
Trädgårdskatalog 
2020

ryobitools.se

ÅRS*

GARANTI



#RyobiToolsEU

ryobitools.eu

2 33

#RyobiToolsEU

ryobitools.eu

DIY

A
WORLDWIDE
LEADER IN

#RyobiToolsEU

ryobitools.eu

Verktyg byggda för att hålla. 
Detsamma gäller garantin.
Du vill få ut mer av allting och det är vad Ryobi levererar. Tack vare 
innovativ och förstklassig teknologi erbjuder Ryobi sina användare  
3 års garanti på alla elektriska och batteridrivna elverktyg, inklusive 
ONE+, 36V-serien och 48V Åkgräsklippare.

För regler, villkor och information besök ryobitools.se 
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Ryobi lämnar 3 års garanti* på de batteri- 
och nätdrivna produktsortimentet**. 
Den förlängda garantiperioden gäller ej 
bensindrivna trädgårdsverktyg, tillbehör 
och komponenter som utsätts för naturligt 
och normalt slitage, se garantivillkor i 
bruksanvisningen för fullständiga villkor.

Alla produkter som visas överensstämmer med gällande europeiska regler (visas genom CE-märkningen på 
specifikationsskylten).

Uppmärksamma: Alla garantier är lands/regionspecifika. Verktyg som köps i USA eller på internet och importeras till 
Europa, och inte är CE-godkända, bryter mot lagstiftningen inom EU och som ett resultat erbjuds ingen service i Europa 
av Ryobi. Endast verktyg som köpts inom den europeiska Unionen (inklusive Schweiz) och som har CE-märkningen 
på specifikationsskylten omfattas av en europeisk garanti. Ryobi förbehåller sig rätten att när som helst revidera 
produktspecifikationerna utan meddelande.

*Registrera ditt verktyg senast 30 dagar efter inköpsdatum för att förlänga garantiperioden från 2 till 3 år. Den förlängda garantiperioden gäller på batteri- och nätdrivna 
verktyg och trädgårdsmaskiner, batterier och laddare (ej bensin). Läs mer om garanti och villkor på Ryobis webbplats, www.ryobitools.se.

**Gäller ej bensindrivna verktyg.

DEN FÖRLÄNGDA GARANTIPERIODEN PÅVERKAR INTE DINA RÄTTIGHETER ENLIGT NATIONELL LAGSTIFTNING. ALLA GARANTIER ÄR FÖRBEHÅLL.* Registrering måste ske inom 30 dagar efter köpdatum. Registrering är ett krav för att få förlängd garanti i Europa. 
Vänligen besök Ryobi på webben, www.ryobitools.se, för mer detaljerad information om garantivillkor.
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ZERO TURN 
ÅKGRÄSKLIPPARE
ZTR480EX

ÅKGRÄS- 
KLIPPARE

RM480EFRAMTIDENS
GRÄSKLIPPNING

Miljövänlig. Tyst och ren. 
Intutiv styrning. Och 
framförallt batteridriven. Våra 
åkgräsklippare erbjuder 
dig fördelarna av en helt 
batteridriven klippare utan att 
kompromissa med prestanda 
och kraft. Gräsmattan blir klippt 
snabbt och bekvämt. 

PRAKTISK, 
MILJÖVÄNLIG,  

BATTERIDRIVEN.

DRIVS AV  
INTELLIGENTA
MOTORER

EFFEKTIVT,  
ENKELT, 
KRAFTFULLT.

För mer information, besök ryobitools.se 
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Åkgräsklippare

ZTR480EX
NYHETZero Turn Åkgräsklippare 48V 106cm

 • Upp till 2,5 timmes driftstid, tillräckligt för att klippa upp till 12.000 m² 
gräsmatta på en full laddning

 • Klipparens Zero Turn styrsystem gör att gräsklipparen kan svänga runt 
sin egen axel och lämnar inget gräs oklippt

 • 106 cm arbetsbredd med dubbla klippknivar är perfekt för att klippa de 
riktigt stora ytorna snabbt

 • Drivs av 4 högpresterande borstlösa motorer för optimal prestanda
 • Premiumfunktioner som USB-uttag för att ladda telefonen, LED-

belysning och låghastighetsläge
 • Ändra höjden centralt med 12 olika klipphöjder, från 35 - 115 mm
 • 2-i-1: Klippning möjligt med mulching och sidoutkast

Levereras med (ZTR480EX)

Sidoutkast, mulchingskydd, laddare, 3 st 
nycklar, monteringsverktyg

För ytterligare information och teknisk beskrivning se respektive manual på ryobitools.se

Åkgräsklippare

RM480E
NYHETÅkgräsklippare 48V 96cm

 • Upp till 2,5 timmes driftstid, tillräckligt för att klippa upp till 10.000 m² 
gräsmatta på en full laddning

 • 96 cm arbetsbredd med dubbla klippknivar är perfekt för att klippa de 
riktigt stora ytorna snabbt

 • Drivs av 3 högpresterande borstlösa motorer för optimal prestanda
 • Premiumfunktioner som USB-uttag för att ladda telefonen, LED-

belysning och cruisekontroll
 • Ändra höjden centralt med 12 olika klipphöjder, från 35 - 115 mm
 • 2-i-1: Klippning möjligt med mulching och sidoutkast

Levereras med (RM480E)

Sidoutkast, mulchingskydd, laddare, 3 st 
nycklar, monteringsverktyg

För ytterligare information och teknisk beskrivning se respektive manual på ryobitools.se
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Kraftkälla 48V

Antal medföljande batterier 4

Batterikapacitet (Ah) 100

Batterityp Li-Ion

Typisk laddningstid (min) Över natten

Klippbredd (cm) 106

Klipphöjd [mm] 35mm - 115mm

Drivmekanism Åkgräsklippare

Bio Clip Ja

Vikt med batteri (kg) 320

Artikelnummer 5133004618

EAN-kod 4058546322007

Kraftkälla 48V

Antal medföljande batterier 4

Batterikapacitet (Ah) 100

Batterityp Li-Ion

Typisk laddningstid (min) Över natten

Klippbredd (cm) 96

Klipphöjd [mm] 35mm - 115mm

Drivmekanism Åkgräsklippare

Bio Clip Ja

Vikt med batteri (kg) 315

Artikelnummer 5133004592

EAN-kod 4892210180391

LED-LYKTOR LED-LYKTORUSB- 
LADDARE

USB- 
LADDARE

LÅGHASTIG-
HETSLÄGE 
KÖRNING

LÅGHASTIG-
HETSLÄGE 
KLIPPNING

FARTHÅLLARE
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TAR DIG
LÄNGRE

Vårt 36V-system innefattar den mest avancerade 
motorteknologin, elektroniken och batteriprestandan för 
ALLA utomhusuppgifter och trädgårdsarbeten. Ryobis 
batteridrivna 36V-system MAX POWER levererar mindre 
vibration, lägre ljudnivå och noll utsläpp samtidigt som du 
får maximal kraft. Oavsett om du ska fälla träd, klippa stora 
gräsytor eller röja buskar och sly har MAX POWER kraften 
att utföra det. För bekväm häcktrimning och grästrimning 
finns kompakta kraftfulla batterier.

INGA UTSLÄPP

TYSTGÅENDE

GRÄSKLIPPARE 40CM

IntelliCell™ batteriteknologi
Övervakar och hanterar batteriets energi på ett unikt sätt för 
att leverera optimal prestanda och driftstid oavsett verktyg 
och uppgift.

* Jämfört med Ryobis bensindrivna verktyg

36V-SYSTEMET

BORTSLÖS GRÄSKLIPPARE 
BIOKLIPP 51 CM

BORSTLÖS GRÄSKLIPPARE 
51 CM

BORSTLÖS GRÄSKLIPPARE 
46 CM

RY36LMMX51A-140 RLM36X46S5RY36LMX51A-160

GRÄSTRIMMER BUSKRÖJARE ERGO GRÄSTRIMMER EXPAND-IT

RBC36X26BRY36LT33A-120 RY36ELTX33A-140

JETBLÅSAREBORSTLÖS KEDJESÅG HÄCKSAX 

RHT36C61R20S RY36CSX35A-150 RBL36JB

BORSTLÖS 
TRÄDGÅRDSSTÄDARE

BLÅSARE 
RYGGSÄCKSMODELL

BORSTLÖS  
SNÖSLUNGA

BORSTLÖS 
HÖGTRYCKSTVÄTT

RY36BPXA-0RBV36B RPW36120HI40RST36X5140

3X RY36B12A

RY36B90A

+ Högpresterande battericeller

+ INTELLICELL-teknologi

+ Förbättrat energiflöde RY36B60A

#RyobiToolsEU

ryobitools.eu
#RyobiSverige

ryobitools.se

RLM36X41H40

UPP
TILL
LÄNGRE DRIFTSTID
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MAX POWER Gräsmatteskötsel

RY36LMMX51A-140
NYHETGräsklippare Bioklipp Borstlös 36V 51 cm (4,0Ah)

 • 51 cm klippbredd, perfekt för större trädgårdar
 • Borstlös motor för prestanda som en bensindriven klippare
 • Teleskophandtag gör det enkelt att justera och öka komforten för olika 

användare
 • Central höjdjustering i 5 nivåer som är lätt att ändra
 • Stora bakhjul för smidig manövrering

RY36LMX51A-160
NYHETGräsklippare Borstlös 36V 51 cm (6,0Ah)

 • 51 cm klippbredd, perekt för större trädgårdar
 • Borstlös motor ger prestanda som slår bensinklipparna
 • Variabel hastighetskontroll och självgående drivsystem för bekväm 

manövrering
 • Teleskophandtag och ihopfällbar 70 liters uppsamlare för kompakt 

förvaring
 • Stora bakre hjul för bättre rörlighet
 • Enkel central höjdjustering i 7 steg
 • Förvaringsfack för ett extra batteri på enheten. På så sätt kan du klippa 

längre utan att behöva ladda
 • LED-lyktor för bättre sikt

Levereras med (RY36LMX51A-160)

Bioklipp-plugg, 70 liters uppsamlare

För ytterligare information och teknisk beskrivning se respektive manual på ryobitools.se

MAX POWER Gräsmatteskötsel

RLM36X46S5
Gräsklippare Borstlös 36V 46 cm (5,0Ah)

 • Högeffektiv 36V-motor för kraftfull prestanda även i de tuffaste 
gräsförhållandena 

 • 46 cm klippbredd för snabb klippning och kompostering även i högre 
gräs

 • Central höjdjustering i 5 nivåer: 20-70 mm 
 • EasyEdge™ gräskam för att lätt och smidigt klippa längs kanter och 

rabatter 
 • Ergonomiskt teleskophandtag möjliggör justering optimerad efter 

användaren
 • Fällbart handtag och kompakt uppsamlare för smidig förvaring
 • Inklusive 55 liters uppsamlare

Levereras med (RLM36X46S5)

Bio-Clip plugg, 55 liters uppsamlare

RLM36X41H40
Gräsklippare 36V 40 cm (4,0Ah)

 • Högeffektiv 36V-motor för kraftfull prestanda även i de tuffaste gräset
 • Klippbredd: 40 cm
 • Central höjdjustering i 5 nivåer: 20-70 mm
 • EasyEdge™ gräskam för att lätt och smidigt klippa längs kanter och 

rabatter
 • Teleskopiskt handtag för optimal anpassning oberoende på användare
 • Fällbart handtag och kompakt uppsamlare för lätt och smidig 

förvaringsmöjlighet

Levereras med (RLM36X41H40)
Även tillgänglig som Bio-Clip plugg och 50L uppsamlare

Gräsklippare 36V 40 cm

Artikelnummer:Modell: 
RLM36B41H 5133002810

För ytterligare information och teknisk beskrivning se respektive manual på ryobitools.se
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Kraftkälla 36V

Antal medföljande batterier 1

Batterikapacitet (Ah) 6.0Ah

Typisk laddningstid (min) 200

Klippbredd (cm) 51

Drivmekanism Självgående

Bio Clip Ja

Vikt med batteri (kg) 22.7

Artikelnummer 5133004589

EAN-kod 4892210184917

Kraftkälla 36V

Antal medföljande batterier 1

Batterikapacitet (Ah) 4.0

Typisk laddningstid (min) 140

Klippbredd (cm) 51

Drivmekanism Tryck

Bio Clip Ja

Vikt med batteri (kg) 40.7kg

Artikelnummer 5133004591

EAN-kod 4892210185648

Kraftkälla 36V

Antal medföljande 
batterier 1

Batterikapacitet (Ah) 4.0

Typisk laddningstid (min) 130

Klippbredd (cm) 40

Drivmekanism Tryck

Bio Clip Ja

Vikt med batteri (kg) 19.9

Artikelnummer 5133002806

EAN-kod 4892210147608

Kraftkälla 36V

Antal medföljande batterier 1

Batterikapacitet (Ah) 5.0

Typisk laddningstid (min) 180

Klippbredd (cm) 46

Drivmekanism Tryck

Bio Clip Ja

Vikt med batteri (kg) 19.9

Artikelnummer 5133003831

EAN-kod 4892210162496
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MAX POWER Gräsmatteskötsel

RY36LT33A-120
NYHETGrästrimmer 36V (2,0Ah)

 • Justerbar klippbredd från 28-33 cm för maximal prestanda
 • Variabel hastighetskontroll
 • Ergonomiskt handtag 
 • Skaft i metall ger extra lång hållbarhet

Levereras med (RY36LT33A-120)

Trimmerhuvud med automatisk trådmatning
Även tillgänglig som

Grästrimmer 36V

Artikelnummer:Modell: 
RY36LT33A-0 5133004544

RBC36X26B
Gräs-/buskröjare Ergohandtag 36V (4,0Ah)

 • 36V gräs-/buskröjare för att klippa högt gräs eller ta bort små buskar
 • Kraftfull prestanda tack vare motor med högt vridmoment
 • 26 cm Tri-Arc™ gräsklinga för kraftfull röjning av mindre buskar och 

grenar
 • Stor klippbredd på 30 cm med 1,6 mm trimmertråd för att få jobbet 

gjort snabbt
 • Variabelt varvtal för bästa prestanda och driftstid
 • Ergonomiskt vinklat handtag och bekväm Vertebrae™ dubbelsele för 

bästa ergonomi
 • Rak motordesign och batteriet placerat baktill på verktyget för bästa 

balans och viktfördelning

Även tillgänglig som

Levereras med (RBC36X26B)

Gräs-/buskröjare 36V

Tri-Arc+™ 3-tandad röjklinga, trimmerhuvud 
med bump feed funktion, Vertebrae™ sele

Artikelnummer:Modell: 
RBC36B26B 5133002405

RY36ELTX33A-140
NYHETGrästrimmer Expand-It 36V (4,0Ah)

 • Högpresterande borstlös motor för de tuffaste trimmerjobben
 • Två hastigheter som justeras med strömbrytaren och valbar 

arbetsbredd mellan 28 och 33 cm
 • Dubbel 2,0 mm snurrad tråd för kraftfull trimning vid 33 cm
 • Kompatibel med Expand-It
 • Axelrem inkluderad

Även tillgänglig som

Grästrimmer Expand-It 36V
Levereras med (RY36ELTX33A-140)

Bump feed trimmerhuvud
Modell: Artikelnummer:
RY36ELTX33A-0 5133004546

För ytterligare information och teknisk beskrivning se respektive manual på ryobitools.se

#RyobiToolsEU

ryobitools.eu
#RyobiSverige

ryobitools.se

Kraftkälla 36

Antal medföljande batterier 1

Batterikapacitet (Ah) 4.0

Typisk laddningstid (min) 150

Klippbredd (cm) 28-33

Trimmertråd (mm) 2.0

Trådmatningssystem Bump head

Vikt med batteri (kg) 4.7

Artikelnummer 5133004547

EAN-kod 4892210183125

Kraftkälla 36V

Antal medföljande batterier 1

Batterikapacitet (Ah) 4.0

Typisk laddningstid (min) 170/min

Klippbredd klinga (cm) 26

Klippbredd trimmertråd 
(cm) 30

Trimmertråd (mm) 1.6

Varvtal (varv/min) 9000

Vikt med batteri (kg) 5.1

Artikelnummer 5133001813

EAN-kod 4892210818492

Kraftkälla 36V

Antal medföljande batterier 1

Batterikapacitet (Ah) 2.0

Typisk laddningstid (min) 75

Klippbredd (cm) 28-33

Trimmertråd (mm) 2.0

Trådmatningssystem Auto-feed

Vikt med batteri (kg) 3.7

Artikelnummer 5133004545

EAN-kod 4892210183156

ryobitools.se

Förläng 
räckvidden

Expand-it-loggan avslöjar vilka 
verktyg som är kompatibla

Expand-it™   
och tillsatserna
Förvandla ett verktyg till fyra.

Välj kraftkälla
Steg 1

Häcksax Grensåg

Batteri BensinSladd

Välj tillsatser
Steg 2 Med Expand-it™ kan du klippa, trimma eller 

beskära genom att enkelt byta tillsats.

Spara tid, plats och pengar

Buskröjare
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MAX POWER Träd & Häckskötsel

RHT36C61R20S
Häcksax 36V (2,0Ah)

 • 36V-motor ger verktyget kraft att ta sig igenom även de tuffaste häckar 
och grenar

 • 60 cm laserskuret och diamantslipat svärd ger rena snitt
 • Sågfunktion på svärdet och 26 mm grenkapacitet för att kapa stora 

grenar
 • Roterbart bakre handtag i fem positioner med helgjutet grepp för bästa 

komfort oavsett vinkel
 • HedgeSweep™ lövfösare tar smidigt bort klippresterna

Även tillgänglig som

Häcksax 36V

Levereras med (RHT36C61R20S)

HedgeSweep™ lövfösare, svärdskydd

Modell: Artikelnummer:
RHT36B61R 5133004318

RY36CSX35A-150
NYHETKedjesåg Borstlös 36V (5,0Ah)

 • Borstlös motor ger maximal styrka och effektivitet
 • 35 cm Oregon®-svärd och kedja
 • Kraftfull kedjehastighet på 21m/s för en ultimat sågupplevelse
 • Snabb mekanisk broms och elektriskt motorbromssystem
 • Snabb och pålitlig kedjespänning utan verktyg
 • Automatisk smörjning av svärd och kedja för längre oavbruten sågning
 • Mjukt anti-vibrationshandtag för bästa komfort
 • Robust konstruktion och optimal viktfördelning ger balans och smidig 

hantering

Även tillgänglig som
Levereras med (RY36CSX35A-150)

Kedjesåg Borstlös 36V

Svärdskydd, smörjolja

Modell: Artikelnummer:
RY36CSX35A-0 5133004595

RBL36JB
Jetblåsare 36V

 • Lövblås med kraft från 36V batteri för ett snabbt och effektivt arbete
 • Ryobis jetblåsare med turbinteknik är utrustad med axialfläkt, ledskenor 

och spets för att maximalt accelerera luften i ett kraftfullt och jämnt 
flöde

 • Effektiv och kraftfull blåsning med en luftvolym upp till 7,8m³ /min och 
lufthastighet upp till 160 km/h

 • Variabel hastighet för maximal kontroll under arbetets gång
 • Välbalanserad med Soft-grip handtag för maximal komfort under lång 

användning
 • En del av 36V Lithium+ serien

För ytterligare information och teknisk beskrivning se respektive manual på ryobitools.se

MAX POWER Trädgårdsstädning

RBV36B
Trädgådsstädare Borstlös 36V

 • 36V borstlös motor med högt vridmoment, maximal driftstid och lång 
livslängd

 • Luftvolym: 13  m³/min, Lufthastighet: 238 km/h
 • 3-i-1 funktion: Trädgårdsstädaren kan användas endast som lövblås, 

lövsug eller med båda tuberna på verktyget
 • Variabel hastighet för maximal kontroll under användning
 • Gummibelagt handtag för maximal komfort under användning
 • Hjul underlättar användning under längre perioder

Levereras med (RBV36B)

45L uppsamlare, hjul, axelsele

RY36BPXA-0
NYHETLövblås Ryggsäcksmodell 36V

 • Högpresterande borstlös motor och effektiv fläktdesign ger maximal 
prestanda

 • Stort luftflöde på upp till 240 km/tim med turboboost
 • Farthållare för möjligheten att bestämma och hålla samma hastighet
 • Med två batterifack, addera ett andra batteri för att öka driftstiden
 • Mycket stort luftflöde på 17,7 m3/min för ultimat röjkraft

För ytterligare information och teknisk beskrivning se respektive manual på ryobitools.se
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Kraftkälla 36V

Antal medföljande 
batterier 0

Blåshastighet (km/h) 160

Luftvolym (m³/min) 7.8

Vikt med batteri (kg) 3.4

Vikt [utan batteri] [Kg] 2.5

Artikelnummer 5133002342

EAN-kod 4892210822697

Kraftkälla 36V

Antal medföljande batterier 1

Batterikapacitet (Ah) 5.0

Medföljer laddare? Ja

Typisk laddningstid (min) 180

Svärdlängd (cm) 35

Kedjehastighet (m/s) 21

Verktygslös kedjespänning Ja

Vikt med batteri (kg) 5.2

Artikelnummer 5133004596

EAN-kod 4892210182166

Kraftkälla 36V

Antal medföljande batterier 1

Batterikapacitet (Ah) 2.0

Medföljer laddare? Ja

Typisk laddningstid (min) 85

Kapkapacitet (mm) 26

Svärdlängd (cm) 60

Varvtal (varv/min) 1600

Svärdtyp Laserslipat, 
Diamantslipat

Vikt med batteri (kg) 3.7

Artikelnummer 5133004661

EAN-kod 4892210184542

Kraftkälla 36V

Antal medföljande batterier 0

Blåshastighet (km/h) 240

Luftvolym (m³/min) 17.7

Vikt med batteri (kg) 9.6

Vikt [utan batteri] [Kg] 8.4

Artikelnummer 5133004577

EAN-kod 4892210181404

Kraftkälla 36V

Antal medföljande 
batterier 0

Lufthastighet (km/h) 238

Luftvolym (m³/min) 12.9

Vikt med batteri (kg) 5.3

Vikt [utan batteri] [Kg] 4.38

Artikelnummer 5133002524

EAN-kod 4892210138538
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MAX POWER Trädgårdsstädning

RST36X5140
Snöslunga Borstlös 36V (4,0 Ah)

 • Kraftfull 36V borstlös motor för effektiv snöröjning
 • 51 cm röjningskapacitet för snabb bortförsel
 • Justerbar snöslunga i 180º för maximal kontroll vart snön slungas
 • Dubbelt LED ljus
 • Fällbart handtag för lättare förvaring

Även tillgänglig som

36V Borstlös snöslunga

Modell: Artikelnummer:
RST36B51 5133002520

RPW36X120HI40
Högtryckstvätt Borstlös 36V (4,0 Ah)

 • 36 V borstlös motor med prestanda att jämföra med 1600W ger upp till 
120 Bar och 320 L/timme

 • Extremt kompakt design med ram i metall för maximal hållbarhet
 • 5-i-1 munstycke - Munstycke med lång räckvidd/kort 

räckvidd/40°/25°/0°, turbomunstycke, slang, pistol och spraymunstycke
 • Inbyggd rengöringstank (1L) med automatisk sammankoppling till 

spraymunstycket
 • Vattenskyddat batteriutrymme för att säkerställa batteriets livslängd 
 • Tystgående med endast 80 dB vid maximal styrka
 • Inbyggd förvaring för slang, pistol- och spray munstycke
 • Teleskopiskt handtag i metall och hjul för lätt och smidigt transport

Levereras med (RPW36X120HI40)

5-i-1 munstycke, slang, skaft, 20 liters 
behållare

Även tillgänglig som

36V Borstlös högtryckstvätt

Artikelnummer:Modell: 
RPW36120HI 5133002832

För ytterligare information och teknisk beskrivning se respektive manual på ryobitools.se

MAX POWER Batteri & Laddare

BPL3620D
NYHET2,0Ah Lithium+batteri 36V

 • Batteriet levererar otrolig kraft och driftstid
 • Idealiskt för lättare applikationer såsom häckklippning och grästrimning
 • Intellicell™-teknologin innebär individuell cellövervakning som 

maximerar batteritiden, livslängden samt säkerheten 
 • LED-indikator visar återståeende laddning i 4 steg

BPL3626D2
2,6Ah Lithium+batteri 36V

 • Kraftfullt 2,6 Ah Lithium+batteri ger otrolig kraft och driftstid
 • Boost: Batteriet har två effektnivåer för att alltid leverera rätt hastighet 

och prestanda med en extra boost när du behöver det, utan att 
blockeras av överbelastningsskyddet

 • Batteridriven frihet och kraft som ger lika bra eller bättre prestanda som 
bensindrivna verktyg

 • IntelliCell™ teknologi övervakar och balanserar de individuella cellerna 
för att maximera driftstiden, lagringstiden och säkerheten

BPL3640D2
4,0Ah Lithium+batteri 36V

 • Kraftfullt 4,0 Ah Lithium+batteri ger otrolig kraft och driftstid
 • Boost: Batteriet har två effektnivåer för att alltid leverera rätt hastighet 

och prestanda med en extra boost när du behöver det, utan att 
blockeras av överbelastningsskyddet

 • Batteridriven frihet och kraft som ger lika bra eller bättre prestanda som 
bensindrivna verktyg 

 • Intellicell™-teknologi övervakar och kontrollerar individuella celler för att 
maximera driftstid, förvaringslivstid och säkerhet

BPL3650D2
5,0Ah Lithium+batteri 36V

 • Kraftfullt 5,0 Ah Lithium+batteri ger otrolig kraft och driftstid
 • Boost: Batteriet har två effektnivåer för att alltid leverera rätt hastighet 

och prestanda med en extra boost när du behöver det, utan att 
blockeras av överbelastningsskyddet

 • Batteridriven frihet och kraft som ger lika bra eller bättre prestanda som 
bensindrivna verktyg 

 • IntelliCell™ teknologi övervakar och balanserar de individuella cellerna 
för att maximera driftstiden, lagringstiden och säkerheten

För ytterligare information och teknisk beskrivning se respektive manual på ryobitools.se

#RyobiToolsEU
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#RyobiSverige
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Kraftkälla 36V

Antal medföljande batterier 1

Batterikapacitet (Ah) 4.0

Medföljer laddare? Ja

Typisk laddningstid (min) 145

Arbetsbredd [cm] 51

Vikt med batteri (kg) 18.3

Artikelnummer 5133004331

EAN-kod 4892210173027

Artikelnummer 5133004387

EAN-kod 4892210174451

Artikelnummer 5133004457

EAN-kod 4892210178848

Artikelnummer 5133004386

EAN-kod 4892210174437

Artikelnummer 5133004621

EAN-kod 4892210179197

Kraftkälla 36V

Antal medföljande batterier 1

Typisk laddningstid (min) 145

Batterikapacitet (Ah) 4.0

Max. tryck (bar) 120

Flöde (l/h) 320

Längd slang (m) 8

Munstyckets anslutning Snabbfäste

Vikt med batteri (kg) 13.4

Artikelnummer 5133004298

EAN-kod 4892210171061
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RY36B12A

RY36B60A

RY36B90A
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MAX POWER Batteri & Laddare

RY36B60A
NYHET6,0 Ah HIGH ENERGY Lithium+batteri 36V

 • Kraftfullt 9,0 Ah HIGH ENERGY-batteri ger mer kraft, längre driftstid och 
bättre uthållighet än tidigare lithiumbatterier

 • Idealiskt till tuffa applikationer som att klippa stora gräsmattor eller 
såga tjocka stockar

 • Intellicell™-teknologin innebär individuell cellövervakning som 
maximerar batteritiden, livslängden samt säkerheten

 • LED-indikator visar i 4 nivåer hur mycket laddning som är kvar
 • Handtag för enkel borttagning ur maskin samt förflyttning

RY36B90A
NYHET9,0 Ah HIGH ENERGY Lithium+batteri 36V

 • Kraftfullt 9,0 Ah HIGH ENERGY-batteri ger mer kraft, längre driftstid och 
bättre uthållighet än tidigare lithiumbatterier

 • 9,0 Ah ger kraft till de mest krävande applikationerna
 • Intellicell™-teknologin innebär individuell cellövervakning som 

maximerar batteritiden, livslängden samt säkerheten
 • Cellramen försäkrar att varje battericell hålls på plats och står emot 

stötar och fall
 • Handtag för enkel borttagning ur maskin samt förflyttning

RY36B12A
NYHET12,0Ah HIGH ENERGY Lithium+batteri 36V

 • Kraftfullt 12,0 Ah HIGH ENERGY-batteri ger mer kraft, längre driftstid 
och bättre uthållighet än tidigare lithiumbatterier

 • 12,0 Ah ger kraft till de mest krävande applikationerna eller oerhört lång 
driftstid

 • Intellicell™-teknologin innebär individuell cellövervakning som 
maximerar batteritiden, livslängden samt säkerheten

 • Cellramen försäkrar att varje battericell hålls på plats och står emot 
stötar och fall

 • Handtag för enkel borttagning ur maskin samt förflyttning

För ytterligare information och teknisk beskrivning se respektive manual på ryobitools.se

HÖGPRESTERANDE
BATTERICELLER

INTELLICELL
TEKNOLOGI

FÖRBÄTTRAT
ENERGIFLÖDELÄNGRE DRIFTSTID

UPP
TILL

#RyobiToolsEU

ryobitools.eu
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ryobitools.se

Artikelnummer 5133004554

EAN-kod 4892210183446

Artikelnummer 5133003271

EAN-kod 4892210150370

Artikelnummer 5133004458

EAN-kod 4892210178855

IntelliCell™ batteriteknologi
Övervakar och hanterar batteriets energi på ett unikt sätt för 
att leverera optimal prestanda och driftstid oavsett verktyg 
och uppgift.
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MAX POWER Batteri & Laddare

RY36C17A
NYHETLaddare 1,7 Amp/h 36V

 • 36V-laddare som passar alla Ryobi MAX POWER 36V-batterier
 • LED-indikator ger information om laddningsnivå och batteristatus

RY36C60A
NYHETLaddare 6,0 Amp/h 36V

 • Vår mest kraftfulla 36V-laddare hittills, som laddar ett 5,0 Ah-batteri på 
mindre än en timme

 • 36V-laddare som passar alla Ryobi MAX POWER 36V-batterier
 • LED-indikator visar laddningsnivå och batteristatus
 • Nedkylning med fläkt låter laddaren arbeta med bästa prestanda

Resultatet kan variera något beroende på verktyg och applikation

RY36BC17A-120
NYHET2,0 Ah Lithium+batteri och laddare 36V

 • 2,0 Ah ger utmärkt kraft och driftstid
 • Perfekt för lättare applikationer såsom häckklippning och grästrimning
 • Intellicell™-teknologin innebär individuell cellövervakning som 

maximerar batteritiden, livslängden samt säkerheten
 • Batteriets LED-indikator visar återstående batteriladdning i 4 nivåer
 • Laddaren är kompatibel med samtliga Ryobi 36V-batterier
 • Laddaren har LED-indikator som ger information om batteriets statis 

och laddningsnivå

RY36BC60A-160
NYHET6,0 Ah HE Lithium+batteri och laddare 36V

 • Det kraftfulla HIGH ENERGY-batteriet ger mer kraft och längre driftstid 
än våra 36V standardbatterier

 • Perfekt för tuffa jobb och krävande applikationer såsom klippa långt 
gräs eller såga i större stockar

 • Intellicell™-teknologin innebär individuell cellövervakning som 
maximerar batteritiden, livslängden samt säkerheten

 • Batteriets LED-indikator visar återstående batteriladdning i 4 nivåer
 • Handtag för enkel borttagning ur maskin samt förflyttning
 • Vår mest kraftfulla 36V-laddare hitills, den laddar ett 6,0Ah-batteri fullt 

på 72 minuter
 • Kompatibel med alla Ryobi 36V-batterier

För ytterligare information och teknisk beskrivning se respektive manual på ryobitools.se

BPL3620D BPL3626D2 BPL3640D2 BPL3650D2 RY36B60A RY36B90A

RLM36X46S5 Gräsklippare Borstlös 46 cm m² 400 600 750 900 1600

RY36LMX51A Gräsklippare Borstlös 51 cm m² 420 650 800 950 1700

RY36LMMX51A Gräsklippare Bioklipp Borstlös 51 cm m² 400 625 775 925 1600

RLM36B41H Gräsklippare 40 cm m² 300 500 600 700 1200

RY36LT33A-0 Grästrimmer 33 cm Minuter 19 25 38 48

RY36ELTX33A-0 Grästrimmer Expand-it Borstlös 33 cm Minuter 19 25 38 48

RBC36B26B Buskröjare 28-33 cm Minuter 24 31 47 59

RHT36B61R Häcksax 60 cm Minuter 23 30 47 58

RY36CSX35A Kedjesåg Borstlös 35 cm
Antal 

kapningar
30 45 60 80 120

RBL36JB Jetblåsare m² 250 300 475 600 725 1200

RBV36B Trädgårdsstädare Borstlös m² 175 225 350 425 525 900

RY36BPXA-0 Blåsare Ryggsäcksmodell m² 375 475 725 900 1100 1900

RPW36120HI Högtryckstvätt Borstlös 120 bar Minuter 7 10 15 18 x x

RST36B51 Snöslunga Borstlös m² 300 400 600 750 x x
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Artikelnummer 5133004706

EAN-kod 4892210185402

Artikelnummer 5133004703

EAN-kod 4892210185341

Artikelnummer 5133004555

EAN-kod 4892210183354

Artikelnummer 5133004557

EAN-kod 4892210179425
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ONE+systemet

Trädgårdsverktyg 18V   

Hybrid  26 – 27 

Gräsmatteskötsel  28 – 31 

Träd & Häckskötsel  32 – 34 

Trädgårdsstädning  35 – 36 

Special  36 – 39 

Batterier & Laddare 18V   

Batterier  40 – 41 

Laddare  42

KÖP DE VERKTYG  
DU VILL HA...
...och undvik att betala för extra batterier och 
laddare i onödan. Välj mellan 100+ verktyg för 
hem & trädgård som alla kan
drivas av samma batteri.

KÖP STARTKIT...
Köp ett färdigt kit med verktyg,  
batteri och laddare för att starta  
din samling.

ELLER

BYGG DITT EGET KIT!
Välj först ett verktyg i nollversion och sedan 
batteri och laddare som passar dig.

#RyobiToolsEU

ryobitools.eu
#RyobiSverige

ryobitools.se

Ett batteri passar alla verktyg

För hem & trädgård

verktyg
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Batteriet  
som tänker 
själv.

LÄNGRE DRIFTSTID

Batteriindikator Skyddande elektronik Högeffektiva battericeller

Överbelastningsskyddet stänger
automatiskt av verktyget vid för hög 
belastning eller temperatur. Skyddet 
förhindrar eventuella skador på både 
verktyg och batteri.

Konstruktionen med lågt
motstånd möjliggör extra högt
kraftuttag vid behov för att
utnyttja verktygets
maximala prestanda.

Det lättaste sättet att styra
och planera arbetsflödet.
Indikatorn visar kvarvarande
strömnivå.

IntelliCell™ batteriteknologi
Styr och fördelar kraft för optimal prestanda och driftstid 
oavsett ONE+verktyg och applikation.

LÄNGRE
DRIFTSTID

MER
KRAFT

MER
KOMPAKT

Batteriet som  
tanker själv

Intelligent 
prestandaKraft

En friktionsfri borstlös motor
som spinner upp till 25 000
varv/min för att leverera
kraftfulla verktyg.

Microprocessor i verktyget styr 
och regulerar konstant motorn 
för att optimera batteriets 
driftstid.

Styr unikt sitt eget
energiflöde för att optimera 
driftstid beroende på
verktyg och applikation.

UPP
TILL
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Hybrid

RY18LMH37A-225
RLT1831H20FHybridgräsklippare 18V 37 cm 

(2x2,5Ah) Hybridgrästrimmer 18V (2,0Ah)NYHET

 • Innovativ 18V hybridteknologi för batteridriven 
frihet i kombination med obegränsad driftstid 
med sladd

 • Justerbar klippbredd, 25-30 cm, för maximal 
mångsidighet i långt och blött gräs

 • EasyEdge™ för snabb och enkel kantklippning

 • 37 cm Hybridgräsklippare ger fördelarna av batteridrivet med 
möligheten att använda sladd

 • Designad för att enkelt manövrera runt i trädgården
 • Robust och central 6-positions höjdjustering 25-70mm

OHT1850H OBL1820H
Hybridhäcksax 18V Hybridlövblås 18V

 • Innovativ 18V hybridteknologi för batteridriven frihet i kombination 
med obegränsad driftstid med sladd

 • Lättviktsdesign
 • Munstycke för hög blåskapacitet - upp till 250 km/h

 • Innovativ 18V hybridteknologi för batteridriven frihet i kombination 
med obegränsad driftstid med sladd

 • Utmärkt klippkvalitet med diamantslipat svärd och 50 cm svärdlängd
 • Grenkapacitet upp till 22 mm och utrustad med sågfunktion

För ytterligare information och teknisk beskrivning se respektive manual på ryobitools.se

18V 
Hybridtrimmer  
Artikelnummer:  
5133003710

18V 
Hybridgräsklippare    
Artikelnummer:  
5133004671

18V 
Hybridhäcksax  
Artikelnummer:  
5133003657 

18V 
Hybridblåsare           
Artikelnummer:  
5133002340

18V Hybrid-
belysning 
Artikelnummer:  
5133002339

Byt snabbt och smidigt mellan batteri och sladd.

Tar aldrig slut  
på ström

Leta efter Hybrid-symbolen  
på Ryobis verktyg

#RyobiToolsEU

ryobitools.eu
#RyobiSverige

ryobitools.se

Kraftkälla 18V

Antal medföljande batterier 1

Batterikapacitet (Ah) 2.0

Typisk laddningstid (min) 60

Klippbredd (cm) 25/30

Trimmertråd (mm) 1.6

Trådmatningssystem Auto-feed

Vikt med batteri (kg) 3.2

Vikt [utan batteri] [Kg] 2.8

Artikelnummer 5133003710

EAN-kod 4892210160072

Kraftkälla 18V

Antal medföljande batterier 2

Batterikapacitet (Ah) 2.5

Medföljer laddare? Ja

Typisk laddningstid (min) 60

Klippbredd (cm) 37

Drivmekanism Tryck

Bio Clip Ja

Vikt med batteri (kg) 16

Vikt [utan batteri] [Kg] 14.5

Artikelnummer 5133004671

EAN-kod 4892210185808

Kraftkälla 18V

Antal medföljande batterier 0

Medföljer laddare? Nej

Luftvolym (m³/min) 2.5

Blåshastighet (km/h) 250

Vikt med batteri (kg) 2.1

Vikt [utan batteri] [Kg] 1.7

Artikelnummer 5133002340

EAN-kod 4892210822673

Kraftkälla 18V

Antal medföljande batterier 0

Medföljer laddare? Nej

Kapkapacitet (mm) 22

Svärdlängd (cm) 50

Svärdtyp Diamantslipat

Vikt med batteri (kg) 3.5

Vikt [utan batteri] [Kg] 3.1

Artikelnummer 5133003657

EAN-kod 4892210157881
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Gräsmatteskötsel

RY18LMX40A-240
NYHETGräsklippare Borstlös 18V 40 cm (2x4,0Ah)

 • Borstlös motor ger utmärkt klipp- och uppsamlingsförmåga
 • Drivs av ett ONE+batteri. Möjligheten finns att addera ett andra batteri 

för boosta kraften och förlänga driftstiden
 • 40 cm klippbredd med metallknivar för utmärkt klippning och 

bioklippning
 • Ergonomiska teleskophandtag gör klippningen bekväm för alla 

användare oavsett längd
 • Ihopfällbara handtag och uppsamlare för kompakt förvaring
 • 50 liters uppsamlare

Levereras med (RY18LMX40A-240)

Även tillgänglig som
Bioklipp-plugg, 50 liters uppsamlare

Gräsklippare Borstlös 18V 40 cm Gräsklippare Borstlös 18V 40 cm 
(5,0Ah)

Modell: Artikelnummer:Artikelnummer:Modell: 
RY18LMX40A-150RY18LMX40A-0 5133004584 5133004586

RY18LMX37A-0
NYHETGräsklippare Borstlös 18V 37 cm

 • 37 cm klippbredd med design för enkel manövrering i trädgården
 • Borstlös motor ger utmärkt klipp- och uppsamlingsförmåga
 • Robust central höjdjustering i 6 steg 25-75 mm
 • Klipp ända upp till kanten med EasyEdge™

 • Ergonomiska ihopfällbara handtag och uppsamlare för kompakt 
förvaring

Levereras med (RY18LMX37A-0)

Bioklipp-plugg, 45 liters uppsamlare

För ytterligare information och teknisk beskrivning se respektive manual på ryobitools.se

Vertikalskärare
Borstlös 18V
RY18SFX35A-0

KRAFT
Högpresterande borstlös motor, driven av två 
ONE+batterier

MÅNGSIDIG
Fyra olika arbetsdjup för ultimat kontroll över 
gräsmattans hälsa

RY18SFX35A-0
NYHETVertikalskärare Borstlös 18V

 • High performance Brushless motor powered by two ONE+ batteries 
for optimal runtime and power

 • Four working depths for easy thatch and moss removal
 • Folding handles for easy storage
 • Scarifying drum with 16 stainless steel blades
 • Separate debris catcher and aerator reel available 

GLÖM INTE
ATT KÖPA...

RAC821 RAC822
Mossrivare 35 cm Uppsamlare 55 liter

OLM1833B
Gräsklippare 18V 33 cm

 • 33 cm klippbredd designad för enkel manövrering
 • Central höjdjustering i 5 positioner från 26-65 mm
 • Ergonomiskt handtag med 3 höjdpositioner för att passa alla 

användare
 • Klipp ända ut i kanten med EasyEdge™

 • Ihopvikbara och borttagbara handtag med en ihopfällbar 
gräsuppsamlare för enkel och kompakt förvaring

Levereras med (OLM1833B)

Bio Clip-plugg, 35 liters gräsuppsamlare

#RyobiToolsEU

ryobitools.eu
#RyobiSverige

ryobitools.se

Kraftkälla 18V

Antal medföljande batterier 0

Klippbredd (cm) 37

Drivmekanism Tryck

Bio Clip Ja

Vikt med batteri (kg) 15.9

Vikt [utan batteri] [Kg] 15.2

Artikelnummer 5133004597

EAN-kod 4892210182777

Kraftkälla 18V

Antal medföljande batterier 2

Batterikapacitet (Ah) 4.0

Medföljer laddare? Ja

Typisk laddningstid (min) 120

Klippbredd (cm) 40

Drivmekanism Tryck

Bio Clip Ja

Vikt med batteri (kg) 22

Artikelnummer 5133004587

EAN-kod 4892210182623

Kraftkälla 18V

Antal medföljande batterier 0

Klippbredd (cm) 33

Drivmekanism Tryck

Bio Clip Ja

Vikt med batteri (kg) 8.1

Vikt [utan batteri] [Kg] 7.7

Artikelnummer 5133004305

EAN-kod 4892210171948

Kraftkälla 18V

Antal medföljande batterier 0

Klippbredd (cm) 35

Drivmekanism Tryck

Vikt med batteri (kg) 11

Vikt [utan batteri] [Kg] 9

Artikelnummer 5133004548

EAN-kod 4892210182203

För ytterligare information och teknisk beskrivning se respektive manual på ryobitools.se
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Gräsmatteskötsel

RLT1825M13S
Grästrimmer 18V (1,3Ah)

 • 25 cm klippbredd för ett effektivt arbete
 • EasyEdge™ för snabb och enkel kantklippning
 • Extra handtag på trimmerns front för optimal komfort
 • Skaft i metall för maximal hållbarhet

Levereras med (RLT1825M13S)

Trimmertråd med automatisk matning

RLT183225F
Grästrimmer 18V (2,5 Ah)

 • Justerbar klippbredd, 25-30 cm, för maximal mångsidighet i långt och 
blött gräs

 • EasyEdge™ för snabbt byte till kantklippning
 • Teleskopskaft med justerbart främre handtag för maximal anpassning 

till användaren
 • Justerbart trimmerhuvud i 3 positioner

Även tillgänglig som Levereras med (RLT183225F)

Grästrimmer 18V Trimmertråd med automatisk matning

Modell: Artikelnummer:
OLT1832 5133002813

För ytterligare information och teknisk beskrivning se respektive manual på ryobitools.se

Gräsmatteskötsel

OLT1833
Grästrimmer Borstlös 18V

 • Borstlös motor med utmärkt prestanda för att klara även de tuffaste 
arbetsförhållandena

 • Justerbar klippbredd från 28-33 cm för optimal anpassning efter 
gräsförhållande

 • Två lägen med variabel hastighet ger optimal kontroll av både driftstid 
och kraft

 • Gummibelagt handtag för maximal bekvämlighet under längre 
användning

Levereras med (OLT1833)

Spole med Bump Feed trimmertrådsmatning

OBC1820B
Gräs-/buskröjare Ergo 18V

 • Högeffektiv 18V-motor ger optimal kraft för trimning av kraftigt och långt 
gräs

 • 2-i-1 funktion: 3-tandad gräsklinga och trimmertrådshuvud
 • 20 cm klippbredd med 3-tandad TriArc™ gräsklinga
 • 30 cm klippbredd för ett effektivt arbete
 • Soft-grip handtag med variabel strömbrytare för maximal driftstid

Levereras med (OBC1820B)

Tri-Arc™ 3-tandad gräsklinga, 
trimmertrådshuvud med bump feed funktion, 
Vertebrae™ sele

OGS1822
Gräs-/ häcktrimmer 18V

 • 2-i-1 - Trimma och klipp med ett och samma verktyg
 • Kompakt, smal och lätt vikt för maximal användarvänlig komfort
 • Verktygslöst byte mellan grässax och trimmersvärd
 • Härdade blad i stål för maximal hållbarhet

Levereras med (OGS1822)

Trimmersvärd och grässax

För ytterligare information och teknisk beskrivning se respektive manual på ryobitools.se
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Kraftkälla 18V

Antal medföljande 
batterier 1

Batterikapacitet (Ah) 2.5

Medföljer laddare? Ja

Typisk laddningstid (min) 75

Klippbredd (cm) 25/30

Trimmertråd (mm) 1.6

Trådmatningssystem Auto-feed

Vikt med batteri (kg) 2.8

Artikelnummer 5133003709

EAN-kod 4892210160065

Kraftkälla 18V

Antal medföljande 
batterier 1

Batterikapacitet (Ah) 1.3

Medföljer laddare? Ja

Typisk laddningstid (min) 50

Klippbredd (cm) 25

Trimmertråd (mm) 1.6

Trådmatningssystem Auto-feed

Vikt med batteri (kg) 1.7

Artikelnummer 5133003723

EAN-kod 4892210160294

Kraftkälla 18V

Antal medföljande 
batterier 0

Grässax (mm) 120

Häcksaxsvärd (mm) 200

Vikt med batteri (kg) 1.3

Vikt [utan batteri] [Kg] 0.9

Artikelnummer 5133002830

EAN-kod 4892210147837

Kraftkälla 18V

Antal medföljande 
batterier 0

Klippbredd klinga (cm) 20

Klippbredd trimmertråd 
(cm) 30

Trimmertråd (mm) 1.6

Vikt med batteri (kg) 5.1

Vikt [utan batteri] [Kg] 4.7

Artikelnummer 5133002619

EAN-kod 4892210141033

Kraftkälla 18V

Antal medföljande 
batterier 0

Klippbredd (cm) 28/33

Trimmertråd (mm) 2.0

Trådmatningssystem Bump head

Vikt med batteri (kg) 3.7

Vikt [utan batteri] [Kg] 3.3

Artikelnummer 5133003651

EAN-kod 4892210159755
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Träd & Häckskötsel

OHT1845
Häcksax 18V

 • Häcksax med låg vikt, perfekt utformad för skulptering och underhåll 
av buskar

 • 45 cm diamantslipat svärd med 18 mm grenkapacitet
 • Rena och precisa skär med diamantslipat svärd
 • Gummibelagt handtag för maximal bekvämlighet under längre 

användning

Levereras med (OHT1845)

Svärdskydd

RHT1851R20F
Häcksax 18V (2,0Ah)

 • Kraftfull prestanda tack vare motor med högt vridmoment
 • 50 cm laserskuret och diamantslipat svärd ger utmärkt klippkvalitet
 • 22 mm grenkapacitet samt sågfunktion
 • Anti-block system förhindrar oförutsedd grenblockering
 • Roterbart bakre handtag möjliggör klippning i olika vinklar samt 

maximal användarvänlighet
 • HedgeSweep™ lövfösare för smidig bortföring av klipprester

Levereras med (RHT1851R20F)

HedgeSweep™ lövfösare, svärdskydd

RHT1855R40F
Häcksax 18V (4,0Ah)

 • Kraftfull klipprestanda tack vare motor med högt vridmoment
 • 55 cm diamantslipat och laserskuret svärd med utmärkt klippkvalitet 
 • Grenkapacitet upp till 22 mm och sågfunktion
 • Anti-block system förhindrar oförutsedd grenblockering
 • Roterbart bakre handtag möjliggör klippning i olika vinklar samt 

maximal användarvänlighet
 • HedgeSweep™ lövfösare för smidig bortföring av klipprester

Levereras med (RHT1855R40F)Även tillgänglig 
HedgeSweep™ lövfösare, svärdskydd

Häcksax 18V

Artikelnummer:Modell: 
OHT1855R 5133002161

För ytterligare information och teknisk beskrivning se respektive manual på ryobitools.se

Träd & Häckskötsel

OHT1850X
Häcksax Extra räckvidd 18V

 • Förlängd räckvidd gör svårtåtkomliga häckar och buskar lätta att nå
 • 50 cm diamantslipat svärd med 16 mm grenkapacitet
 • Justerbart huvud i 4 positioner för enklare räckvidd
 • Roterbart bakre handtag för anpassning till alla uppgifter
 • Centralt placerad brytare för enkel användning i sträckta positioner
 • HedgeSweep™ lövfösare tar smidigt bort klippresterna
 • Som en del av 18V ONE+ systemet är batteriet kompatibelt med alla 

verktyg för hem och trädgård i serien

Levereras med (OHT1850X)

HedgeSweep™ lövfösare och svärdskydd

OPT1845
Häcksax Förlängningsbar 18V

 • Kraftfull 18V motor för att smidigt klippa häckar och tjockare grenar
 • Diamantslipat svärd med en längd på 45 cm
 • Grenkapacitet: 18 mm
 • Justerbart huvud i 115° med 4 positioner för mångsidig klippning
 • Förlängningsbar upp till 2,9 m - skaftet kan delas för smidig förvaring

Levereras med (OPT1845)

HedgeSweep™ lövfösare, svärdskydd, 
axelrem

OLP1832BX
Stångsekatör 18V

 • Batteridriven sekatör för krångelfri beskärning, även i svåråtkomliga 
områden

 • 32 mm grenkapacitet
 • Högkvalitativa överlappande skär ger 250 Nm presskraft vilket beskär 

alla typer av grenar
 • Soft grip-handtag för bästa komfort

Levereras med (OLP1832BX)

Grenkrok

För ytterligare information och teknisk beskrivning se respektive manual på ryobitools.se
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Kraftkälla 18V

Antal medföljande batterier 1

Batterikapacitet (Ah) 2.0

Medföljer laddare? Ja

Typisk laddningstid (min) 60

Kapkapacitet (mm) 22

Svärdlängd (cm) 50

Varvtal (varv/min) 1350

Svärdtyp Diamantslipat

Vikt med batteri (kg) 3.1

Artikelnummer 5133003714

EAN-kod 4892210160119

Kraftkälla 18V

Antal medföljande batterier 0

Kapkapacitet (mm) 18

Svärdlängd (cm) 45

Varvtal (varv/min) 1500

Svärdtyp Diamantslipat

Vikt med batteri (kg) 2.9

Vikt [utan batteri] [Kg] 2.5

Artikelnummer 5133003654

EAN-kod 4892210157867

Kraftkälla 18V

Antal medföljande batterier 0

Svärdtyp Överlappande

Klippkapacitet (mm) 32

Klippvinkel Non Adjustable

Längd (m) 0.85

Vikt med batteri (kg) 2.4

Vikt [utan batteri] [Kg] 1.9

Artikelnummer 5133004392

EAN-kod 4892210174529

Kraftkälla 18V

Antal medföljande 
batterier 0

Kapkapacitet (mm) 18

Svärdlängd (cm) 45

Varvtal (varv/min) 1350

Svärdtyp Diamantslipat

Vikt med batteri (kg) 4.6

Vikt [utan batteri] [Kg] 4.2

Artikelnummer 5133002523

EAN-kod 4892210138521

Kraftkälla 18V

Antal medföljande batterier 0

Kapkapacitet (mm) 16

Svärdlängd (cm) 50

Varvtal (varv/min) 1200

Svärdtyp Diamantslipat

Vikt med batteri (kg) 3.6

Vikt [utan batteri] [Kg] 3.2

Artikelnummer 5133001249

EAN-kod 4892210815439

Kraftkälla 18V

Antal medföljande batterier 1

Batterikapacitet (Ah) 4.0

Medföljer laddare? Ja

Typisk laddningstid (min) 120

Svärdlängd (cm) 55

Varvtal (varv/min) 1350

Svärdtyp Diamatslipat

Vikt med batteri (kg) 3.5

Artikelnummer 5133003717

EAN-kod 4892210160140
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Träd & Häckskötsel

RY18PSA-0
NYHETGrensåg 18V

 • Beskär och såga grenar enkelt på buskar och träd
 • 80 mm grenkapacitet är perfekt för tunna till mediumtjocka grenar
 • Integrerad gripklo gör enhandskapning möjligt och försäkrar att du har 

full kontroll
 • Med låg vikt och kompakt design kan du jobba längre utan att bli trött 

i armarna
 • Ett fintandat blad (8 TPI) och ett grovtandat blad (6 TPI) medföljer

Levereras med (RY18PSA-0)

2x 6 TPI sågblad, 1x 8 TPI sågblad

Grensåg 18V
RY18PSA-0

GRIPKLO
Ökar kontrollen och möjliggör enhandsfattning

LÄTT VIKT
Kompakt design för bekvämlighet

OPP1820
Grensåg Förlängningsbar 18V

 • 20 cm Oregon® svärd och kedja
 • Hög prestanda och en kedjehastighet på 5,5 m/s
 • Expanderbart skaft för en total räckvidd upp till 4 m (2,7 m + din längd)
 • Vinklat huvud i 30° för maximal kontroll
 • Automatisk svärd- och kedjesmörjning för kontinuerlig kapning
 • Som en del av 18V ONE+ systemet är batteriet kompatibelt med alla 

18V verktyg för hem och trädgård

Levereras med (OPP1820)

Olja för svärd och kedja, svärdskydd, 
axelsele

Trädgårdsstädning

OCS1830
Kedjesåg Borstlös 18V

 • Borstlös motor för längre livslängd och högre verkningsgrad
 • 30 cm Oregon® svärd och kedja
 • Automatisk svärd- och kedjesmörjning för kontinuerlig sågning
 • Lättanvända reglage för verktygslös kedjespänning
 • Gummibelagt bakre handtag för bekväm användning i alla vinklar
 • Mekanisk och elektronisk kedjebroms

Levereras med (OCS1830)

Olja för svärd och kedja, svärdskydd

OBV18
Trädgårdsstädare Borstlös 18V

 • Borstlös motor med utmärkt prestanda för effektiv blås- och 
sugfunktion

 • Turboläge maximerar kraften för att klara de tuffaste jobben
 • Byt smidigt mellan blås- och sugfunktion
 • Gummibelagt handtag för maximal bekvämlighet under längre 

användning
 • Variabel hastighet för maximal kontroll under användning
 • Idealisk för hårt underlag som upfarten eller terrassen

Levereras med (OBV18)

35L uppsamlare, axelrem, hjul

OBL18JB
Lövblås 18V

 • Utrustad med jetturbin för kraftfullt och effektivt blås
 • Variabel hastighet för maximal mångsidighet och kontroll
 • Utrustad med skrapa för att smidigt avlägsna smuts och löv från 

marken
 • Gummibelagt handtag för maximal bekvämlighet under längre 

användning

För ytterligare information och teknisk beskrivning se respektive manual på ryobitools.se

#RyobiToolsEU

ryobitools.eu
#RyobiSverige

ryobitools.se

Kraftkälla 18V

Antal medföljande 
batterier 0

Svärdlängd (cm) 20

Kedjehastighet (m/s) 5.5

Vikt med batteri (kg) 3.6

Vikt [utan batteri] [Kg] 3.2

Artikelnummer 5133001250

EAN-kod 4892210815446

Kraftkälla 18V

Antal medföljande batterier 0

Svärdlängd (cm) 15

Klippkapacitet (mm) 80

Vikt med batteri (kg) 1.3

Vikt [utan batteri] [Kg] 0.9

Artikelnummer 5133004594

EAN-kod 4892210183217

Kraftkälla 18V

Antal medföljande 
batterier 0

Blåshastighet (km/h) 160

Luftvolym (m³/min) 7.9

Vikt med batteri (kg) 2.5

Vikt [utan batteri] [Kg] 2.1

Artikelnummer 5133003662

EAN-kod 4892210157911

Kraftkälla 18V

Antal medföljande 
batterier 0

Blåshastighet (km/h) 200

Luftvolym (m³/min) 6.0

Vikt med batteri (kg) 4.1

Vikt [utan batteri] [Kg] 3.7

Artikelnummer 5133003661

EAN-kod 4892210157904

Kraftkälla 18V

Antal medföljande 
batterier 0

Svärdlängd (cm) 30

Kedjehastighet (m/s) 10

Verktygslös kedjespänning Ja

Vikt med batteri (kg) 3.6

Vikt [utan batteri] [Kg] 3.2

Artikelnummer 5133002829

EAN-kod 4892210147820

För ytterligare information och teknisk beskrivning se respektive manual på ryobitools.se
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Trädgårdsstädning / Special

RY18BLXA-0
NYHETJetblåsare Borstlös 18V

 • Högpresterande borstlös motor och effektiv jetblås-design ger maximal 
prestanda

 • Variabel hastighetskontroll för mångsidighet
 • Turboboost för extra kraft när det behövs
 • Inkluderar avtagbart högtrycksmunstycke för att få bort blöta löv och 

envist smuts
 • Cruise-kontroll för komfort över tid

Levereras med (RY18BLXA-0)

Avtagbart munstycke

OSS1800
Spridare 18V

 • Strö och sprid torrt material som fröer, gödningsmedel, salt och foder
 • Variabel hastighet och ställbart spridningsområde från 0-2 m för 

maximal kontroll
 • Fördelare förhindrar eventuella klumpar vid utmatning
 • Behållare rymmer upp till 4 liter torrt material

OWS1880
Tryckspruta 18V

 • Får automatiskt upp ett tryck utan att behöva pumpa manuellt
 • 3,5 liter stor tank inklusive mätkopp
 • Utvecklad för enkel användning med en hand
 • Justerbart munstycke för variabel sprayform
 • Som en del av 18V ONE+ systemet är batteriet kompatibelt med alla 

18V verktyg för hem och trädgård

För ytterligare information och teknisk beskrivning se respektive manual på ryobitools.se

Special

OBR1800
Myggskydd 18V

 • Knott- och myggskydd som stöter bort insekter med hjälp av 
doftmattor; utan lukt, rök, eld, kladd och gaspatroner

 • Skapar en skyddszon på upp till 20 m². 
 • LED-lampa med tre ljusnivåer
 • Utrustad med handtag och krok för att lätt placera insektsskyddet i 

trädgården
 • Förvara extra doftmattor på verktyget för att snabbt och enkelt byta vid 

behov
 • Uppvärmningstid ca 15 minuter innan fullt skydd.
 • Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och 

produktinformationen före användning Levereras med (OBR1800)

3 myggskyddsmattor

Även tillgänglig som

Myggskydd 18V (1,3Ah)

Modell: Artikelnummer:
RBR180013S 5133004465

RY18BPSA-0
NYHETTryckspruta Ryggsäck 18V

 • Slipp manuell pumpning - med ett enkelt tryck på knappen sprayar du 
bekämpningsmedel, gödningsmedel m.m. med riktad precision

 • Vadderad ryggsäcksmodell för extra komfort
 • 15 liters tank
 • Robust metallram med jämn viktfördelning
 • Låsbar brytare för konstant sprayning för att slippa hålla nere knappen
 • Justerbart munstycke: dra åt för sprayning eller lossa för en riktad 

stråle

Levereras med (RY18BPSA-0)

Spolrör, munstycke, justerbart munstycke, 
vinklad adapter

För ytterligare information och teknisk beskrivning se respektive manual på ryobitools.se
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Kraftkälla 18V

Antal medföljande 
batterier 0

Flöde (l/h) 30

Tankkapacitet (L) 3.5

Vikt med batteri (kg) 1.9

Vikt [utan batteri] [Kg] 1.5

Artikelnummer 5133002676

EAN-kod 4892210144447

Kraftkälla 18V

Antal medföljande 
batterier 0

Kapacitet (l) 4

Vikt med batteri (kg) 1.9

Vikt [utan batteri] [Kg] 1.4

Artikelnummer 5133003729

EAN-kod 4892210160201

Kraftkälla 18V

Antal medföljande batterier 0

Luftvolym (m³/min) 11.9

Blåshastighet (km/h) 200

Vikt med batteri (kg) 2.8

Vikt [utan batteri] [Kg] 2.1

Artikelnummer 5133004536

EAN-kod 4892210181428

Kraftkälla 18V

Antal medföljande batterier 0

Flöde (l/h) 88

Tankkapacitet (L) 15

Vikt med batteri (kg) 6.7

Vikt [utan batteri] [Kg] 6.3

Artikelnummer 5133004573

EAN-kod 4892210182678

Kraftkälla 18V

Antal medföljande 
batterier 0

Skyddszon [m²] 20

Vikt med batteri (kg) 0.7

Vikt [utan batteri] [Kg] 0.3

Artikelnummer 5133003730

EAN-kod 4892210160218
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Special

RY18PCA-120
Plattrensare 18V (2,0Ah)

 • Rensa enkelt bort ogräs mellan plattor, stenar och gångstigar med 
mera

 • Inget mer knästående och teleskopskaft för höjdanpassning efter 
användaren

 • Gummerat grepp för komfort

Levereras med (RY18PCA-120)

Stålborste

Även tillgänglig som Även tillgänglig som

Plattrensare 18V Multiborste 18V (4,0Ah)

Artikelnummer: Artikelnummer:Modell: Modell: 
RY18PCA-0 RY18PCB-1405133004727 5133004804

För ytterligare information och teknisk beskrivning se respektive manual på ryobitools.se

Special

RY18PCB-0
NYHETNYHET Multiborste 18V

 • Rengör en mängd olika plana ytor runt om i trädgården som trädäck 
och uteplatser

 • Inget mer knästående: teleskopskaftet ger dig möjlighet att justera 
höjden på verktyget för en upprätt position

 • Gummibelagt grepp för bekväm hantering
 • Verktygslöst tillbehörsbyte
 • Ryobis specialanpassade rengöringsmedel för att rengöra olika typer 

av ytor säljs separat

Levereras med (RY18PCB-0)

Allroundborste

#RyobiToolsEU
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Kraftkälla 18V

Antal medföljande batterier 1

Batterikapacitet (Ah) 2.0

Medföljer laddare? Ja

Standardutrustning Stålborste

Vikt med batteri (kg) 3.4

Artikelnummer 5133004728

EAN-kod 4892210185594

TRÄDÄCKPLATTOR

ALTANKULLERSTEN

PLANA YTORFOG
FÖRE

EFTER

FÖRE

EFTER

Kraftkälla 18V

Antal medföljande batterier 0

Standardutrustning Allroundborste

Vikt med batteri (kg) 3.9

Vikt [utan batteri] [Kg] 3.5

Artikelnummer 5133004729

EAN-kod 4892210185587

För ytterligare information och teknisk beskrivning se respektive manual på ryobitools.se
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Batterier

RB18L15
1,5 Ah Lithium+batteri 18V

 • Kraftfullt 1,5 Ah Lithium+ batteri levererar mer kraft, längre driftstid och 
bättre hållbarhet jämfört med tidigare Lithium teknologier

 • Batteriindikator i 4 steg som visar användaren återstående driftstid 
(100%, 75%, 50%, 25%)

 • Intellicell teknologi, individuell cellövervakning maximerar batteritiden, 
livslängden samt säkerheten

 • Inbyggt stötbeskydd för lång hållbarhet
 •  Klarar upp till 440st 4x32mm skruvar med R18DD3
 • Kapar upp till 27 m av 13 mm plywood med R18CS
 • Driftstiden kan variera beroende på verktyg och applikation

RB18L25
2,5 Ah Lithium+batteri 18V

 • Kraftfullt 2,5 Ah Lithium+ batteri levererar mer kraft, längre driftstid och 
bättre hållbarhet jämfört med tidigare Lithium teknologier

 • Batteriindikator i 4 steg som visar användaren återstående driftstid 
(100%, 75%, 50%, 25%)

 • Intellicell teknologi, individuell cellövervakning maximerar batteritiden, 
livslängden samt säkerheten

 • Inbyggt stötbeskydd för lång hållbarhet
 •  Klarar upp till 745st 4x32mm skruvar med R18DD3
 • Kapar upp till 41 m av 13 mm plywood med R18CS
 • Driftstiden kan variera beroende på verktyg och applikation

RB18L30
3,0 Ah HIGH ENERGY Lithium+batteri 18V

 • Kraftfullt 3,0Ah Lithium+ HIGH ENERGY batteri ger upp till 3 gånger 
längre driftstid och 20% mer kraft jämfört med tidigare lithiumteknologi

 • Med ett större utrymme för den elektrokemiska reaktionen generar 
cellerna 25% mindre värme. Detta tillåter batteriet att pressa ut ännu 
mer energi utan att påverka prestanda eller hållbarheten negativt

 • High Energy-batterierna är utrustade med 4 kanaler för att transportera 
energin från batteriet, detta ökar flödet vilket innebär att batteriet kan 
generera ytterligare 20% mer kraft

 • Intellicell™-teknologi: individuell cellövervakning maximerar batteritiden, 
livslängden samt säkerheten

 • Batteriindikator i 4 steg som visar användaren återstående

RB18L40
4,0 Ah Lithium+batteri 18V

 • Kraftfullt 4,0 Ah Lithium+ batteri levererar mer kraft, längre driftstid och 
bättre hållbarhet än tidigare Lithium teknologier

 • Batteriindikator i 4 steg som visar användaren återstående driftstid 
(100%, 75%, 50%, 25%)

 • Intellicell teknologi, individuell cellövervakning maximerar batteritiden, 
livslängden samt säkerheten

 • Inbyggt stötbeskydd för lång hållbarhet
 •  Klarar upp till 1240st 4x32mm skruvar med R18DD3
 • Kapar upp till 88 m av 13 mm plywood med R18CS
 • Driftstiden kan variera beroende på verktyg och applikation

För ytterligare information och teknisk beskrivning se respektive manual på ryobitools.se

Batterier

RB18L50
5,0 Ah Lithium+batteri 18V

 • Kraftfullt 5,0 Ah Lithium+ batteri levererar mer kraft, längre driftstid och 
bättre hållbarhet jämfört med tidigare Lithium teknologier

 • Batteriindikator i 4 steg visar användaren återstående driftstid (100%, 
75%, 50%, 25%)

 • Intellicell teknologi, individuell cellövervakning maximerar batteritiden, 
livslängden samt säkerheten

 • Inbyggt stötbeskydd för lång hållbarhet
 •  Klarar upp till 1550st 4x32mm skruvar med R18DD3
 • Kapar upp till 100 m av 13 mm plywood med R18CS
 • Driftstiden kan variera beroende på verktyg och applikation

RB18L90
9,0 Ah HIGH ENERGY Lithium+batteri 18V

 • Kraftfullt 9,0Ah Lithium+ HIGH ENERGY-batteri ger upp till 3 gånger 
längre driftstid och 20% mer kraft jämfört med tidigare lithiumteknologi

 • Med ett större utrymme för den elektrokemiska reaktionen generar 
cellerna 25% mindre värme. Detta tillåter batteriet att pressa ut ännu 
mer energi utan att påverka prestanda eller hållbarheten negativt

 • High Energy-batterierna är utrustade med 4 kanaler för att transportera 
energin från batteriet, detta ökar flödet vilket innebär att batteriet kan 
generera ytterligare 20% mer kraft

 • Intellicell teknologi, individuell cellövervakning maximerar batteritiden, 
livslängden samt säkerheten

 • Batteriindikator i 4 steg som visar användaren återstående 
batteriladdning (100%, 75%, 50%, 25%)

 • Inbyggt stötskydd för lång hållbarhet
 • Borra upp till 1080 16x50 mm hål med R18DD5
 • Kapa upp till 320 meter av 18 mm plywood med R18CS
 • Driftstiden varierar med verktyg, batteri och applikation

RC18120-150
5,0 Ah Lithium+batteri och laddare 18V

 • 1x 5,0 Ah Lithium+ batterier och laddare (2,0 Amp/h)
 • Lithium+ batteriteknologin ger mer kraft, längre driftstid och längre 

livslängd jämfört med tidigare Lithiumteknologier
 • Batteriindikator i 4 steg som visar användaren återstående driftstid 

(100%, 75%, 50%, 25%)
 • Intellicell teknologi, individuell cellövervakning maximerar batteritiden, 

livslängden samt säkerheten
 • Skruva upp till 1550st skruvar (4 x 32 mm) med Ryobis R18DD3
 • Kapa upp till 100 m i 13 mm plywood med R18CS
 • Driftstiden kan variera beroende på verktyg, batteri och applikation
 • Batteriet är kompatibelt med alla verktyg i Ryobis 18V ONE+ serie

Även tillgänglig som

2x 18V 5,0 Ah Lithium+ batterier och 
laddare (2,0 Amp/h)

1x 18V 2,5 Ah Lithium+ batteri och 
laddare (2,0 Amp/h)

Artikelnummer:Modell: Artikelnummer:Modell: 
RC18120-250RC18120-125 51330033645133003359

För ytterligare information och teknisk beskrivning se respektive manual på ryobitools.se
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Artikelnummer 5133001907

EAN-kod 4892210124104

Artikelnummer 5133002867

EAN-kod 4892210149343

Artikelnummer 5133002237

EAN-kod 4892210129062

Artikelnummer 5133001905

EAN-kod 4892210124081

Artikelnummer 5133003366

EAN-kod 4892210152206

Artikelnummer 5133002865

EAN-kod 4892210149381

Artikelnummer 5133002433

EAN-kod 4892210135940
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Laddare

RC18120RC18150
Snabbladdare 5,0 Amp/h 18V Laddare 2,0 Amp/h 18V

 • Den snabbaste ONE+ laddaren på marknaden. Med en laddningstid 
på 5,0 Amp/h innebär det att ett 5,0 Ah batteri laddas på en timme

 • Kompatibel med alla ONE+ 18V-batterier
 • Indikator visar strömstatus under och efter laddning

 • Kompakt snabbladdare. Laddar 2,0 Amp/h vilket innebär 1 timmes 
laddningstid för ett 2,0 Ah batteri

 • Kompatibel med alla ONE+ 18V-batterier
 • Laddningsindikator visar batteriets status under laddning

RC18627 RC18118C
Laddstation 6 portar 2,7 Amp/h 18V Billaddare 1,8 Amp/h 18V

 • Laddstation med portar för 6 batterier. Idealisk plats att förvara alla 
sina ONE+batterier på

 • Med en laddningstid på 2,7 Amp/h innebär det att ett 2,5 Ah batteri 
laddas på mindre än en timme

 • Kompatibel med alla ONE+ 18V-batterier

 • Plugs into vehicle’s 12V DC outlet, giving you the flexibility to charge 
batteries while driving or when access to power is limited

 • ONE+ charger compatible with all ONE+ 18V Lithium+ batteries
 • Indicator lights show the status as batteries are charged and 

maintained

Ungefärlig laddningstid (min)

 Amp/h 1.3Ah 1.5Ah 2.0Ah 2.5Ah 3.0Ah 4.0Ah 5.0Ah 9.0Ah

RC18115 1.5 50 60 80 100 120 160 200 360

RC18120 2.0 39 45 60 75 90 120 150 270

RC18150 5.0 20 25 30 40 45 50 60 120

RC18627 2.7 30 35 45 60 70 90 120 200

RC18118C 1.8 44 50 67 84 100 134 167 300

För ytterligare information och teknisk beskrivning se respektive manual på ryobitools.se

Ett batteri passar alla
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RB18L13 RB18L15 RB18L20 RB18L25 RB18L30 RB18L40 RB18L50 RB18L90

OLM1833B

Yta (m²)

150 200 200 250 525

RY18LM37A 150 200 225 275 600

RY18LMX37A 200 300 300 375 800

RY18LMH37A 275 425 450 575 1200

RY18LMX40A 300 450 500 600 1300

RY18SFX35A Yta (m²) 250 400 425 525 1100

OLT1825M

Minuter av lätt-medel trimning

15 18 24 30 45 48 60

RY18LT25A 15 18 24 30 45 48 60

OLT1832

Minuter av medel trimning

15 18 24 30 45 48 60

RLT1831H 15 18 24 30 45 48 60

OLT1833 Minuter av tuff trimning 12 18 19 23 48

OBC1820B Minuter av tuff röjning 11 14 21 22 28 59

RY18HT40A Minuter av trimning (16mm grenar) 20 23 30 38 57

OHT1845 Minuter av trimning (18mm grenar) 18 21 27 34 51

OHT1851R

Minuter av trimning (22mm grenar)

16 18 24 30 45 48 60

OHT1850H 17 20 26 33 50 52 65

OHT1855R 18 21 28 35 53 55 69

OHT1850X Minuter av trimning (16mm grenar) 21 24 32 40 60 64 80

OPT1845 Minuter av trimning (18mm grenar) 18 22 33 36 45 95
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Artikelnummer 5133002893

EAN-kod 4892210150134

Artikelnummer 5133002630

EAN-kod 4892210140906

Artikelnummer 5133002891

EAN-kod 4892210150103

Artikelnummer 5133002638

EAN-kod 4892210141873
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RB18L13 RB18L15 RB18L20 RB18L25 RB18L30 RB18L40 RB18L50 RB18L90

OCS1825 Kapningar 80mm diameter 18 30 33 40 90

OCS1830 Kapningar 130mm diameter 18 30 33 40 90

RY18PSA Kapningar 40mm diameter 40 46 60 75 110 120 150 230

OGS1822 Minuter av trimning (10mm gren) 39 46 61 76 114

OPP1820 Kapningar 50mm diameter 20 25 40 50 80 75 100 150

OLP1832BX Kapningar 28mm diameter 200 230 300 400 600

OBL1820S Area (m2) av lätt-medel lövblåsning 100 150 150 200 400

OBL18JB Area (m2) av lätt-medel lövblåsning 200 300 300 400 825

OBL1820H Area (m2) av lätt-medel lövblåsning 200 300 300 400 825

OBV18 Area (m2) av lätt-medel lövblås/lövsug 200 300 300 400 825

RY18PCA

Antal minuter

21 24 32 40 60 64 80 168

RY18PCB 13 15 20 26 39 41 51 107

OWS1880

Antal timmar

3,5 4,5 5,5 7,0 10,5

RY18BPSA 1,5 1,5 2,0 2,5 4,0 4,0 5,0 11,0

OSS1800 1,5 1,5 2,0 2,5 4,0
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Gräsmatteskötsel

RLM13E33S
Gräsklippare 1300W 33 cm

 • Kraftfull 1300W motor med 33 cm klippbredd
 • Justerbar höjd på hantaget för flera olika användare
 • Klipper ända in till eventuella föremål med hjälp av gräskammen, 

EasyEdge
 • 5 justerbara höjdnivåer: 20-60 mm
 • Fällbart och avtagbart handtag med kompakt uppsamlare för lätt och 

smidig förvaring
 • 35L uppsamlingskapacitet

Levereras med (RLM13E33S)

Bio-Clip plugg

RLM15E36H
Gräsklippare 1500W 36 cm

 • Kraftfull 1500W motor med 36 cm klippkapacitet
 • Klipper ända in till eventuella föremål med hjälp av gräskammen, 

EasyEdge
 • 5 justerbara höjdnivåer: 20-70 mm
 • Justerbar höjd på handtaget för flera olika användare
 • Vertebrae™ handtagsdesign med vertikal och horisontell placering för 

händerna
 • Fällbart och avtagbart handtag med kompakt uppsamlare för lätt och 

smidig förvaring
 • 45L uppsamlingskapacitet Levereras med (RLM15E36H)

Bio-Clip plugg

RLM18E40H
Gräsklippare 1800W 40 cm

 • Kraftfull 1800W motor med 40 cm klippkapacitet
 • Klipper ända in till eventuella föremål med hjälp av gräskammen, 

EasyEdge
 • 5 justerbara höjdnivåer: 20-70 mm
 • Handtaget kan justeras för att anpassas till individuell användare
 • Vertebrae™ handtagsdesign med vertikal och horisontell placering för 

händerna
 • Fällbart och avtagbart handtag med kompakt uppsamlare för lätt och 

smidig förvaring
 • 50L uppsamlingskapacitet Levereras med (RLM18E40H)

Bio-Clip plugg

För ytterligare information och teknisk beskrivning se respektive manual på ryobitools.se

Gräsmatteskötsel

RY1400SF35A
NYHETVertikalskärare 1400W

 • Fyra arbetsdjup för enkel borttagning av mossa
 • Stor arbetsbredd på 35 cm
 • Ihopfällbara handtag för smidig förvaring
 • Trumma med 16 rostfria stålknivar
 • Mossrivare och 55 liters uppsamlare finns att köpa till

RAC821
Mossrivare 35 cm

RAC822
Uppsamlare 55 liter

RY1400SF35A

STOR KAPACITET
55 liters uppsamlare gör att du kan arbeta länge 
utan tömning (säljs separat)

MÅNGSIDIG
Fyra olika arbetsdjup hjälper dig att maximera 
gräsmattans hälsa

Vertikalskärare
1400W

GLÖM INTE
ATT KÖPA...

#RyobiToolsEU
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Kraftkälla 1800W

Klippbredd (cm) 40

Drivmekanism Tryck

Bio Clip Ja

Vikt (kg) 13

Artikelnummer 5133002347

EAN-kod 4892210822604

Kraftkälla 1500W

Klippbredd (cm) 36

Drivmekanism Tryck

Bio Clip Ja

Vikt (kg) 11.5

Artikelnummer 5133002345

EAN-kod 4892210822567

Kraftkälla 1300W

Klippbredd (cm) 33

Drivmekanism Tryck

Bio Clip Ja

Vikt (kg) 9

Artikelnummer 5133002343

EAN-kod 4892210822581

Kraftkälla 1400W

Klippbredd (cm) 35

Drivmekanism Belt

Vikt (kg) 14

Artikelnummer 5133004566

EAN-kod 4892210182555
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Gräsmatteskötsel

RLM46175YL
Gräsklippare 175cc OHC 46 cm

 • 175cc OHC kedjedriven motor med lätt start varje gång, oavsett 
temperaturen utomhus. Extremt kraftfull i högt och vått gräs

 • 7 justerbara höjdnivåer: 24-76 mm
 • Självgående och robust maskin
 • 3-i-1: Uppsamlare, Bio-Clip funktion och bakutkast
 • Stora bakre hjul för lätt och mjuk manövrering

Levereras med (RLM46175YL)

55 liters uppsamlare

RLM46175Y
Gräsklippare 175cc OHC 46 cm

 • 175cc OHC kedjedriven motor med lätt start varje gång, oavsett 
temperaturen utomhus. Extremt kraftfull i högt och vått gräs

 • 7 justerbara höjdnivåer: 25-75 mm
 • Självgående och robust maskin
 • 4-in-1 Uppsamlare, Bio-Clip funktion, sidoutkast samt bakutkast
 • Bio-Clip funktionen innebär att gräset klipps om och om igen innan 

det åter fördelas och gräsresterna återblir gödning för gräsmattan
 • Sidoutkastet tillåter klippning av långt gräs eller stora ytor av gräs 

utan att vara beroende av uppsamlare
 • Stora bakre hjul för lätt och mjuk manövrering
 • Uppsamlare med hård topp och tygpåse för optimal 

förvaringsmöjlighet
 • Kan kopplas till vattenslangen för att rengöra klippdäcket

Levereras med (RLM46175Y)

Bio-Clip plugg, sidoutkast, 55 liters 
uppsamlare

För ytterligare information och teknisk beskrivning se respektive manual på ryobitools.se

Gräsmatteskötsel

RLM53190YV
Gräsklippare 190cc OHC 53 cm

 • 190cc OHC kedjedriven motor med lätt start varje gång, oavsett 
temperaturen utomhus. Extremt kraftfull i högt och vått gräs

 • Variabel hastighet och varvtal på motorn
 • Självgående och robust maskin
 • 4-in-1 Uppsamlare, Bio-Clip funktion, sidoutkast samt bakutkast
 • Stora bakre hjul för lätt och mjuk manövrering
 • Uppsamlare med hård topp och tygpåse för optimal 

förvaringsmöjlighet
 • Kan kopplas till vattenslangen för att rengöra klippdäcket

Levereras med (RLM53190YV)

Bio-Clip plugg, sidoutkast, 70 liters 
uppsamlare

RLM46160S
Gräsklippare 160cc OHV 46 cm

 • 160cc OHV-motor. Pålitlig och lättstartad
 • Ren motorteknologi
 • 2-in-1 Uppsamlare, mulching möjligt
 • Självgående, sparar tid och energi
 • Robust central höjdjustering i 7 nivåer från 25-75 mm
 •  46 cm klippbredd, för stora trädgårdar
 •  55 liters uppsamlare

Levereras med (RLM46160S)

Bio Clip-plugg, 55 liters uppsamlare

För ytterligare information och teknisk beskrivning se respektive manual på ryobitools.se
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Kraftkälla 175cc

Klippbredd (cm) 46

Drivmekanism Självgående

Bio Clip Ja

Vikt (kg) 31.1

Artikelnummer 5133003671

EAN-kod 4892210158796

Kraftkälla 175cc

Klippbredd (cm) 46

Drivmekanism Självgående

Bio Clip Ja

Vikt (kg) 36

Artikelnummer 5133003673

EAN-kod 4892210158819

Kraftkälla 160cc

Klippbredd (cm) 46

Drivmekanism Självgående

Bio Clip Ja

Vikt (kg) 30

Artikelnummer 5133004344

EAN-kod 4892210173331

Kraftkälla 190cc

Klippbredd (cm) 53

Drivmekanism Självgående

Bio Clip Ja

Vikt (kg) 36

Artikelnummer 5133003672

EAN-kod 4892210158802
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Grästrimmer & Buskröjare

RLT3525
Grästrimmer 350W

 • Lätt vikt med kraftfull 350W motor
 • 25 cm för maximal mångsidighet i långt och blött gräs
 • EasyEdge™ för snabbt byte till kantklippningsläge
 • Ergonomisk handtagsdesign
 • Skaft i metall för maximal hållbarhet och lång livslängd

Levereras med (RLT3525)

Spole med Bump Feed trimmertrådsmatning

RLT5127
Grästrimmer 500W

 • Kraftfull 500W motor med låg vikt
 • 27 cm klippbredd för att snabbt utföra arbetet
 • EasyEdge™ för snabbt byte till kantklippningsläge
 • Förlängningsbart skaft och justerbart handtag ger en komfortabel 

användning oavsett arbetshöjd
 • Integrerad krok för enkel vägghängning

Levereras med (RLT5127)

Trimmerhuvud med automatisk matning

RLT6130
Grästrimmer 600W

 • Kraftfull 600W motor för effektiv klippning
 • Förlängningsbart skaft och justerbart handtag för maximal 

användarvänlighet
 • 30 cm klippbredd för ett snabbt och effektivt arbete
 • EasyEdge™ för snabbt byte till kantklippningsläge
 • Integrerad krok för enkel vägghängning

Levereras med (RLT6130)

Trimmerhuvud med automatisk matning

För ytterligare information och teknisk beskrivning se respektive manual på ryobitools.se

Grästrimmer & Buskröjare

RBC1226I
Gräs-/ buskröjare 1200W

 • Bakmonterad kraftfull 1200W motor för optimal kraft och kontroll
 • SmartTool™ teknologi ger högre hastighet tillsammans med Expand-it™ 

tillsatser
 • 2-i-1 med 26 cm Tri-Arc™ gräsklinga av härdat stål för kraftfull exakt 

kapning
 • 2-i-1: 38 cm klippbredd för trimning av långt och tätt gräs 
 • Smart mekanism för att lätt byta Expand-It™ tillsats
 • Ergonomisk design för optimal viktfördelning och komfort

Levereras med (RBC1226I)

Spole med Bump Feed trimmertrådsmatning 
och axelrem

RLT254CDSO
Grästrimmer 25,4cc

 •  
 • PoWR XT™ kompakt Full Crank motor levererar bästa kraft i förhållande 

till vikt
 • Delbart skaft - kompatibelt med Expand-it™ tillbehör
 • 43 klippbredd med dubbel 2,4 mm HD trimmertråd
 • ReelEasy™ Bump Feed trimmerhuvud med patenterat system för snabb 

och enkel pårullning av trimmertråd
 • Ren motorteknologi. Slår CE CO utsläppsgränser med 73% och CE-HC 

och NOx utsläppsgränser med 28%

Levereras med (RLT254CDSO)

Reel-Easy™ trimmerhuvud, ergonomiskt 
handtag

RLT26C
Grästrimmer 26cc

 • PoWR LT2™ 26cc 2-takts motor levererar utmärkt kraft i förhållande till 
vikt

 • Ren motorteknologi. Slår CE CO utsläppsgränserna med 57%, och CE-
HC + NOx utsläppsgränser med 24%

 • Stor klippbredd på 43 cm för effektiv användning
 • Kompatibel med Reel-Easy™ trimmerhuvud för enkelt byte av 

trimmertråd
 • Justerbart loop-handtag för bekvämlighet och komfort

Levereras med (RLT26C)

ProCut™ trimmerhuvud, ergonomiskt 
handtag

För ytterligare information och teknisk beskrivning se respektive manual på ryobitools.se
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Kraftkälla 600W

Klippbredd (cm) 30

Trådmatningssystem Auto-feed

Vikt (kg) 2.9

Artikelnummer 5133003641

EAN-kod 4892210157737

Kraftkälla 500W

Klippbredd (cm) 27

Trådmatningssystem Auto-feed

Vikt (kg) 2.8

Artikelnummer 5133003639

EAN-kod 4892210157713

Kraftkälla 350W

Klippbredd (cm) 25

Trådmatningssystem Bump head

Vikt (kg) 1.9

Artikelnummer 5133002789

EAN-kod 4892210147042

Kraftkälla 26cc

Tankkapacitet (L) 0.25

Klippbredd (cm) 43

Trimmertråd (mm) 2.4

Vikt (kg) 4.6

Artikelnummer 5133002354

EAN-kod 4892210131805

Kraftkälla 25.4cc

Tankkapacitet (L) 0.58

Klippbredd (cm) 43

Trimmertråd (mm) 2.4

Vikt (kg) 4.9

Artikelnummer 5133002535

EAN-kod 4892210138309

Kraftkälla 1200W

Klippbredd klinga (cm) 26

Klippbredd trimmertråd 
(cm) 38

Trådmatningssystem Bump head

Vikt (kg) 5.1

Artikelnummer 5133002506

EAN-kod 4892210138033
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Grästrimmer & Buskröjare  

RBC430SBD
Gräs-/ buskröjare Ergohandtag 30cc

 • PoWR LT4™ 30cc 4-takts motor levererar bästa kraft i förhållande till vikt
 • Dekompressionsventilen öppnas vid start vilket gör att 

kompressionstrycket sänks och det behövs mycket mindre kraft för att 
starta maskinen

 • Ren motorteknologi. Överträffar CE CO och HC+Nox utsläppsgränser
 • 4-takt: Ingen bränslemix krävs
 • Maximal överföring av effekt från motorn till huvudet
 • 2-in-1: Tri-Arc+™ 3-tandad gräsklinga av hårdmetall för ren, kraftfull och 

precis röjning. Reel-Easy™ trimmertrådshuvud med innovativt system 
för påfyllnad av trimmertråd

 • 26 cm TriArc+™ och tvinnad 2,4 mm HD trimmertråd med 46 cm 
klippbredd

 • Ergonomiskt vinklat handtag och Pro-style Vertebrae™ sele för bästa 
ergonomi

Levereras med (RBC430SBD)

Tri-Arc+™ röjklinga, Reel-Easy™ 
trimmerhuvud, nyckel, ergonomiskt vinklat 
handtag och Vertebrae+™ sele

RBC52FSBOS
Gräs-/ buskröjare Ergohandtag 52cc

 • POWR XT™ 52cc Full Crank 2-takts motor levererar bästa kraft i 
förhållande till vikt

 • Kompatibel med ONE+™ EasyStart™ - Start med hjälp av drag 
elimineras helt

 • Ren motorteknologi. Överträffar CE CO och HC+Nox utsläppsgränser
 • Stor klippbredd: 46 cm med trimmertråd och 26 cm med klinga
 • 3-i-1: Kraftfull prestanda med Tri-Arc+™ klinga, sågblad och Reel-Easy™ 

trimmerhuvud
 • Maximal överföring av kraft från motor till huvud
 • Pro-style Vertebrae™ sele för bäst balans, komfort och support
 • 20cm sågblad för att såga tjockare grenar eller mindre träd

Levereras med (RBC52FSBOS)

2-takts olja, Tri-Arc+™ 3-tandad röjklinga, 
Reel-Easy™ trimmerhuvud, nyckel, 
26-tandad gräsklinga, ergonomiskt vinklat 
handtag och  Vertebrae+™ sele

För ytterligare information och teknisk beskrivning se respektive manual på ryobitools.se

Expand-it

RXAHT01
Expand-it™ häcksax

 • SmartTool™ teknologi optimerar häcksaxens hastighet
 • Ultimat prestanda med 4670 klipp/min med kraft från en bensindriven 

motor
 • Ultimat prestanda med 3916 klipp/min med en elektrisk 1200W motor
 • Justerbart huvud i 90° för komfortabel klippning i alla vinklar
 • 44 cm diamantslipat svärd för ren klippning
 • Grenkapacitet: 28 mm
 • Vikt: 2,4 kg

RXPR01
Expand-it™ grensåg

 • SmartTool™ teknologi optimerar kedjehastigheten för smidig kapning
 • Maximal prestanda med kedjehastighet upp till 15 m/s med en elektrisk 

1200W motor
 • Justerbart huvud i 15° och 25 cm svärdlängd
 • Automatisk kedjesmörjning och klar oljetank
 • Vikt: 2,1 kg

RXBC01
Expand-it™ gräs-/ buskröjare

 • SmartTool™ teknologi optimerar bladets hastighet för optimal 
anpassning till högt gräs och små buskar

 • Ultimat prestanda med 8100 varv/min med kraft från en bensindriven 
motor

 • Ultimat prestanda med 7080 varv/min med en elektrisk 1200W motor
 • Klippbredd: 20 cm
 • Tri-Arc™ 3-tandad klinga
 • Vikt: 1,4 kg

RXEX01
Expand-it™ förlängningsskaft

 • Idealisk för att ytterligare förlänga Expand-it™ tillsatserna för grensåg 
eller häcksaxen

 • Längd: 62 cm
 • Vikt: 0,6 kg

För ytterligare information och teknisk beskrivning se respektive manual på ryobitools.se
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Kraftkälla 30cc

Tankkapacitet (L) 0.35

Klippbredd klinga (cm) 26

Trimmertråd (mm) 2.4

Vikt (kg) 6.4

Artikelnummer 5133002923

EAN-kod 4892210151506

Artikelnummer 5132002793

EAN-kod 4892210140272

Artikelnummer 5132002795

EAN-kod 4892210140258

Artikelnummer 5132002797

EAN-kod 4892210140142

Artikelnummer 5132002796

EAN-kod 4892210140265

Kraftkälla 52cc

Tankkapacitet (L) 1.1

Klippbredd klinga (cm) 26/20

Trimmertråd (mm) 2.4

Vikt (kg) 9.2

Artikelnummer 5133002545

EAN-kod 4892210138125
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Häcksaxar 

RHT4550
Häcksax 450W

 • Kraftfull 450W motor
 • Diamantslipat svärd med tvåvägsrörelse för ren och precis klippning
 • 50 cm svärd med grenkapacitet upp till 20 mm
 • Gummibelagt främre handtag för maximal komfort
 • Kompatibel med HedgeSweep™ lövfösare

Levereras med (RHT4550)

Svärdskydd

RHT5655RS
Häcksax 550W

 • Kraftfull 550W motor för effektiv klippning
 • 55 cm diamantslipat svärd för ren och skarp klippning
 • Grenkapacitet upp till 26 mm och utrustad med sågfunktion
 • Gummibelagt roterbart bakre handtag i 5 positioner med stor 

strömbrytare
 • Väl balanserad konstruktion, lätt vikt och ergonomisk design för 

användarvänlighet under längre perioder
 • Komaptibel med HedgeSweep™ lövfösare för smidig bortförsel av 

klipprester

Levereras med (RHT5655RS)

Svärdskydd

RHT6760RL
Häcksax 650W

 • Kraftfull 650W motor för effektiv klippning
 • 60 cm diamantslipat och laserskurit svärd för ren och skarp klippning
 • Grenkapacitet upp till 30 mm och utrustad med sågfunktion
 • Elektronisk anti-blockfunktion förebygger eventuell fastkörning för 

smidig användning
 • Gummibelagt roterbart bakre handtag i 5 positioner med stor 

strömbrytare
 • Väl balanserad konstruktion, lätt vikt och 

ergonomisk design för användarvänlighet under 
längre perioder

 • HedgeSweep™ lövfösare som smidigt tar bort 
klippresterna

Levereras med (RHT6760RL)

HedgeSweep™ lövfösare, svärdskydd

För ytterligare information och teknisk beskrivning se respektive manual på ryobitools.se

Häcksaxar 

RHT8165RL
Häcksax 800W

 • Kraftfull 800W motor för effektiv klippning
 • 65 cm diamantslipat och laserskurit svärd för ren och skarp klippning
 • Grenkapacitet upp till 34 mm och utrustad med sågfunktion
 • Elektronisk anti-blockfunktion förebygger eventuell fastkörning för 

smidig användning
 • Gummibelagt roterbart bakre handtag i 5 positioner med stor 

strömbrytare
 • Väl balanserad konstruktion, lätt vikt och ergonomisk 

design för användarvänlighet under längre perioder
 • HedgeSweep™ lövfösare för smidig borttagning av 

klipprester
Levereras med (RHT8165RL)

HedgeSweep™ lövfösare, svärdskydd

RHT25X55R
Häcksax 25,4cc

 • POWR XT™:  full crank motor med kraft, hållbarhet, låg vikt i en kompakt 
design

 • Roterbart bakre skaft för att underlätta arbete i alla positioner
 • 55 cm diamantslipat svärd för ren och skarp klippning
 • 32 mm grenkapacitet för snabb och effektiv klippning av grövre häckar
 • Kompakt och väl balanserad design för smidig användning
 • Upp till 4200 varv/min

Levereras med (RHT25X55R)

2-taktsolja

RPT4545E
Häcksax Förlängningsbar 450W

 • Kraftfull 450W motor
 • 45 cm laserskuret svärd
 • Utmärkt klippkvalitet med grenkapacitet upp till 20 mm
 • För att underlätta användningen är huvudet vinklingsbart upp till 135°  

i 4 olika positioner - perfekt maskin för att klippa toppskott
 • Justerbart skaft för bästa räckvidd och enkel förvaring
 • Förlängningsbart skaft gör det enkelt för användaren att justera 

verktygets längd upp till 2,6 m vilket ger en total räckvidd på upp till  
4 m

Levereras med (RPT4545E)

Ergonomiskt sele och svärdskydd

För ytterligare information och teknisk beskrivning se respektive manual på ryobitools.se
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Kraftkälla 650W

Svärdlängd (cm) 60

Kapkapacitet (mm) 30

Svärdtyp Diamantslipat

Vikt (kg) 4.0

Artikelnummer 5133003647

EAN-kod 4892210157782

Kraftkälla 550W

Svärdlängd (cm) 55

Kapkapacitet (mm) 26

Svärdtyp Diamantslipat

Vikt (kg) 3.6

Artikelnummer 5133003643

EAN-kod 4892210157829

Kraftkälla 450W

Svärdlängd (cm) 50

Kapkapacitet (mm) 20

Svärdtyp Diamantslipat

Vikt (kg) 2.9

Artikelnummer 5133002793

EAN-kod 4892210147004

Kraftkälla 450W

Svärdlängd (cm) 45

Kapkapacitet (mm) 20

Svärdtyp Diamantslipat

Vikt (kg) 4.1

Artikelnummer 5133002226

EAN-kod 4892210821393

Kraftkälla 25.4cc

Svärdlängd (cm) 55

Kapkapacitet (mm) 32

Svärdtyp Diamantslipat

Vikt (kg) 5.1

Artikelnummer 5133003670

EAN-kod 4892210157942

Kraftkälla 800W

Svärdlängd (cm) 65

Kapkapacitet (mm) 34

Svärdtyp Diamantslipat

Vikt (kg) 4.0

Artikelnummer 5133003649

EAN-kod 4892210157768
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Grensågar / Kedjesågar

RPP750S
Grensåg 750W

 • Kraftfull 750W motor
 • 20 cm Oregon® svärd och kedja
 • Hög prestanda och en kedjehastighet upp till 10 m/s
 • Förlängningsbart skaft gör det enkelt för användaren att justera 

verktygets längd upp till 2,7 m vilket ger en total räckvidd på upp till 4 
m

 • Toppen har 15° vinkel för lätt beskäring och maximal kontroll
 • Automatisk kedjesmörjning för kontinuerlig kapning
 • En avtagbar skaftdel för bättre räckvidd eller viktoptimering samt lättare 

förvaring Levereras med (RPP750S)

Svärd- och kedjeolja, skiftnyckel samt 
axelrem

RCS1935B
Kedjesåg 1900W

 • Kraftfull 1900W-motor
 • 35 cm Oregon®- svärd och kedja
 • 15 m/s kedjehastighet erbjuder utmärkt prestanda
 • Snabbverkande mekanisk kedjebroms 
 • Lättanvänt reglage för verktygslös kedjespänning 
 • Anti-vibrationssystem för maximal bekvämlighet 
 • Automatisk kedjesmörjning för kontinuerlig kapning
 • Innovativ spånavskärmare styr undan träflisor från användaren
 • Välbalanserad och lätt design säkerställer enkel hantering 

Levereras med (RCS1935B)

Levereras med svärdskydd samt svärd- och 
kedjeolja

RCS2340B
Kedjesåg 2300W

 • Kraftfull 2300W motor
 • 40 cm Oregon®-svärd och kedja
 • 16 m/s kedjehastighet erbjuder utmärkt prestanda
 • Snabbverkande mekanisk kedjebroms 
 • Lättanvänt reglage för verktygslös kedjespänning 
 • Anti-vibrationssystem för maximal bekvämlighet
 • Automatisk kedjesmörjning för kontinuerlig kapning
 • Innovativ spånavskärmare styr undan träflisor från användaren 
 • Välbalanserad och lätt design säkerställer enkel hantering 

Levereras med (RCS2340B)

Svärdskydd samt svärd- och kedjeolja 

För ytterligare information och teknisk beskrivning se respektive manual på ryobitools.se

Motorsågar

RCS3835T
Motorsåg POWR XT™ 37,2 cc

 • Motorsåg med 37,2cc motor (1,3 kW / 1,8 Hp) POWR XT™

 • Svärdläng: 35 cm
 • 3-punkts anti-vibrationssystem
 • Lättstartad med 2-positions förgasare
 • Kedjehastighet: 23,8 m/s
 • Automatisk kedjesmörjning
 • Verktygsfritt topplock för luftfilter och tändstift
 • Mekanisk broms/kastskydd
 • Verktygsfri kedjespännare för enkel spänning och byte av kedja
 • Verktygsförvaring på verktyget
 • Ren motorteknologi. Slår CE CO utsläppsgränser med 87% och CE-HC 

och NOx utsläppsgränser med 38%

Levereras med (RCS3835T)

Kedjeolja, 2-takts olja och skiftnyckel

RCS5145B
Motorsåg POWR XT™ 51cc

 • PoWR XT™ 51cc dubbellagrad 2-takts motor levererar bästa kraft i 
förhållande till vikt

 • Ren motorteknologi. Slår CE CO utsläppsgränser med 43% och CE-HC 
och NOx utsläppsgränser med 36%

 • 45 cm Oregon® svärd och kedja
 • Kedjehastighet upp till 22 m/s för snabb och kraftfull kapning
 • Snabb mekanisk kedjebroms för maximal säkerhet
 • Lättåtkomlig kedjespänning från sidan
 • 3-punkt anti-vibration i handtag
 • Lättåtkomlig åtkomst till luftfilter Levereras med (RCS5145B)

Svärd- och kedjeolja, 2-takts olja och 
skiftnyckel

För ytterligare information och teknisk beskrivning se respektive manual på ryobitools.se
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Kraftkälla 2300W

Svärdlängd (cm) 40

Kedjehastighet (m/s) 16

Verktygslös kedjespänning Ja

Oljetankskapacitet (L) 0.15

Vikt (kg) 4.8

Artikelnummer 5133004340

EAN-kod 4892210170569

Kraftkälla 1900W

Svärdlängd (cm) 35

Kedjehastighet (m/s) 15

Verktygslös kedjespänning Ja

Oljetankskapacitet (L) 0.15

Vikt (kg) 4.7

Artikelnummer 5133004338

EAN-kod 4892210170545

Kraftkälla 750W

Svärdlängd (cm) 20

Kedjehastighet (m/s) 10

Oljetankskapacitet (L) 0.08

Vikt (kg) 3.8

Artikelnummer 5133002228

EAN-kod 4892210821379

Kraftkälla 51cc

Svärdlängd (cm) 45

Kedjehastighet (m/s) 22.2

Tankkapacitet (L) 0.575

Vikt (kg) 5.3

Artikelnummer 5133001858

EAN-kod 4892210819215

Kraftkälla 37.2cc

Svärdlängd (cm) 35

Kedjehastighet (m/s) 22.2

Tankkapacitet (L) 0.3

Vikt (kg) 4.6

Artikelnummer 5133002386

EAN-kod 4892210132710
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Trädgårdsstädare

RBV3000CSV
Trädgårdsstädare 3000W

 • Kraftfull 3000W motor
 • Trädgårdsstädare med utbytbara tuber för skifte mellan sug- och 

blåsfunktion
 • Två hastighetsinställningar ger god kontroll och en blåshastighet 

upp till 375 km/h
 • Hög prestanda med luftvolym upp till 14 m³/min
 • PowerMulching™ finfördelar 16L till 1L med hjälp av dubbla 

kvarnhjul, det yttre i metall som även maler kottar & bark
 • Vertebrae™ axelrem för maximal komfort och viktfördelning

Levereras med (RBV3000CSV)

Munstycke för maximal prestanda, 
uppsamlingssäck 45L och Vertebrae™ 
axelrem

RBV3000CESV
Trädgårdsstädare 3000W

 • Kraftfull 3000W motor
 • Trädgårdsstädare med 3-i-1 funktionalitet: lövblås, städare 

eller som en komplett trädgårdsstädare med båda rören 
monterade samtidigt

 • Hastighetsinställning via vred ger god kontroll och ett 
blåshastighet upp till 375 km/h

 • Hög prestanda med luftvolym upp till 16 m³/min
 • PowerMulching™ finfördelar 16L till 1L med hjälp av dubbla 

kvarnhjul, det yttre i metall som även maler ned kottar & bark
 • Snabb omkoppling från blås- till sugfunktion
 • Vertebrae™ axelrem för maximal komfort och viktfördelning

Levereras med (RBV3000CESV)

Munstycke för maximal prestanda, 
uppsamlingssäck 45L och Vertebrae™ 
axelrem

RBV26B
Trädgårdsstädare PoWR LT2™ 26cc

 • POWR LT2™ 26cc dubbellagrad 2-takts motor levererar bästa kraft i 
förhållande till vikt

 • Ren motorteknologi. Överträffar CE CO och HC+Nox utsläppsgränser
 • Variabel blåshastighet upp till 320 km/h
 • Luftvolym upp till 12,8 m³/min
 • Farthållare för bibehållning av önskad hastighet, minskar användarens 

trötthet
 • Komposterar 12L till 1L för effektiv uppsamling
 • Integrerad förvaring till nyckel
 • Kvarnhjul i metall

Levereras med (RBV26B)

2-taktsolja, uppsamlingssäck, skruvmejsel 
samt sug- och blåsrör

För ytterligare information och teknisk beskrivning se respektive manual på ryobitools.se

Trädgårdsstädare / Jordfräs

RBL26BP
Trädgårdsstädare Ryggsäck POWR LT2™ 26cc 

 • POWR LT2™ 26cc 2-takts motor levererar utmärkt kraft i förhållande till 
vikt

 • Ren motorteknologi. Slår CE CO utsläppsgränser med 65% och CE-HC 
och NOx utsläppsgränser med 34%

 • Variabel blåshastighet upp till 290 km/h
 • Luftvolym upp till 11 m³/min
 • Ergonomisk ryggsäcksmodell med ventilerande vaddering för utmärkt 

användarkomfort
Levereras med (RBL26BP)

2-taktsolja

RBL42BP
Trädgårdsstädare Ryggsäck POWR XT™ 42cc 

 • PoWR XT™ 42cc dubbellagrad 2-takts motor levererar bäst 
kraft i förhållande till vikt

 • Ren motorteknologi. Slår CE CO utsläppsgränser med 
71% och CE-HC och NOx utsläppsgränser med 29%

 • Variabel blåshastighet upp till 298 km/h
 • Klassledande luftvolym på 14,4 m³/min
 • Farthållare för bibehållning av önskad hastighet, minskar 

användarens trötthet
 • Ergonomisk ryggsäcksmodell med ventilerande vaddering 

för utmärkt användarkomfort
Levereras med (RBL42BP)

2-taktsolja

RCP1225
Jordfräs 1200W

 • Kraftfull 1150W motor
 • 4 robusta metallfräsblad möjliggör konstant rörelse
 • Ställbara fräsblad med 20 cm diameter
 • Fräsbredd: 25 cm
 • Justerbart bakre hjul gör jordfräsen lättmanövrerad och lätt att 

transportera
 • Fällbart handtag för att underlätta transport och förvaring

Levereras med (RCP1225)

Hjul för lätt och smidig transport

För ytterligare information och teknisk beskrivning se respektive manual på ryobitools.se
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Kraftkälla 26cc

Blåshastighet (km/h) 325

Luftflöde (l/min) 12.8

Kompostering (L) 16:1

Kapacitet uppsamlare (L) 40

Vikt (kg) 4.3

Artikelnummer 5133002353

EAN-kod 4892210117335

Kraftkälla 3000W

Blåshastighet (km/h) 375

Luftvolym (m³/min) 16

Kompostering (L) 16:1

Kapacitet uppsamlare (L) 45

Variabel hastighet Ja

Vikt (kg) 5.1

Artikelnummer 5133002190

EAN-kod 4892210821447

Kraftkälla 3000W

Blåshastighet (km/h) 375

Luftvolym (m³/min) 14

Kompostering (L) 16:1

Kapacitet uppsamlare (L) 45

Variabel hastighet Nej

Vikt (kg) 4.2

Artikelnummer 5133002188

EAN-kod 4892210821423

Kraftkälla 1150W

Max. Kapdjup (cm) 20

Spetsdiameter (cm) 20

Vikt (kg) 13.6

Artikelnummer 5133002388

EAN-kod 4892210132796

Kraftkälla 42cc

Blåshastighet (km/h) 298

Luftvolym (m³/min) 14.4

Vikt (kg) 8.2

Artikelnummer 5133001879

EAN-kod 4892210818874

Kraftkälla 26cc

Blåshastighet (km/h) 290

Luftflöde (l/min) 11

Vikt (kg) 5.5

Artikelnummer 5133001815

EAN-kod 4892210818096
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Högtryckstvättar

RPW150XRB
NYHETHögtryckstvätt 150 Bar 2200W

 • 2200W motor med ett max. tryck upp till 150 Bar och max. vattenflöde 
upp till 420 L/h

 • Extra hållbar och flexibel stålarmerad slang för att undvika veck och 
skador

 • Automatiska slangvinda som matar ut slang under användning
 • Inbyggd 1 L-tank för rengöringsmedel
 • Förvaringsutrymme för slang, pistolmunstycke, spolhandtag, borste
 • Levereras med roterande borste och 30 cm terasstvätt
 • Kompakt design med hjul för enkel transport

Levereras med (RPW150XRB)

8m slang, spolrör, pistolmunstycke, 
turbomunstycke, roterbar borste, 30 cm 
terrassborste

RPW130XRBB
NYHETHögtryckstvätt 130 Bar 1800W

 • 1800W motor med ett max. tryck upp till 130 Bar och max. vattenflöde 
upp till 380 L/h

 • Extra hållbar och flexibel slang med stålarmering för att undvika veck 
och skador

 • Slangvinda för snabb och enkel förvaring av slangen när den inte 
används

 • Inbyggd tank för rengöringsmedel, 1L
 • Inbyggd förvaring för pistolmunstycke, spolrör och slang
 • Levereras med en 25 cm terrasstvätt och all-roundborste
 • Kompakt design med hjul för enkel transport

Levereras med (RPW130XRBB)

6 m slang, spolrör, turbomunstycke, 25 cm 
terrasstvätt, all-roundborste

För ytterligare information och teknisk beskrivning se respektive manual på ryobitools.se

Högtryckstvättar

RPW120B
NYHETHögtryckstvätt 120 Bar 1800W

 • 1800W motor ger ett maximalt tryck på 120 bar och ett vattenflöde på 
380 liter/min

 • Kompakt, upprättstående design med integrerat handtag och hjul för 
smidig förvaring och enkel transport

 • 1 liters behållare för rengöringsmedel som enkelt aktiveras med 
sprayhandtaget

 • Bekväm förvaring av slangar, spolrör och spolhandtag på enheten
 • Förvaring för tillbehör på enheten

Levereras med (RPW120B)

Vario- och turbospolrör, 5 meter slang

RPW110B
NYHETHögtryckstvätt 110 Bar 1500W

 • 1500W motor med ett max. tryck upp till 110 Bar och max. vattenflöde 
upp till 360 L/h

 • Kompakt design med bärhandtag
 • Inbyggd förvaring för pistolmunstycke, spolrör och slang
 • Inklusive flaska för rengöringsmedel

Levereras med (RPW110B)

5m slang, flaska för rengöringsmedel, 
spolrör, turbomunstycke

För ytterligare information och teknisk beskrivning se respektive manual på ryobitools.se

#RyobiToolsEU

ryobitools.eu
#RyobiSverige

ryobitools.se

Kraftkälla 1800W

Munstyckets anslutning Fixerad

Max. tryck (bar) 130

Längd slang (m) 6

Slangtyp Stålarmerad

Pumpmaterial Aluminium

Vikt (kg) 8.9

Artikelnummer 5133003748

EAN-kod 4892210160522

Kraftkälla 2200W

Munstyckets anslutning Fixerad

Max. tryck (bar) 150

Längd slang (m) 8

Slangtyp Stålarmerad

Pumpmaterial Aluminium

Vikt (kg) 13.4

Artikelnummer 5133003749

EAN-kod 4892210160539

Kraftkälla 1500W

Munstyckets anslutning Fixerad

Max. tryck (bar) 110

Längd slang (m) 5

Slangtyp Standard PVC

Pumpmaterial Aluminium

Vikt (kg) 5.1

Artikelnummer 5133003747

EAN-kod 4892210160515

Kraftkälla 1800W

Munstyckets anslutning Fixerad

Max. tryck (bar) 120

Längd slang (m) 5

Slangtyp Stålarmerad

Pumpmaterial Aluminium

Vikt (kg) 7.7

Artikelnummer 5133004600

EAN-kod 4058546321826
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Kompostkvarnar

RSH2545B
Kompostkvarn 2500W

 • Kraftfull 2500W kompostkvarn
 • Två knivblad i stål komposterar grenarna till en fin kompost
 • Påskjutare vägleder grenarna genom knivarna och säkerställer att inga 

fingrar skadas
 • Robust kontruktion med metallram, integrerat handtag och stora hjul 

för maximal hållbarhet och transport i trädgården
 • 40 liters uppsamlare i hård plast

Levereras med (RSH2545B)

Påskjutare, 40 liters uppsamlare

RSH3045U
Kompostkvarn 3000W

 • 3000W tyst kompostkvarn maler grenar med en tjocklek på upp till 45 
mm

 • Valsteknik för tyst och precis malning
 • Automatisk själv-matningsfunktion
 • Robust metallram och stora hjul för enkel hantering
 • Krångelfritt antiblockeringssystem
 • Avfallsuppsamlare på 55 liter

Levereras med (RSH3045U)

Påskjutare, 55 liters uppsamlare

För ytterligare information och teknisk beskrivning se respektive manual på ryobitools.se

Trädgård
Tillbehör

För mer information och fler  
tillbehör, besök 

ryobitools.se

Rengöringsmedel
Universal

Tvättborste 
Allround

Ytrengörare

RAC733
Artikelnummer:  
5132003870

RAC722 
Artikelnummer:  
5132003863 

RAC719 
Artikelnummer:  
5132003861

Trädgårdshandskar Läder
Storlek: S, M, L

Turbospolrör 
Vinklingsbart

Arbetshandskar
Storlek: S, M, L

RAC810 
Artikelnummer:  
5132002994

RAC742
Artikelnummer:  
5132004788

RAC811 
Artikelnummer:  
5132002991

Förlängsningsskaft 
till Spolrör

Häcksaxborste  
& Olja

Lövfösare 
HEDGESWEEP™

RAC743 
Artikelnummer:  
5132004789

RAC305
Artikelnummer:  
5132002437

RAC311 
Artikelnummer:  
5132002864
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Kraftkälla 3000W

Komposteringssystem Valsteknik

Max. kapkapacitet (mm) 45

Kapacitet uppsamlare (L) 55

Vikt (kg) 21

Artikelnummer 5133004335

EAN-kod 4892210170859

Kraftkälla 2500W

Komposteringssystem Knivar

Max. kapkapacitet (mm) 45

Kapacitet uppsamlare (L) 40

Vikt (kg) 13.4

Artikelnummer 5133002512

EAN-kod 4892210137951



  Återförsäljarstämpel:

 
 

 

 
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och för att möjliggöra löpande 
förbättringar reserverar vi oss för ändringar i produkt-/leveransutförande 
efter denna broschyrs tryck. Användningen av varumärket RYOBI® är 
beroende av en licens som beviljas av RYOBI® Limited.

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

www.ryobitools.se ÅRS*
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