
ETT BATTERI PASSAR ALLA VERKTYG
Driv över 50 verktyg för hem och trädgård med ett och 
samma Lithium+ batteri!

ryobitools.se
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INTRODUCERAR

VERKTYG BYGGDA FÖR ATT HÅLLA. 
DETSAMMA GÄLLER GARANTIN.
Du vill ha mer ut av allting, vilket är vad Ryobi levererar. Tack vare innovativ och förstklassig 
teknologi kan nu Ryobi erbjuda 3 års garanti för alla elektriska och batteridrivna elverktyg 
och trädgårdsmaskiner.**

Användare väljer Ryobi för vi designar för att ge mer.
**Gäller ej bensindrivna verktyg.

*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.

För regler, villkor och mer information, besök ryobitools.se

Innehållsförteckning

RYOBI® har byggt ett stabilt och innovativt rykte
genom kunskap och användarvänliga produkter
för hem och trädgård.
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18V ONE+ trädgårdsverktyg .......................................................................................................24 – 31

18V batterier och laddare ............................................................................................................32 – 37

Tillbehör
Tillbehör - elverktyg .....................................................................................................................38

Tillbehör - trädgårdsverktyg .........................................................................................................39

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.

Ryobi lämnar 3 års garanti* 
på det batteri- och nätdrivna 
produktsortiment**. Den 
förlängda garantiperioden gäller 
ej bensindrivna trädgårdsverktyg, 
tillbehör och komponenter 
som utsätts för naturligt och 
normalt slitage, se garantivillkor i 
bruksanvisningen för fullständiga 
villkor.

*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.

NYHET
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             Ett batteri  
passar alla verktyg
DRIVER ÖVER 50 ELVERKTYG OCH 
TRÄDGÅRDSMASKINER FÖR HEM & TRÄDGÅRD, ALLA 
KOMPATIBLA MED ETT OCH SAMMA LITHIUM+ BATTERI!

IntelliCell™ batteriteknologi

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

VERKTYG!

+50

KÖP DET VERKTYG DU VILL HA
vid den tidpunkt som passar...
...och undvik extra kostnader för batterier och laddare. Välj mellan allt 
från borr-/skruvdragare, grästrimmer eller färgspruta. Valet för hur du 
bygger din ONE+ verktygssamling är upp till dig.

VÄLJ ETT 
VERKTYG...

VÄLJ ETT  
KIT...

ELLER

bygg ut din samling 
ekonomiskt genom att 
köpa lösa verktyg utan 
batteri och laddare.

Välj mellan en rad olika 
kit med verktyg, batteri 
och laddare för att 
starta din samling

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

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

Driftstid

Prestanda Skyddande elektronik
Överbelastningsskyddet stänger 
automatiskt av verktyget vid för hög 
belastning eller värme. Skyddet 
förhindrar eventuella skador på både 
verktyg och batteri. Hållbarhet

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

Styr 
kraftöver- 
föringen

FÖRBÄTTRAR OMEDELBART DITT ONE+ VERKTYG.

Lanserar det första 5,0  Ah 
Lithium+ batteriet på 
konsumentmarknaden!
Arbeta ännu längre utan att  
behöva ladda eller byta batteri!

Uppgradera till 5,0 Ah batteri

Borra upp till 934 hål*

Kapa upp till 100 m*

Klipp upp till 250 m2** Gräsklippare RLM18X33H50. Borra upp till 10x50 mm 
hål i trä, kapa upp till 100 m i 13 mm plywood.

* Driftstiden varierar beroende på verktyg, batteri och 
applikation.

ÖVER 50 VERKTYG DRIVS AV DEN STÖRTA SERIEN AV LITHIUM BATTERIER

ryobitools.se

3xFå

mer arbete utfört
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Friktionsfri KOLBORSTFRI motor spinner upp till 25000 varv/
min för att generera ett kraftfullt verktyg.

Processor övervakar och reglerar motorn 
för maximal driftstid.

DECKDRIVE
Inställning med specifik hastighetsinställn-
ing optimerad för trallskruv, för en ren och 
exakt finish varje gång.

Batteriet som tänker själv.

ELEKTRONIK

BATTERI

LÄNGRE  
DRIFTSTID

MER  
KRAFT

MER  
KOMPAKT
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Borra/skruva

18V borstlös borr-/skruvdragare med slagfunktion
R18PDBL-0

 ● Borstlös motor som kontrolleras elektroniskt för optimal 
effektivitet och upp till 40% längre driftstid

 ● Elektronisk kontrollerad prestanda ger upp till 20% mer kraft 
jämfört med motor med kolborstar

 ● Kolborstfri motor håller en lägre temperatur och ger upp till 10x 
längre livslängd

 ● 13 mm metallchuck
 ● Elektroniskt vridmomentinställning, e-Torque,  för optimal kraft till 
varje arbetsuppgift

Även tillgänglig version:

 Batteriversion | R18PDBL-LL25S

18V borstlös borr-/skruvdragare
R18DDBL-0

 ● Borstlös motor för optimal effektivitet och upp till 40% längre 
driftstid

 ● Elektronisk kontrollerad prestanda ger upp till 20% mer kraft 
jämfört med motor med kolborstar

 ● Kolborstfri motor håller en lägre temperatur och ger upp till 10x 
längre livslängd

Även tillgänglig version:

 Batteriversion | R18DDBL-LL25S

Borra/skruva

18V 2-växlad borr-/skruvdragareBorr-/skruvdragare med slagfunktion
R18PD-0 RCD1802M

 ● Borr-/skruvdragare med slagfunktion för maximal anpassning till 
en rad olika applikationer

 ● 13 mm metallchuck för att anpassas till ett stort utbud av 
tillbehör

 ● LED arbetsbelysning

 ● 13 mm chuck
 ● LED arbetsbelysning
 ● 24 stegs momentkontroll

Även tillgängliga versioner:

 Batteriversion | RCD18021L

 Batteriversion | RCD18022L

 Batteriversion | RCD18-LL20S  

 Batteriversion | RCD18-LL25S Även tillgänglig version:

 Batteriversion | R18PD-LL15S

18V Vinkelskruvdragare 18V Borr-/skruvdragare
RAD1801M         R18DDP2-0

 ● Vinkelskruvdragare idealisk för arbete i trånga utrymmen
 ● 10 mm chuck
 ● Automatisk spindellåsning för enhandsbyte av bits

 ● 13 mm verktygsfri chuck för att passa ett brett utbud av tillbehör
 ● Smidig och enkel justering av momentinställning för perfekt 
skruvdragning varje gång

 ● 2 hastigheter för maximal anpassning efter material och 
applikation

Max. vridmoment (Nm) 60
Chuck kapacitet (mm) 13
Max. borrning trä (mm) 50
Max. borrning stål (mm) 13
Momentinställningar 10
Vikt utan batteri (kg) 1.7

Max. vridmoment (Nm) 60
Chuck kapacitet (mm) 13
Max. borrning trä (mm) 50
Max. borrning stål (mm) 13
Momentinställningar 10
Vikt utan batteri (kg) 1.7

Max. vridmoment (Nm) 55
Chuck kapacitet (mm) 13
Max. borrning trä (mm) 38
Max. borrning stål (mm) 13
Max. borrning tegel (mm) 13
Momentinställningar 24
Vikt med batteri (kg) 2.1

Max. vridmoment (Nm) 45
Chuck kapacitet (mm) 13
Max. borrning trä (mm) 38
Max. borrning stål (mm) 13
Momentinställningar 24
Vikt med batteri (kg) 1.64

Max. vridmoment (Nm) 45
Chuck kapacitet (mm) 13
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min) 440
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min) 1600
Max. borrning trä (mm) 32
Max. borrning stål (mm) 13
Momentinställningar 24
Vikt utan batteri (kg) 1.37

Chuck kapacitet (mm) 10
Max. borrning trä (mm) 38
Max. borrning stål (mm) 10
Vikt med batteri (kg) 1.83

NYHET
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Borra/skruva

18V Borstlös slagskruvdragare
         R18IDBL-0

 ● Borstlös slagskruvdragare, idealisk för fäst- och 
lossningsapplikationer

 ● Ryobis borstlösa teknologi kombinerar en friktionsfri motor, 
intelligent elektronik och Lithium+ batteriteknologi för att ge 20% 
längre driftstid och 20% mer kraft

 ● Kraftfull slagmekanism ger upp till 5x så mycket kraft jämfört 
med en traditionell slagskruvdragare

 ● 3 hastigheter för att optimalt anpassa verktyget efter applikation, 
från montering av gångjärn till trallskruv och bultar

 ● DeckDrive™ inställning med specifik hastighetsinställning 
optimerad för trallskruv

18V Slagskruvdragare
18V Slagskruvdragare med 
oljepulsmekanism

R18ID3-0        R18QS-0
 ● Slagskruvdragare idealisk för fästning- och lossningsapplikationer
 ● Innovativ oljepulsmekanism levererar mer kraft, högre 
hastighet med hälften av ljudnivån jämfört med en traditionell 
slagskruvdragare

 ● LED arbetsljus belyser arbetsstycket och eliminerar skuggor

 ● Slagskruvdragare idealisk för snabb och smidig fästning och 
lossning

 ● Kraftfull slagmekanism ger upp till 4x mer kraft jämfört med en 
borrskruvdragare

 ● 3 inställningar för ett brett urval av applikationer

Borra/skruva

18V Slagskruvdragare 18V Mutterdragare
RID1801M R18IW3-0

 ● 18V motor ger vridmoment upp till 400 Nm, idealiskt för större 
fäst- och lossningsapplikationer

 ● Slagmekanism för högt vridmoment med liten återkoppling av 
kraft genom handtaget

 ● LED ljus för optimal synlighet i mörka och trånga utrymmen

 ● Slagfunktion designad för bultar och långa skruvar
 ● Vridmoment upp till 220 Nm för att lätt fästa långa skruvar
 ● ¼” / 6,35 HEX snabbchuck

18V SDS PLUS kombihammare 18V Multiverktyg
R18SDS-0 RMT1801M

 ● Pneumatisk slagmekanism ger en slagenergi på 1.3J - perfekt för 
att borra hål i sten och betong

 ● SDS PLUS chuck för snabbt och smidigt byte av tillbehör
 ● 4 olika funktioner: hammarborrning, borrning utan slag, mejsling 
och mejseljustering för maximal mångsidighet

 ● Flerfunktionsverktyg med både såg- och slipfunktion
 ● Snabb och problemfri övergång mellan slipning och sågning
 ● LED arbetsbelysning 

Max. vridmoment (Nm) 220
Belastat slagtal (slag/min) 0-3,400
Vikt utan batteri (kg) 1.2

Belastat slagtal (slag/min) 0-3200
Max. vridmoment (Nm) 400
Obelastad hastighet (varv/min) 0-2900
Vikt med batteri (kg) 2.00

Max. vridmoment (Nm) 220
Obelastad hastighet (varv/min) 3200
Vikt med batteri (kg) 1.63

Belastat slagtal (slag/min) 0-5,000
Slagenergi (J) 1.3
Max. borrning trä (mm) 16
Max. borrning stål (mm) 13
Max. borrning tegel (mm) 16
Vikt med batteri (kg) 2.08

NYHET

NYHET

Belastat slagtal (slag/min) 0-3900
Max. vridmoment (Nm) 270
Verktygsfäste ¼˝ Hex
Obelastad hastighet (varv/min) 0-3000
Vikt utan batteri (kg) 1.1

Max. vridmoment (Nm) 45
Obelastad hastighet (varv/min) 0-3200
Belastat slagtal (slag/min) 0-2200
Verktygsfäste ¼˝ Hex
Vikt utan batteri (kg) 1.36

Oscillationsvinkel 3 °
Oscillationshastighet (osc./min) 0-20,000
Vikt med batteri (kg) 1.33
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Sågning

18V Sticksåg 18V cirkelsåg
R18JS-0 R18CS-0

 ● 25 mm slaglängd, idealisk för sågning i trä i en rad olika vinklar
 ● Variabel hastighet för att passa till arbetsmaterialet
 ● 4-stegs justerbar pendelrörelse

 ● Idealisk för långa raka kapninar i kraftfullt virke
 ● Imponerande 52 mm kapkapacitet vid 90° och 36 mm vid 45° - 
prestanda att jämföra med nätdriven cirkelsåg

 ● Verktygslös justering av djup och geringsinställning

18V Tigersåg
R18RS-0

 ● Idealisk för sågning och rivningsuppgifter i material som trä, 
metall och plast

 ● Hög såghastighet
 ● Handtag med Anti-Vibe™ förbättrar komfort och kontroll under 
användning

Sågning

18V Cirkelsåg med laser 18V Cirkelsåg för kakel- och klinker
LTS180MRWSL1801M

 ● Kraftfull 18V motor, kapar keramik, granit, marmor och murverk 
 ● Stål bas med överdimensionerade rattar för enkla justeringar
 ● 102 mm diamant kapskiva möjliggör precisionsskärning och 
förebygger flisning

 ● Perfekt för rak sågning i kraftfullt virke
 ● Imponerande kapkapacitet på 45 mm vid 90° och 32 mm vid 45°
 ● Sågdjup 45mm (90°)

18V Kap-/geringsåg 18V Vinkelslip
EMS190DCL R18AG-0

 ● Upp till 38x108 mm vid 90º
 ● Laser för exakt återupprepande kapning
 ● Förinställda geringsvinklar vid 0, 15, 22.5, 31.6 och 45º och 
lutningsvinkel från 0-45º

 ● 115 mm vinkelslip, idealisk för en rad olika slip- och 
kapapplikationer

 ● 3 positionshandtag för enkel slipning och kapning
 ● Tvåstegs icke-låsbar strömbrytare för ökat användarskydd och 
eliminerad oavsiktig start

Slaglängd (mm) 25
Obelastat slagtal (slag/min) 1,100 - 3,000
Max. kapkapacitet trä (mm) 101
Vikt med batteri (kg) 2.53

Diameter klinga (mm) 150
Hålstorlek (mm) 10
Max. sågdjup 45° (mm) 32
Max. sågdjup 90° (mm) 45
Geringskapacitet (°) 50
Vikt med batteri (kg) 2.93

Hjulstorlek (mm) 102
Fästhål storlek (mm) 16
Max. sågdjup 45° (mm) 16
Max. sågdjup 90° (mm) 22
Vikt med batteri (kg) 2.6

Diameter klinga (mm) 190
Batterityp −
Geringskapacitet vänster (°) 45
Geringskapacitet höger (°) 45
Lutningskapacitet vänster (°) 45
Vikt med batteri (kg) 7.43

Hålstorlek (mm) 22
Hjulstorlek (mm) 115
Vikt med batteri (kg) 2.58

Slaglängd (mm) 28
Obelastad hastighet (varv/min) 2,900
Max. kapkapacitet trä (mm) 200
Vikt utan batteri (kg) 2.4

Geringskapacitet (°) 0-56
Diameter klinga (mm) 165
Bladbredd (mm) 1.6
Hålstorlek (mm) 16
Max. sågdjup 45° (mm) 36
Max. sågdjup 56° [mm] 28
Max. sågdjup 90° (mm) 52
Vikt med batteri (kg) 2.8

18V Tigersåg
RRS1801M

 ● Universalsåg för kapning i en rad olika material
 ● Verktygslöst bladbyte för snabbt byte
 ● Variabel hastighet och broms

Slaglängd (mm) 22
Obelastad hastighet (varv/min) 3100
Max. kapkapacitet trä (mm) 180
Vikt med batteri (kg) 2.33
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Få jobbet fixat!
Batteridrivna dyckertpistoler gör arbetet lättare jämfört med att hamra för hand.  
Med Ryobis dyckertpistoler och klammerpistol fixas alla mindre jobb i hemmet enkelt.

Orka längre  
Njut av den batteridrivna friheten. Utan klumpiga 
kompressorer kan du röra dig fritt, även i utrymmen 
där hammaren är svår att använda är den batteri- 
drivna dyckertpistolen behändig.

Säkerhet först  
Säker att använda vid arbete på 
stegar och byggnadsställningar, 
eliminera chanserna att fastna 
med kabel och luftslang.

En dyckert-
pistol för varje 
jobb 
Dyckertpistolerna är 
utvecklade för att klara 
olika storlek på dyckert 
och klammer, allt för att 
täcka alla arbets- 
uppgifter i hemmet.

En del av ONE+ serien  
Som en del av ONE+ serien är ett 
och samma Lithium batteri  
kompatibelt med alla verktyg för hem 
och trädgård i Ryobis 18V serie.

Välj rätt dyckert och klammer

Dyckert Dyckert Klammer

Idealisk för applikationer 
som inte kräver skruv eller 
förborrning

En mer kraftfull dyckert 
för större arbetsuppgifter i 
hemmet.

Den ultimata lösningen för 
att tapetsera möbler.

Spikning

18V Dyckertpistol 18G
R18N18G-0

 ● Den unika AirStrike tekniken med inbyggd luftkomprimering ger 
underhållsfri drift utan behov av luftslang och kompressor

 ● Avfyrar 18G (Ø 1,2 mm) dyckert (15 - 50 mm långa)
 ● Två inställningar - serie eller enkel
 ● Grip-light teknologi och dubbel LED belysning när handtaget 
greppas

 ● Verktygslös djupjustering förhindrar skador på ytor

Även tillgänglig version:

 Batteriversion | R18N18G-L15S

18V Klammerpistol 18G 18V Dyckertpistol 16G
R18S18G-0 R18N16G-0

 ● Den unika AirStrike tekniken med inbyggd pneumatik ger 
underhållsfri drift utan behov av luftslang och kompressor

 ● Kompatibel med klamrar 5,5-6,1 mm i bredd och 10-38 mm 
långa.

 ● Två inställningar - serie eller enkel

 ● Den unika AirStrike tekniken med inbyggd luftkomprimering ger 
underhållsfri drift utan behov av luftslang och kompressor

 ● Avfyrar 16G (Ø1,6 mm) dyckert från 19 till 65 mm långa
 ● Två inställningar - serie eller enkel

Även tillgänglig version:

 Batteriversion | R18N16G-L15S

Magasinkapacitet spikar 105
Dyckerttyp (mm) 1.2
Vikt med batteri (kg) 2.93

Magasinkapacitet dyckert 100
Dyckerttyp (mm) 1.6
Vikt med batteri (kg) 3.13

Magasinkapacitet 100
Vikt med batteri (kg) 2.87
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Slipning

18V Excenterslip 18V Hörn-/Detaljslip
R18ROS-0 R18PS-0

 ● Idealisk för lätta till medium tunga applikationer som 
färgborttagning och ytfinish

 ● 2,5 mm oscilleringsrörelse för snabb och effektiv avverkning
 ● Sliprörelse som inte avger ett cirkelmönster på ytan

 ● Idealisk för finslipning av mellanstora och mindre ytor eller 
detaljer

 ● 1,8 mm oscilleringsrörelse för snabb och effektiv 
materialborttagning

 ● Kompakt design för optimal tillpassning i hörn och på små ytor

18V Limpistol
        R18GLU-0

 ● Limpistolen kan användas i kombination med en rad olika 
material som papper, textil, läder, plast, metall, sten eller kartong

 ● Stor strömbrytare för maximal kontroll
 ● Pistolen behöver 3 minuter för att värmas upp, därefter redo att 
användas

Övrigt

18V Fogspruta18V Elhyvel
CPL180MHG CCG1801M

 ● Gjuten frontsko med fasningsspår för extra precision
 ● Hyveldjup: 0-0,4 mm
 ● Adderat främre handtag för bättre kontroll

 ● Hög prestanda för att anpassas till en rad olika material
 ● Lås för att förhindra oförutsedd start
 ● Variabel hastighet för bättre flödeskontroll 

18V Minikompressor18V Polermaskin
R18I-0R18B-0

 ● Dubbla funktioner, fyller/tömmer - generera maximalt lufttryck för 
anpassning till bildäck

 ● Automatisk avstängning när förbestämt tryck uppnås
 ● Kan kopplas till en extern kontakt för att tömma på luft - idealisk 
för att packa ner luftmadrasser

 ● Idealisk för att polera in vax för att hålla lackens glans
 ● Polera bilar, båtar, trämöbler eller golv
 ● Sliprörelse som inte avger ett cirkelmönster på ytan

Obelastad hastighet hög 6
Obelastad hastighet låg 1
Max. utgångseffekt 225
Vikt med batteri (kg) 2.13

Hyvelbredd (mm) 50
Hyveldjup (mm) 0.4
Falsdjup (mm) 13
Vikt med batteri (kg) 2.13

Diameter av bana (mm) 12.5
Oscillationshastighet (osc./min) 2500
Storlek (mm) 254
Vikt utan batteri (kg) 1.97

NYHET

Munstycke [mm] 3
Limstift diameter [mm] 11
Vikt utan batteri (kg) 0.39

Oscillationshastighet (osc./min) 20,000
Diameter av bana (mm) 2.5
Slipplatta storlek (mm) 125
Vikt med batteri (kg) 1.56

Oscillationshastighet (osc./min) 22,000
Diameter av bana (mm) 1.8
Slipplatta storlek (mm) 100x140
Vikt med batteri (kg) 1.06

Slang för högt tryck [mm] 711
Slang för hög volym [mm] 756
Max. tryck (bar) 10.3 bar, 150psi
Vikt med batteri (kg) 1.71
Levereras i Kartong
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Kolla in videon på

Sök på Ryobi TV

ONE+  Automotive
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Bilvård
Håll bilen skinande ren som den vore ny med Ryobis 18V 
ONE+ batteridrivna verktygssystem. Ett batteri driver hela 
systemet!

R18B-0

Få bilen skinande ren.
ONE+ polermaskinen hjälper 
dig att få bilen skinande ren 
igen.

R18I-0

Få trycket korrekt. 
Säkerställ att däcken har 
rätt tryck med ONE+ 
minikompressor. Mät 
trycket och justera upp 
eller ner utan att ta bilen 
till verkstaden.

RFL180M-0

I blickfånget.
Ficklampa med roterbart 
ljushuvud är en god komplet-
tering till vilken verktygssam-
ling som helst.

R18R-0

Håll uppe stämningen. 
Lyssna på radio eller koppla 
din telefon via Bluetooth för att 
lyssna på din favoritmusik under 
tiden.

CHV182M

Skinande ren även på insidan.
Säkerställ att bilen även är ren på insidan 
med ONE+ handdammsugare.

R18ALF-0

Arbeta även i mörker. 
Oavsett om du arbetar sent 
på kvällen eller i trånga 
utrymmen finns det alltid en 
lösning från ONE+.

R18IW3-0

Dags för däckbyte? 
Gör däckbytet lättare med mutterdragaren från ONE+. När du 
vill, vart du vill.

Se hur du håller din bil i nyskick på  
Ryobis YouTube kanal!

www.youtube.com/RyobiTV
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Övrigt

18V radio med Bluetooth® 18V Handdammsugare
R18R-0CHV182M

 ● Premium högtalare ger ett klart och 
tydligt ljud på samtliga ljudnivåer

 ● Integrerad Bluetooth® teknologi upp 
till 10 m för maximal mångsidighet

 ● Digital display med 10 förinställda 
FM respektive AM kanaler

 ● Motor med kraftfullt vakuumsug för att lätt samla en mängd olika 
torra material

 ● Dubbelt filtersystem samlar smuts samtidigt som det maximerar 
sugkraften

 ● Snabbt byte av filter

18V Radio med Bluetooth 18V Fällbar arbetsbelysning
         R18RH-0 R18ALF-0

 ● 7W högtalare ger ett klart och tydligt ljud
 ● Integrerad Bluetooth® teknologi vid upp till 10 m räckvidd
 ● Digital justering av radiofrekvens och upp till 10 förinställda 
kanaler

 ● 20 högeffektiva lysdioder avger 850 lumens
 ● Designen ger möjlighet att både vika, hänga eller ställas på mark, 
vilket ger dig möjlighet att använda den nästan var som helst

 ● 2 separata rioler av lysdioder ger dig möjligheten att välja mellan 
hälften av ljuset eller alla 20 lysdioder för full effekt

Övrigt

18V Hybrid arbetslampa18V Handlampa
RFL180M R18ALH-0

 ● Justerbart huvud för perfekt belysning i alla vinklar
 ● Designad för att stå stabilt eller hänga på en krok eller spik
 ● Lätt vikt för smidig användning

 ● Den dubbla strömkällan gör lampan kompatibel med samtliga 
18V ONE+ batterier och sladd

 ● 25W LED lampor genererar upp till 1800 Lumen
 ● Justerbar i 360° och ett flertal upphängningsalternativ adderar 
stor mångsidighet

18V Blåsare18V Fläkt
        R18TB-0R18F-0

 ● Idealisk för att städa upp sågrester, damm och mindre smuts
 ● Kompakt och kraftfull blåsare med lufthastighet upp till 200 km/h
 ● 3 hastigheter för att anpassa blåsaren efter optimal kontroll eller 
maximal kraft

 ● Batteridriven fläkt för inom- och utomhusbruk, kompakt för lätt 
transportering med inbyggt handtag

 ● Justerbart fläkthuvud i 8 positioner
 ● Flertalet upphängningsalternativ för maximal mångsidighet

Antal medföljande batterier 0
Medföljande laddare −
Vikt utan batteri (kg) 1.82

NYHET NYHET

Kapacitet uppsamlare (ml) 173
Vikt med batteri (kg) 1.39
Levereras i Kartong

Högtalardiameter (mm) 90
Högtalarutgång (W) 3
Vikt med batteri (kg) 1.1

Lamptyp LED
Vikt med batteri (kg) 1.3

Lamptyp Halogen
Vikt med batteri (kg) 0.72

Lamptyp LED
Vikt med batteri (kg) 1.9

Fläkthastighet (varv/min) 2,100 / 1,400
Vikt med batteri (kg) 1.56

Blåshastighet 1 [km|h] 115
Blåshastighet 2 [km|h] 150
Blåshastighet 3 [km|h] 200
Luft volym 1 [m3|min] 1.8
Luft volym 2 [m3|min] 2.2
Luft volym 3 [m3|min] 2.9
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De senaste 
tillskotten i  
trädgårdssortimentet!

RLM18X41H240
18V 40 CM FUSION GRÄSKLIPPARE
(DRIVS AV 2 X 18V BATTERIER)

PÅ1
MARK-
NADEN

OWS1880
18V 
TRYCKSPRUTA

 
18V STÅNG-
SEKATÖR

OGS1822
18V HÄCK-/
GRÄSTRIMMER

OCS1830
18V KEDJESÅG

SE DETALJERAD INFORMATION UNDER  SORTIMENTET

Gräsmatta
18V Gräsklippare
OLM1833H

 ● Designad med 33 cm klippbredd för lätt manövrering i trädgården
 ● Robust central höjdjustering av klipphöjd i 5 positioner från 20-60 
mm

 ● EasyEdge™ gräskammen möjliggör klippning ända upp till kanter 
eller runt rabatter

 ● Ergonomisk handtagsdesign med 5 positioner för maximal 
anpassning till respektive användare

 ● Hopfällbart handtag och uppsamlare för lätt och kompakt 
förvaring

36V Fusion gräsklippare, drivs av 2x 18V 4,0 Ah batterier
        RLM18X41H240

 ● Med kraft från Ryobi 36V Lithium Fusion™ teknologi, dubbla 18V 
ONE+ batterier gör gräsklipparen till en del av ONE+ serien

 ● 40 cm klippbredd med metallkniv för utmärkt klippresultat och 
kompostering

 ● 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

Även tillgänglig version:

 0-version | OLM1841H

Volt (V) 36
Batterikapacitet (Ah) 4.0
Medföljande laddare 2 tim
Klippbredd (cm) 40
Drivmekanism Tryck
Bio Clip Ja
Vikt utan batteri (kg) 19.2

NYHET NYHET
NYHET

NYHET

NYHET

NYHET

Klippbredd (cm) 33
Drivmekanism Tryck
Bio Clip Ja
Vikt med batteri (kg) 11.5
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HYBRIDTEKNOLOGI

TAR ALDRIG SLUT
PÅ STRÖM
Utnyttja den batteridrivna friheten med
batteri eller obegränsad ström med kabel.
Hybridteknologin ger dig flexibiliteten att
välja mellan strömkällorna för att anpassa
din utrustning efter arbetsuppgiften.

Hybridverktyg tar aldrig slut på ström, arbeta oavbrutet

HÅLL UTKIK EFTER HYBRID LOGON PÅ RYOBIS VERKTYG

36V Hybrid gräsklippare
RLM18C36H225

 ● 36V Hybrid gräsklippare med kraft från 2x 18V Lithium+ batterier 
eller sladd

 ● Klippbredd: 36 cm
 ● EasyEdge™ gräskammen möjliggör klippning ända upp till kanter 
eller runt rabatter

 ● Fällbart handtag och ihopfällbar uppsamlare för lätt och smidig 
förvaring

 ● Robust central höjdjustering av klipphöjd i 5 positioner

18V Hybrid Grästrimmer 18V Hybrid lövblås
OBL1820H        RLT1831H20

 ● Drivs av innovativ 18V Hybrid teknologi. Ger dig möjligheten att 
växla mellan batteri och sladd

 ● Lättviktsdesign med batteridriven frihet
 ● Munstycke för hög blåskapacitet - upp till 250 km/h

 ● Innovativ 18V hybrid teknologi för batteridriven frihet i 
kombination med obegränsad driftstid med kabel

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

 ● EasyEdge™ för snabbt byte till kantklippningsläge

Även tillgänglig version:

 Batteriversion | RLT1831H25

 Batteriversion +  | RLT1831H25PK

Batterikapacitet (Ah) 2.5
Antal medföljande batterier 2
Klippbredd (cm) 36
Drivmekanism Tryck
Bio Clip Ja
Vikt med batteri (kg) 16.1

Batterikapacitet (Ah) 2.0
Antal medföljande batterier 1
Medföljande laddare 70 min
Klippbredd (cm) 25/30
Trådmatningssystem Auto-feed
Vikt utan batteri (kg) 2.8

Blåshastighet (km/h) 250
Vikt med batteri (kg) 2.1

Kabel

Ba t te r i

 

NYHET
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Gräsmatta

18V Grästrimmer
18V Gräs-/buskröjare med ergono-
miskt vinklat handtag

        RLT1825M13OBC1820B
 ● 25 cm klippbredd för ett effektivt arbete
 ● EasyEdge™ för snabbt byte till 
kantklippningsläge

 ● Extra handtag på trimmerns front för 
optimal komfort

 ● 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

18V Förlängningsbar häcksax18V Grästrimmer
        RLT183225 OPT1845

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

 ● EasyEdge™ för snabbt byte till 
kantklippningsläge

 ● Teleskopiskt skaft med justerbart främre 
handtag för maximal anpassning till 
användaren

 ● Kraftfullt klippresultat med premium 18V motor
 ● Diamantslipat svärd med en längd på 45 cm
 ● Grenkapacitet: 18 mm

Träd & Häck

18V Häcksax18V Häcksax
RHT1851R20 RHT1855R40

 ● Kraftfull prestanda tack vare motor med högt vridmoment
 ● Utmärkt klippkvalitet med laserskuret och diamantslipat 50 cm 
svärd

 ● Grenkapacitet upp till 22 mm och sågfunktion

 ● Kraftfull klipprestanda tack vare motor med högt vridmoment

Även tillgänglig version:

 0-version | OHT1855R

18V Häcksax med extra räckvidd 18V Förlängningsbar grensåg
OHT1850X OPP1820

 ● Justerbart huvud i 4 positioner för optimal 
klippning i alla vinklar

 ● Roterbart bakre handtag för optimal räckvidd i 
alla klippvinklar

 ● Centralt placerad strömbrytare för optimal 
åtkomst i alla arbetspositioner

 ● 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

Batterikapacitet (Ah) 1.3
Antal medföljande batterier 1
Medföljande laddare 3 timmar
Klippbredd (cm) 25
Trådmatningssystem Auto-feed
Vikt utan batteri (kg) 1.3

Batterikapacitet (Ah) 2.5
Antal medföljande batterier 1
Medföljande laddare 80 min
Klippbredd (cm) 25/30
Trådmatningssystem Auto-feed
Vikt utan batteri (kg) 2.3

Antal medföljande batterier 0
Bladlängd (mm) 450
Varvtal (varv/min) 1350
Grenkapacitet 18mm
Vikt utan batteri (kg) 4.2

Batterikapacitet (Ah) 4.0
Antal medföljande batterier 1
Grenkapacitet (mm) 22
Svärdlängd (cm) 55
Vikt utan batteri (kg) 2.8

Grenkapacitet (mm) 16
Klipphastighet (klipp/min) 2400
Svärdlängd (cm) 50
Vikt med batteri (kg) 3.73

Antal medföljande batterier 0
Svärdlängd (cm) 20
Kedjehastighet (m/s) 5.5
Vikt (kg) 4.1

NYHET

NYHET

Batterikapacitet (Ah) 2.0
Antal medföljande batterier 1
Medföljande laddare 70 min
Grenkapacitet (mm) 22
Varvtal (varv/min) 1350
Svärdlängd (cm) 50
Bladtyp Diamantslipat
Vikt utan batteri (kg) 2.7

Klippbredd klinga (cm) 20
Klippbredd trimmertråd (cm) 30
Trimmertråd (mm) 1.6
Varvtal (varv/min) 8000
Vikt utan batteri (kg) 4.7
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Träd & Häck

18V Borstlös kedjesåg
        OCS1830

 ● 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 handtag för bekväm användning i alla vinklar

18V Tryckspruta
        OWS1880

 ● Batteridriven tryckspruta för enkel trädgårdsskötsel
 ● Eliminerar helt behovet av att manuellt pumpa för att få tryck
 ● 3,5L tank inklusive mätkopp

Träd & Häck

18V Stångsekatör18V Gräs-/ Häcktrimmer
        OLP1832B        OGS1822

 ● 1 m stångsekatör för beskäring av träd i höga höjder eller i 
svåråtkomliga utrymmen

 ● 18V motor med upp till 32 mm grenkapacitet
 ● Kraftfullt käfthuvud med 1,47 kN presskraft för ett snabbt utfört 
arbete

 ● 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

18V Stångsekatör med teleskopiskt skaft
        OLP1832BP

 ● Teleskopisk stångsekatör med 2,5 - 4 m räckvidd för beskäring 
av träd i höga höjder eller i svåråtkomliga utrymmen

 ● 18V motor med upp till 32 mm grenkapacitet
 ● Kraftfullt käfthuvud med 1,47 kN presskraft för ett snabbt utfört 
arbete

Svärdlängd (cm) 30
Kedjehastighet (m/s) 10
Verktygslös kedjespänning Ja
Vikt utan batteri (kg) 2.6

Flöde (l/h) 30
Tankkapacitet (L) 3.5
Vikt utan batteri (kg) 1.45

Grässax (mm) 120
Häcksaxsvärd (mm) 200
Gren kapacitet [mm] 10
Vikt utan batteri (kg) 1.12

Bladtyp Överlappande kapteknik
Klippkapacitet [mm] 32
Klippvinkel 0-230°
Längd (m) 2.5-4
Teleskopisk Ja
Vikt utan batteri (kg) 3.7

NYHET NYHET NYHET

NYHETNYHET

Bladtyp Överlappande kapteknik
Klippkapacitet [mm] 32
Klippvinkel Fixerad
Längd (m) 0.75
Teleskopisk Nej
Vikt utan batteri (kg) 1.45
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Batteri & Laddare
RB18L50 / Batteri 18V 5,0 Ah Lithium+

 ● Kraftfullt 5,0 Ah Lithium+ batteri levererar mer kraft, längre driftstid 
och bättre hållbarhet än tidigare Lithium teknologier

10 mm hål borrade med RCD1802 genom 2x4”:

934
Längst

RB18L40 / Batteri 18V 4,0 Ah Lithium+ 
 ● Kraftfullt 4,0 Ah Lithium+ batteri levererar mer kraft, längre driftstid 
och bättre hållbarhet än tidigare Lithium teknologier

10 mm hål borrade med RCD1802 genom 2x4”:

827

RB18L25 / Batteri 18V 2,5 Ah Lithium+

D
ri

ft
st

id

 ● Kraftfullt 2,5 Ah Lithium+ batteri levererar mer kraft, längre driftstid 
och bättre hållbarhet än tidigare Lithium teknologier

10 mm hål borrade med RCD1802 genom 2x4”:

430

        RB18L20 / Batteri 18V 2,0 Ah Lithium+
 ● Kraftfullt 2,0 Ah Lithium+ batteri levererar mer kraft, längre driftstid 
och bättre hållbarhet jämfört med tidigare Lithium teknologier

10 mm hål borrade med RCD1802 genom 2x4”:

350

RB18L15 / Batteri 18V 1,5 Ah Lithium+

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

10 mm hål borrade med RCD1802 genom 2x4”:

290

Kortast
Resultaten är ett genomsnitt av 5 tester utförda internt för referens. Resultaten kan variera beroende på verktyg, batteri och applikation.

Batteri & Laddare

18V 6-portsladdare18V ONE+ laddare
BCL14181H RC18627

 ● Laddare kompatibel med alla Ryobis 18V batterier
 ● LED batteriindikator
 ● Underhållsläge - Batterier som förvaras i laddaren underhålls för 
att bibehålla topprestanda

 ● Laddningsstation med portar för 6 batterier. Idealisk plats att 
förvara alla sina 18V ONE+ Lithium+ batterier

 ● 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 Lithium+ batterier

18V ONE+ Snabbladdare18V Billaddare
RC18150RC18118C

 ● 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 Lithium+ batterier
 ● Indikator visar strömstatus under och efter laddning

 ● Kopplas till bilens 12V uttag, ger dig möjligheten att flexibelt ladda 
dina batterier utan fast strömkälla

 ● Kompatibel med alla ONE+ 18V Lithium+ batterier
 ● Indikator visar pågående laddning och när batteriet är fulladdat

UPPSKATTAD LADDNINGSTID I MINUTER

1,5 Ah 2,0 Ah 2,5 Ah 4,0 Ah 5,0 Ah

RC18118C 60 70 80 120 150

BCL14181H 60 70 80 120 150

RC18150 25 30 40 50 60

RC18627 35 45 60 90 120

NYHET
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KOMMER SNART NÄSTA GENERATION
AV RYOBIS BATTERIER

LÄNGRE
DRIFTSTID

NYHET
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Fäst
Starta

Ta bort!

Läs mer på ryobitools.se

EASYSTART™ TEKNOLOGI
Eliminera svårigheten med bensin...

Fäst Starta Ta bort

EASYSTART™ MODUL (OES18)
KOMPATIBEL MED:

EasyStart™ 
Grästrimmer

EasyStart™ 
Gräs-/buskröjare

EasyStart™  
Häcksax

EasyStart
ONE+™ EasyStart™ för att starta ditt bensindrivna verktyg med endast ett 
knapptryck
OES18

 ● ONE+ EasyStart™ säkerställer en lätt och smidig start på 
kompatibla bensindrivna verktyg

 ● Det lätta sättet att starta din häcksax, grästrimmer eller gräs- 
och slytrimmer. Koppla på EasyStart modulen för att starta ditt 
bensindrivna verktyg endast genom ett knapptryck

 ● Kompatibel med häcksax: RHT25X60RO
 ● Kompatibel med grästrimmer: RLT254CDSO
 ● Kompatibel med gräs-/buskröjare: RBC254SESO, RBC254SBSO, 
RBC254SBO, RBC42FSBO, RBC52FSBO, RBC52FSBOS

EasyStart™ teknologin är även optimerad för
gräsklippare, men då utan extra modul. Applicera
ONE+ batteriet direkt i gräsklipparen för att starta
utan dragsnöre.

Starta ditt bensindrivna
verktyg genom
att trycka på knappen
och vrida på nyckeln.

Ta bort modulen och
börja arbeta!

Fäst modulen som drivs
av ett ONE+ batteri på
verktyget.
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Tillbehör - Elverktyg
RAK10JSBWM

Sticksågsblad för trä, metall och rör (10-pack)
RAK6JSBW

Sticksågsblad för trä (6-pack)
RAK15MT

Tillbehörssats till multiverktyg (15-pack) 

 ● Optimerad tanddesign med skarpa och glesa 
tänder för aggressiv sågning i trä

 ● Spårat blad för optimal avlägsning av 
sågdamm och rester, ger upp till 20% 
snabbare sågning

 ● 1 x 9,5 mm instickssågblad ,1 x  88 mm 
BIM-segmentsågklinga trä och metall, 1 x 
28 mm segmentsågklinga för trä och 12st 
hörnslippapper (4 x K60, 4 x K80, 4 x K120)

 ● Optimerad tanddesign med skarpa och glesa 
tänder för aggressiv sågning

 ● Spårat blad för optimal avlägsning av 
sågdamm och rester, ger upp till 20% 
snabbare sågning

RAK3RBWM

Tigersågsblad för trä och metall (3-pack)
RAK2BB

Poleringshättor
RAK46MIX

46-delars borr-/skruvbits
 ● Optimerad tanddesign för 20% snabbare 
sågning jämfört med tidigare generation av 
tigersågsblad

 ● 1,2 mm sågspår för snabb och flexibel 
sågning i trä

 ● För applicering av polermedel/vax, 
högglanspolering och efterbehandling 

 ● 1x bomullshätta, 1x ull pollerhätta

 ● Litet och nätt kit med tillbehör för 
fästapplikationer och borrning i metall, plast 
och betong

RAK31MSDI

31-delars mixad bitssats Torque+

 ● En sats av de 30 mest vanliga bitsarna för en 
rad olika arbetsuppgifter 

 ● Speciellt härdad bits för att motstå slag och 
högt vridmoment

Tillbehör - Trädgård

RAC 810

Trädgårdshandskar i läder
Storlek: M, L

RAC 811

Arbetshandskar
Storlek: M, L 

RAC364

Universell uppsamlare 45L

 ● Kompatibel med alla trädgårdsstädare från Ryobi ● Vadderad handflata  
och tumme för extra  
komfort 

 ● Textur för stabilt grepp
 ● Pekfinger och tumme  
med touchfunktion

 ● Läderhandskar för 
tufft och smutsigt 
trädgårdsarbete

 ● Elastisk handled för  
att eliminera smuts  
i handsken

 ● Dubbel söm för ökad 
hållbarhet

RAC805

Ergonomiskt sele
RAC138

Vertebrae+™ sele

 ● Sele fördelar vikten över hela 
kroppen för ökad komfort och 
säkerhet under arbetets gång

 ● Bred ryggplatta balanserar vikten 
och stabiliserar användningen

 ● Kan justeras vid höften
 ● Selen justeras lätt efter 
användaren

 ● Kopplas snabb av och på 
verktyget

 ● Sele för förlängningsbara grensågar 
och häcksaxar

 ● Fördelar vikten över kroppen samtidigt 
som produktens balans stabiliseras

 ● Minskar trötthet under användning

RAC311

Universal häcksaxborste
RAC305

Lövfösare HEDGESWEEP™

 ● Samla klippresterna 
under arbetets gång

 ● Används för att smörja och rensa 
häcksaxens svärd från klipprester 
och smuts

 ● Fyll borsten med olja (RAC312), 
pumpa ut oljan i borsten och låt 
borsten glida fram och tillbaka över 
svärdet

RAC365

LövuppsamlingssystemFör mer information om alla Ryobis 

tillbehör och se kompatibla tillbehör, besök: 

ryobitools.se/tillbehor
 ● Samla löv i en stor uppsamlare 
direkt (100-200L)

Behöver du hjälp för att byta 
tillbehör till ditt verktyg? 
Besök Ryobis egna YouTube kanal
“RyobiTV” för videor och mer 
information.

NYHET
NYHET

NYHET

NYHET

NYHET

NYHET
NYHET

NYHET



@RyobiToolsEU

ETT BATTERI PASSAR
ÖVER 50 VERKTYG

Techtronic Industries Nordic
Stamholmen 147, 4. 2650 Hvidovre, Danmark

E-mail: kundtjanst@tti-emea.com
Webb: www.ryobitools.se

För att hitta närmaste återförsäljare eller
servicecenter, vänligen använd sökfunktionen
på vår webbplats.

  Återförsäljarens stämpel:

 
 

  

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