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INTRODUCERAR

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

ryobitools.se

NYHET

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 de 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.

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.**

*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.

Användare väljer Ryobi för vi designar för att ge mer. LEADER
DIY.

IN

THE WORLDWIDE

#1



02 034 5

ryobitools.eu
#RyobiToolsEU

              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.

ryobitools.se
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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.

För ytterligare tekniska specifikationer, inklusive buller- och vibrationsdata, besök vår webbplats: www.ryobitools.se

18V ONE+ trädgårdsverktyg

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

3xFå

mer arbete utfört

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. 

*4x32 mm skruvar i trä, 10x50 mm hål i trä, cirkelsåg i 13 mm plywood. Gräsklippare RLM18X33H50.  
Driftstiden varierar beroende på verktyg, batteri och applikation. 

ÖVER 50 VERKTYG DRIVS AV DEN STÖRTA SERIEN AV LITHIUM BATTERIER

ryobitools.se
För ytterligare tekniska specifikationer, inklusive buller- och vibrationsdata, besök vår webbplats: www.ryobitools.se

ryobitools.se
ryobitools.se
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De senaste 
tillskotten i  
trädgårdssortimentet!

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

FÖRST  
PÅ MARK-

NADEN

 
18V STÅNG-
SEKATÖR

OWS1880
18V 
TRYCKSPRUTA

OGS1822
18V HÄCK-/
GRÄSTRIMMER

OCS1830
18V KEDJESÅG

SE DETALJERAD INFORMATION UNDER  SORTIMENTET

För ytterligare tekniska specifikationer, inklusive buller- och vibrationsdata, besök vår webbplats: www.ryobitools.se

18V ONE+ trädgårdsverktyg

OLM1833H
18V Gräsklippare

 • 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
 • Som en del av 18V ONE+ systemet är batteriet kompatibelt med alla 

verktyg för hem och trädgård
Standardutrustning (OLM1833H)
Bio-Clip plugg, 35L uppsamlare

Kompatibelt tillbehör
Modell:
RAC431
Artikelnummer:
5132002805

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

 • 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
 • Fällbart handtag och kompakt uppsamlare för lätt och smidig 

förvaringsmöjlighet
 • 50L uppsamlare
 • Som en del av 18V ONE+ systemet är batteriet kompatibelt med alla 18V 

verktyg för hem och trädgård
Standardutrustning (RLM18X41H240)
Bio-Clip plugg och 50L uppsamlare

Kompatibelt tillbehör
Modell:
RAC404
Artikelnummer:
5132002438

Även tillgänglig som

36V Fusion gräsklippare, drivs av 
2x 18V batterier

Artikelnummer:Modell:
5133002805OLM1841H

För ytterligare tekniska specifikationer, inklusive buller- och vibrationsdata, besök vår webbplats: www.ryobitools.se

NYHET
NYHET

NYHET
NYHET

NYHET

ryobitools.se
ryobitools.se

Volt (V) 18
Batterikapacitet (Ah) -
Antal medföljande batterier 0
Klippbredd (cm) 33
Drivmekanism Tryck
Bio Clip Ja
Vikt med batteri (kg) 11.5
Artikelnummer 5133002616
EAN-kod 4892210139351

NYHET

Kolla in videon på

Sök på Ryobi TV

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
Artikelnummer 5133002803
EAN-kod 4892210147578
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RLM18C36H225
36V Hybrid gräsklippare

 • 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
 • 45L uppsamlare
 • Vertabrae™ handtagsdesign möjliggör ett flertal handpositioner och 

minskar trötthet under användning

Standardutrustning (RLM18C36H225)
Bio-Clip plugg och 45 L uppsamlare

Kompatibelt tillbehör
Modell:
RAC432
Artikelnummer:
5132002806

RLT1831H20
18V Hybrid Grästrimmer

 • 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
 • Teleskopiskt skaft med justerbart främre handtag för maximal 

anpassning till användaren
 • Justerbart trimmerhuvud i 3 positioner
 • Med kraft från 18V Lithium+ batteri med patenterad IntelliCell™ 

teknologi övervakas och balanseras de individuella battericellerna för 
att maximera driftstiden, lagringstiden och säkerheten

 • Som en del av 18V ONE+ systemet är batteriet kompatibelt med alla 
18V verktyg för hem och trädgård

Standardutrustning (RLT1831H20)
Spole med automatisk trådmatning

Kompatibla tillbehör

Modell: Modell:Modell:
RAC124 RAC139RAC125
Artikelnummer: Artikelnummer:Artikelnummer:
5132002433 51320027075132002434

För ytterligare tekniska specifikationer, inklusive buller- och vibrationsdata, besök vår webbplats: www.ryobitools.se

Hybridteknologi

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

För ytterligare tekniska specifikationer, inklusive buller- och vibrationsdata, besök vår webbplats: www.ryobitools.se

Bat t e r i

Kabel

ryobitools.se
ryobitools.se

Volt (V) 18
Batterikapacitet (Ah) 2.5
Medföljande laddare 90 min
Klippbredd (cm) 36
Drivmekanism Tryck
Bio Clip Ja
Vikt med batteri (kg) 16.1
Artikelnummer 5133002587
EAN-kod 4892210140111

Volt (V) 18
Batterikapacitet (Ah) 2.0
Antal medföljande batterier 1
Medföljande laddare 70 min
Klippbredd (cm) 25/30

Trådmatningssystem
Automatisk 
matning

Vikt utan batteri (kg) 2.8
Artikelnummer 5133002819
EAN-kod 4892210147745

NYHET
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RLT1825M13
18V Grästrimmer

 • 25 cm klippbredd för ett effektivt arbete
 • EasyEdge™ för snabbt byte till kantklippningsläge
 • Extra handtag på trimmerns front för optimal komfort
 • Med kraft från 18V Lithium+ batteri med patenterad IntelliCell™ 

teknologi övervakas och balanseras de individuella battericellerna för 
att maximera driftstiden, lagringstiden och säkerheten

 • Som en del av 18V ONE+ systemet är batteriet kompatibelt med alla 
18V verktyg för hem och trädgård

Standardutrustning (RLT1825M13)
Spole med automatisk trådmatning

Kompatibla tillbehör
Modell: Modell: Modell:
RAC124 RAC125 RAC139
Artikelnummer: Artikelnummer: Artikelnummer:
5132002433 5132002434 5132002707

RLT183225
18V Grästrimmer

 • 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
 • Justerbart trimmerhuvud i 3 positioner
 • Med kraft från 18V Lithium+ batteri med patenterad IntelliCell™ 

teknologi övervakas och balanseras de individuella battericellerna för 
att maximera driftstiden, lagringstiden och säkerheten

 • Som en del av 18V ONE+ systemet är batteriet kompatibelt med alla 
elverktyg och trädgårdsverktyg i serien Standardutrustning (RLT183225)

Spole med automatisk trimmertrådsmatning

Kompatibla tillbehör

Modell: Modell:Modell:
RAC124 RAC139RAC125
Artikelnummer: Artikelnummer:Artikelnummer:
5132002433 51320027075132002434

Även tillgänglig som

18V grästrimmer, 25-30 cm

Modell: Artikelnummer:
5133002813OLT1832

För ytterligare tekniska specifikationer, inklusive buller- och vibrationsdata, besök vår webbplats: www.ryobitools.se

18V ONE+ trädgårdsverktyg

OBC1820B
18V Gräs-/buskröjare med ergonomiskt vinklat handtag

 • 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
 • IntelliCell™ teknologi övervakar och balanserar de individuella cellerna 

för att maximera driftstiden, lagringstiden och säkerheten
 • Som en del av 18V ONE+ systemet är batteriet kompatibelt med alla 

18V verktyg för hem och trädgård

Standardutrustning (OBC1820B)
Tri-Arc™ 3-tandad gräsklinga, 
trimmertrådshuvud med 1,6 mm trimmertråd, 
ergonomiskt vinklat handtag och axelsele

Kompatibla tillbehör
Modell: Modell:
RAC108 RAC114
Artikelnummer: Artikelnummer:
5132002650 5132002669

OGS1822
18V Gräs-/ Häcktrimmer

 • 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
 • Med kraft från 18V lithium+ batteri med patenterad 

IntelliCell™ teknologi övervakas och balanseras de 
individuella battericellerna för att maximera driftstiden, 
lagringstiden och säkerheten

 • Som en del av 18V ONE+ systemet är batteriet 
kompatibelt med alla 18V verktyg för hem och trädgård Standardutrustning (OGS1822)

Trimmersvärd och grässax

Kompatibla tillbehör

Modell:Modell:
RPA1822RAC314
Artikelnummer:Artikelnummer:
51320033005132003309

För ytterligare tekniska specifikationer, inklusive buller- och vibrationsdata, besök vår webbplats: www.ryobitools.se

ryobitools.se
ryobitools.se

Volt (V) 18
Batterikapacitet (Ah) 1.3
Antal medföljande batterier 1
Medföljande laddare 3 timmar
Klippbredd (cm) 25

Trådmatningssystem
Automatisk 

matning

Vikt utan batteri (kg) 1.3
Artikelnummer 5133002823
EAN-kod 4892210147783

Volt (V) 18
Batterikapacitet (Ah) 2.5
Antal medföljande batterier 1
Medföljande laddare 80 min
Klippbredd (cm) 25/30

Trådmatningssystem
Automatisk 

matning

Vikt utan batteri (kg) 2.3
Artikelnummer 5133002816
EAN-kod 4892210147714

Volt (V) 18
Batterikapacitet (Ah) -
Antal medföljande batterier 0
Medföljande laddare −
Grässax (mm) 120
Häcksaxsvärd (mm) 200
Gren kapacitet [mm] 10
Vikt utan batteri (kg) 1.12
Artikelnummer 5133002830
EAN-kod 4892210147837

NYHET

NYHET NYHET

Volt (V) 18
Batterikapacitet (Ah) -
Antal medföljande batterier 0
Medföljande laddare −
Klippbredd klinga (cm) 20
Klippbredd trimmertråd (cm) 30
Trimmertråd (mm) 1.6
Varvtal (varv/min) 8000
Vikt utan batteri (kg) 4.7
Artikelnummer 5133002619
EAN-kod 4892210141033
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OLP1832B
18V Stångsekatör

 • 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
 • Soft-grip handtag för komfortabelt grepp under längre användning
 • Med kraft från 18V lithium batteri med patenterad IntelliCell™ teknologi 

övervakas och balanseras de individuella battericellerna för att 
maximera driftstiden, lagringstiden och säkerheten

 • Som en del av 18V ONE+ systemet är batteriet kompatibelt med alla 
18V verktyg för hem och trädgård

Standardutrustning (OLP1832B)
-

Kompatibelt tillbehör
Modell:
RAC313
Artikelnummer:
5132003308

OLP1832BP
18V Stångsekatör med teleskopiskt skaft

 • 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
 • Justerbart huvud i flertalet vinklar
 • Soft-grip handtag för komfortabelt grepp under längre användning
 • Med kraft från 18V lithium batteri med patenterad IntelliCell™ teknologi 

övervakas och balanseras de individuella battericellerna för att 
maximera driftstiden, lagringstiden och säkerheten

 • Som en del av 18V ONE+ systemet är batteriet kompatibelt med alla 
18V verktyg för hem och trädgård

Standardutrustning (OLP1832BP)
-

Kompatibelt tillbehör
Modell:
RAC313
Artikelnummer:
5132003308

OPP1820
18V Förlängningsbar grensåg

Standardutrustning (OPP1820)
Svärd- och kedjeolja

Kompatibla tillbehör
Modell:Modell:
RAC805RAC234
Artikelnummer:Artikelnummer:
51320027655132002588

För ytterligare tekniska specifikationer, inklusive buller- och vibrationsdata, besök vår webbplats: www.ryobitools.se

18V ONE+ trädgårdsverktyg

OCS1830
18V Borstlös kedjesåg

 • 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
 • Mekanisk kedjebroms
 • Som en del av 18V ONE+ systemet är batteriet 

kompatibelt med alla 18V verktyg för hem och 
trädgård

 • Levereras utan batteri och laddare

Standardutrustning (OCS1830
Svärdskydd

Kompatibla tillbehör

Modell: Modell:
RAC226 RAC227
Artikelnummer: Artikelnummer:

51320024365132002486

OPT1845
18V Förlängningsbar häcksax

 • Kraftfullt klippresultat med premium 18V motor
 • Diamantslipat svärd med en längd på 45 cm
 • Grenkapacitet: 18 mm
 • Justerbart huvud i 135° med 4 positioner för mångsidig klippning
 • Förlängningsbar upp till 2,3 m - skaftet kan delas för smidig förvaring

Standardutrustning (OPT1845)
HedgeSweep lövfösare, svärdskydd, axelsele

Kompatibla tillbehör
Modell:Modell:
RAC805RAC311
Artikelnummer:Artikelnummer:
51320027655132002864

För ytterligare tekniska specifikationer, inklusive buller- och vibrationsdata, besök vår webbplats: www.ryobitools.se

 • 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
 • Toppen har 15° vinkel för lätt beskäring och maximal kontroll
 • Automatisk kedjesmörjning för kontinuerlig kapning
 • Som en del av 18V ONE+ systemet är batteriet kompatibelt med alla 

18V verktyg för hem och trädgård

ryobitools.se
ryobitools.se

Volt (V) 18
Antal medföljande batterier 0
Medföljande laddare −
Svärdlängd (cm) 20
Kedjehastighet (m/s) 5.5
Vikt (kg) 4.1
Artikelnummer 5133001250
EAN-kod 4892210815446

Volt (V) 18
Batterikapacitet (Ah) -
Antal medföljande batterier 0
Medföljande laddare −
Svärdlängd (cm) 30
Kedjehastighet (m/s) 10
Verktygslös kedjespänning Ja
Artikelnummer 5133002829
EAN-kod 4892210147820

Volt (V) 18
Batterikapacitet (Ah) -
Antal medföljande batterier 0
Medföljande laddare −
Bladlängd (mm) 450
Varvtal (varv/min) 1350
Grenkapacitet 18mm
Vikt utan batteri (kg) 4.2
Artikelnummer 5133002523
EAN-kod 4892210138521

NYHET

NYHET

NYHET

Volt (V) 18
Medföljande laddare −

Svärdtyp
Överlappande 

kapteknik

Klippkapacitet [mm] 32
Klippvinkel 0-230°
Längd (m) 2.5-4
Teleskopisk Ja
Vikt utan batteri (kg) 3.7
Artikelnummer 5133002843
EAN-kod 4892210147974

Kolla in videon på

Sök på Ryobi TV

Kolla in videon på

Sök på Ryobi TV

Volt (V) 18
Medföljande laddare −

Svärdtyp
Överlappande 

kapteknik

Klippkapacitet [mm] 32
Klippvinkel Fixerad
Längd (m) 0.75
Teleskopisk Nej
Vikt utan batteri (kg) 1.45
Artikelnummer 5133002842
EAN-kod 4892210147967
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RHT1851R20
18V Häcksax

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

svärd
 • Grenkapacitet upp till 22 mm och sågfunktion
 • Anti-block system förhindrar oförutsedda grenblockeringar
 • Roterbart bakre handtag möjliggör klippning i olika vinklar samt 

maximal användarvänlighet
 • HedgeSweep™ lövfösare för smidig bortföring av klipprester
 • Som en del av 18V ONE+ systemet är batteriet kompatibelt med 

alla 18V verktyg för hem och trädgård

Standardutrustning (RHT1851R20)
HedgeSweep™ lövfösare och svärdskydd

Kompatibla tillbehör
Modell:Modell:
RAC311RAC305
Artikelnummer:Artikelnummer:
51320028645132002437

RHT1855R40
18V Häcksax

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

användarvänlighet
 • HedgeSweep™ lövfösare för smidig bortföring av klipprester
 • Som en del av 18V ONE+ systemet är batteriet kompatibelt med alla  

18V verktyg för hem och trädgård Standardutrustning (RHT1855R40)
HedgeSweep™ lövfösare och svärdskydd

Även tillgänglig som Kompatibla tillbehör
Modell:Modell:

18V Häcksax RAC311RAC305
Artikelnummer:Modell: Artikelnummer: Artikelnummer:
513200286451320024375133002161OHT1855R

OHT1850X
18V Häcksax med extra räckvidd

 • 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
 • HedgeSweep lövfösare för borttagning av klipprester under arbetets 

gång
 • Som en del av 18V ONE+ systemet är batteriet kompatibelt med alla 

18V verktyg för hem och trädgård

Standardutrustning (OHT1850X)
HedgeSweep™ lövfösare och svärdskydd

Kompatibla tillbehör
Modell:Modell:
RAC311RAC305
Artikelnummer:Artikelnummer:
51320028645132002437

För ytterligare tekniska specifikationer, inklusive buller- och vibrationsdata, besök vår webbplats: www.ryobitools.se

18V ONE+ trädgårdsverktyg

OBL1820H
18V Hybrid lövblås

 • 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
 • Utmärkt ergonomi och Soft-grip handtag
 • Variabel hastighet
 • Gummibelagt handtag för komfortabelt grepp
 • Som en del av 18V ONE+ systemet är batteriet kompatibelt med alla 

18V verktyg för hem och trädgård
 • Säljs utan batteri och laddare

Standardutrustning (OBL1820H)
1 x munstycke

OWS1880
18V Tryckspruta

 • Batteridriven tryckspruta för enkel trädgårdsskötsel
 • Eliminerar helt behovet av att manuellt pumpa för att få tryck
 • 3,5L tank inklusive mätkopp
 • Utvecklad för enkel användning med en hand
 • IntelliCell™ teknologi övervakar och balanserar de individuella 

cellerna för att maximera driftstiden, lagringstiden och säkerheten
 • Som en del av 18V ONE+ systemet är batteriet kompatibelt med 

alla 18V verktyg för hem och trädgård

Standardutrustning (OWS1880)
-

För ytterligare tekniska specifikationer, inklusive buller- och vibrationsdata, besök vår webbplats: www.ryobitools.se

ryobitools.se
ryobitools.se

Volt (V) 18
Batterikapacitet (Ah) 2.0
Antal medföljande batterier 1
Medföljande laddare 70 min
Grenkapacitet (mm) 22
Varvtal (varv/min) 1350
Svärdlängd (cm) 50
Svärdtyp Diamantslipat
Vikt utan batteri (kg) 2.7
Artikelnummer 5133002831
EAN-kod 4892210147998

Batterikapacitet (Ah) 4.0
Antal medföljande batterier 1
Grenkapacitet (mm) 22
Varvtal (varv/min) 1350
Svärdlängd (cm) 55
Vikt utan batteri (kg) 2.8
Artikelnummer 5133002111
EAN-kod 4892210820761

Volt (V) 18
Batterikapacitet (Ah) -
Antal medföljande batterier 0
Medföljande laddare −
Grenkapacitet (mm) 16
Klipphastighet (klipp/min) 2400
Svärdlängd (cm) 50
Vikt med batteri (kg) 3.73
Artikelnummer 5133001249
EAN-kod 4892210815439

Volt (V) 18
Batterikapacitet (Ah) 0
Antal medföljande batterier 0
Medföljande laddare −
Flöde (l/h) 30
Tankkapacitet (L) 3.5
Vikt utan batteri (kg) 1.45
Artikelnummer 5133002676
  

NYHET

Kolla in videon på

Sök på Ryobi TV

Volt (V) 18
Batterikapacitet (Ah) -
Antal medföljande batterier 0
Medföljande laddare −
Blåshastighet (km/h) 250
Vikt med batteri (kg) 2.1
Artikelnummer 5133002340
EAN-kod 4892210822673
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RB18L50
Batteri 18V 5,0 Ah Lithium+

 • Kraftfullt 5,0 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 1622st 4x40 mm skruvar med RCD1802
 • Kapar upp till 276 kapningar av 50x150 mm med R18CS
 • Driftstiden kan variera beroende på verktyg och applikation

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

 • 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 1322st 4x40 mm skruvar med RCD1802
 • Kapar upp till 211 kapningar av 50x150 mm med R18CS
 • Driftstiden kan variera beroende på verktyg och applikation

RB18L25
Batteri 18V 2,5 Ah Lithium+

 • 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 749 4x40 mm skruvar med RCD1802
 • Kapar upp till 115 kapningar av 50x150 mm med R18CS
 • Driftstiden kan variera beroende på verktyg och applikation

RB18L20
18V 2,0 Ah Lithium+ batteri

 • Kraftfullt 2,0 Ah Lithium+ batteri levererar mer kraft, längre driftstid och bättre hållbarhet jämfört med tidigare 
Lithium teknologier

 • Stöttålig ramkonstruktion för lång livslängd
 • Borra upp till 125 hål per laddning (16 mm x 50 mm virke) med Ryobis borr-/skruvdragare RCD1802
 • Kapar upp till 70 50x150 mm virke med Ryobis 18V cirkelsåg R18CS
 • Driftstiden kan variera beroende på verktyg, batteri och applikation

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

 • 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 528 4x40 mm skruvar med RCD1802
 • Kapar upp till 72 kapningar av 50x150 mm med R18CS
 • Driftstiden kan variera beroende på verktyg och applikation

För ytterligare tekniska specifikationer, inklusive buller- och vibrationsdata, besök vår webbplats: www.ryobitools.se

18V ONE+ batterier och laddare18V ONE+ batterier och laddare

RC18118C
18V Billaddare

 • 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
 • Intelligent laddningsövervakning utvärderar batteriets spänning och 

temperatur under laddning för att säkerställa lång livslängd
 • Laddaren varnar dig när bilens batterinivå är för låg och stänger 

samtidigt av laddaren

BCL14181H
18V ONE+ laddare

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

bibehålla topprestanda
 • Laddar batteri i temperaturspannet 0° till +50°
 • Laddar 1,8 Amp/tim

RC18627
18V 6-portsladdare

 • 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
 • Indikator visar strömstatus under och efter laddning
 • Intelligent laddningsövervakning utvärderar batteriernas spänning och 

temperatur innan laddning för att säkerställa lång livslängd

För ytterligare tekniska specifikationer, inklusive buller- och vibrationsdata, besök vår webbplats: www.ryobitools.se

ryobitools.se
ryobitools.se

Artikelnummer 5133002433
EAN-kod 4892210135940

Artikelnummer 5133001907
EAN-kod 4892210124104

Artikelnummer 5133002237
EAN-kod 4892210129062

Artikelnummer 5133002737
EAN-kod 4892210145093

Artikelnummer 5133001905
EAN-kod 4892210124081

Artikelnummer 5133002893
EAN-kod 4892210150134

Artikelnummer 5133001127
EAN-kod 4892210117991

Artikelnummer 5133002630
EAN-kod 4892210140906

NYHET

NYHET

NYHET

NYHET RC18150
18V ONE+ Snabbladdare

 • 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
 • Intelligent laddningsövervakning utvärderar batteriets spänning och 

temperatur under laddning för att säkerställa lång livslängd
 • Indikator visar när batteriets strömnivå nått 80%

Artikelnummer 5133002638
EAN-kod 4892210141873
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Ultimata verktyg  
för din trädgård

97% lägre 
vibration-  
och ljudnivå

Inget spill 
av bensin 
eller olja

Bäst av 
allt, inga 
utsläpp

IntelliCell™ batteriteknologi

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

#RyobiToolsEU
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DRIV ÖVER  
10 OLIKA TRÄD-
GÅRDSVERKTYG 

MED SAMMA  
BATTERI!

Verktygen i 36V serien genererar prestanda att jämföra med 
bensindrivna verktyg. Med kraft från 36V Lithium+ batteri 
kommer du förmodligen inte vilja ha något annat  
i framtiden.

Ryobi erbjuder ett 36V sortiment för att 
täcka alla uppgifter i trädgården. Från 
skötsel av gräsmattan, häcken eller 
buskarna på sommaren till snöskottning 
på vintern.

Batteriet som tänker själv.

ryobitools.se
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Batteriet som  
tänker själv.
IntelliCell™ batteriteknologi
36V Lithium+ batteri med IntelliCell™ teknologi styr 
kraftöverföringen för att leverera optimal prestanda 
och driftstid anpassat till respektive 36V verktyg.

BATTERIINDIKATOR
Det lättaste sättet att styra och planera 

arbetsflödet. Indikatorn visar kvarvarande 
strömnivå. 

HÖGEFFEKTIVA CELLER 
Överbelastningsskyddet stänger 

automatiskt av verktyget vid för hög 
belastning eller värme. Skyddet förhindrar 

eventuella skador på både verktyg och 
batteri. 

SKYDDANDE ELEKTRONIK
Konstruktionen med lågt motstånd 

möjliggör extra högt kraftuttag vid behov 
för att utnyttja verktygets maximala 

prestanda. 

För ytterligare tekniska specifikationer, inklusive buller- och vibrationsdata, besök vår webbplats: www.ryobitools.se

36V trädgårdsverktyg

BATTERITEKNOLOGIN SOM  
GER DITT VERKTYG EXTRA KRAFT,  

NÄR DET KRÄVS!
UPP TILL 55 A

BENSINDRIVEN 
PRESTANDA
36V Lithium+ batterierna ger prestanda 
att jämföra med bensin tack vare Max 
Power. Max Power funktionen aktiveras 
automatisk vid tung belastning för att maximera 
prestandan, idealisk vid tunga och krävande 
arbetsuppgifter.

KONKURRENTER ÖVERBELASTNING  
MOTORN STANNAR UNDER 

TUNG BELASTNING UPP TILL 35 A UPP TILL 35 A

Styr  
kraftöverföringenHållbarhetDriftstid Prestanda

För ytterligare tekniska specifikationer, inklusive buller- och vibrationsdata, besök vår webbplats: www.ryobitools.se

ryobitools.se
ryobitools.se
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Premium  

Motor

0325
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KOMMER SNART
NÄSTA GENERATION

AV RYOBIS BATTERIER

Vad är nytt i 36V serien?

Större och bättre:
36V serien är i 
ständig rörelse, se de 
senaste tillskotten...

RLM36X41H40
36V GRÄSKLIPPARE
40 CM KLIPPBREDD

RLM36X46H5P
36V BORSTLÖS GRÄSKLIPPARE
46 CM KLIPPBREDD Med 

 
 
funktion i hjulen

Drivs av

BATTERIER
36V verktygen i kombination med innovativa 
36V batterier ger prestanda och driftstid att 
jämföra med bensindrivna verktyg. Arbeta 

längre med mer kraft!

RBL36JB
36V JETBLÅSARE

SE DETALJERAD INFORMATION UNDER 36V SORTIMENTET

För ytterligare tekniska specifikationer, inklusive buller- och vibrationsdata, besök vår webbplats: www.ryobitools.se

LÄNGRE  
DRIFTSTID

NYHET

NYHET

NYHET

NYHET

ryobitools.se
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RLM36X41H40
36V Gräsklippare

 • Kraftfullt 36V MAX POWER™ Lithium+ batteri ger mer kraft, längre driftstid och längre hållbarhet 
jämfört med tidigare Lithium teknologier.  Prestanda att jämföra med bensin

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

 • Högeffektiv 36V motor för kraftfull prestanda även i de tuffaste gräsförhållandena
 • 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
 • Fällbart handtag och kompakt uppsamlare för lätt och smidig förvaringsmöjlighet
 • 50L uppsamlare

Standardutrustning (RLM36X41H40)
Bio-Clip plugg och 50L uppsamlare

Kompatibelt tillbehör
Modell:
RAC404
Artikelnummer:
5132002438

För ytterligare tekniska specifikationer, inklusive buller- och vibrationsdata, besök vår webbplats: www.ryobitools.se

36V trädgårdsverktyg

RLM36X46H5P
36V Gräsklippare med Power Assist

 • Kraftfullt 36V MAX POWER™ Lithium+ batteri ger mer kraft, längre driftstid och längre hållbarhet 
jämfört med tidigare Lithium teknologier. Prestanda att jämföra med bensin

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

 • Högeffektiv 36V motor för kraftfull prestanda även i de tuffaste gräsförhållandena
 • Power Assist ger användaren hjälp för att driva gräsklipparen i tjockt gräs eller upp för backar
 • 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
 • Teleskopiskt ergonomiskt handtag möjliggör justering optimerad efter användaren
 • Fällbart handtag och kompakt uppsamlare för lätt och smidig förvaringsmöjlighet
 • 55L uppsamlare

Standardutrustning (RLM36X46H5P)
Bio-Clip plugg och 55L uppsamlare

Kompatibelt tillbehör

Modell:
RAC412
Artikelnummer:
5132002695

För ytterligare tekniska specifikationer, inklusive buller- och vibrationsdata, besök vår webbplats: www.ryobitools.se

ryobitools.se
ryobitools.se

Volt (V) 36
Batterikapacitet (Ah) 4.0
Medföljande laddare 160 min
Klippbredd (cm) 40
Drivmekanism Tryck
Bio Clip Ja
Vikt utan batteri (kg) 19.2
Artikelnummer 5133002806
EAN-kod 4892210147608

NYHET NYHET

Kolla in videon på

Sök på Ryobi TV

Kolla in videon på

Sök på Ryobi TV

Volt (V) 36
Batterikapacitet (Ah) 5.0
Antal medföljande batterier 1
Medföljande laddare 70 min
Klippbredd (cm) 46
Drivmekanism Power Assist / Tryck
Bio Clip Ja
Vikt utan batteri (kg) 18.4
Artikelnummer 5133002811
EAN-kod 4892210147646
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36V innovation:
Power Assist
Aktivera Power Assist funktionen på din 36V gräsklippare 
för att tillfälligt driva gräsklipparen med självgående kraft.  
Perfekt hjälp i backar eller i vildvuxet gräs.

Manuell

Premium 

Motor

Nu med  
Power Assist  
funktion i hjulen
För extra kraft att driva  
din gräsklippare 

HÅLL UTKIK EFTER 

LOGON PÅ RYOBIS 36V GRÄSKLIPPARE 

ryobitools.se

För ytterligare tekniska specifikationer, inklusive buller- och vibrationsdata, besök vår webbplats: www.ryobitools.se

36V trädgårdsverktyg

RBC36X26B
36V Gräs-/buskröjare med ergonomiskt vinklat handtag

 • 36V gräs- och buskröjare för att klippa högt gräs eller ta bort små buskar
 • Kraftfullt 4,0 Ah Lithium+ batteri ger mer kraft, längre driftstid och bättre hållbarhet

än tidigare Lithium teknologier
 • IntelliCell™ teknologi övervakar och balanserar de individuella cellerna för att

maximera driftstiden, lagringstiden och säkerheten
 • Kraftfull prestanda tack vare motor med högt vridmoment
 • 2-i-1 funktion - kan användas med trimmerhuvud eller 3-tandad 26 cm Tri-Arc™

gräsklinga
 • Stor klippbredd på 30 cm 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 vektyget för bästa balans och

viktfördelning

Standardutrustning (RBC36X26B)
1 x 36V (4,0 Ah) Lithium+ batteri, Tri-Arc+™ 
3-tandad röjklinga, trimmerhuvud med 1,65 
mm tråd, ergonomiskt vinklat handtag, 
dubbelsele och laddare

Kompatibla tillbehör
Modell: Modell:

RAC117RAC114
Artikelnummer:Artikelnummer:
51320026685132002669

RLT36C3325
36V Grästrimmer

 • Kraftfullt 36V 2,6 Ah Lithium+ batteri ger mer kraft, längre driftstid och
bättre hållbarhet än tidigare Lithium teknologier

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

 • Justerbar klippkapacitet mellan 28-33 cm för maximal mångsidighet
och driftstidsoptimering

 • Variabel hastighet förbättrar driftstiden och ger användaren mer
kontroll vid känsliga ytor

 • Ergonomiskt främre handtag minskar vibratonsnivån
 • Batteriets bakre placering optimerar verktygets balans och

viktfördelning Standardutrustning (RLT36C3325)
Trimmertråd med automatisk matning

Kompatibla tillbehörÄven tillgänglig som
Modell:Modell:

36V Grästrimmer RAC143RAC139
Modell: Artikelnummer: Artikelnummer:Artikelnummer:

513200277051320027075133002404RLT36B33

RHT36C60R15
36V Häcksax

 • Kraftfull 36V häcksax med Lithium+ batteri för mer kraft, längre
driftstid och bättre livslängd

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

 • Utrustad med 2 växlar: Hög hastighet för fin och jämn klippning eller
högt vridmoment för grova häckar med tjockare grenar

 • Högt vridmoment ger 3,5X mer kraft vid klippning
 • 60 cm diamantslipat svärd för utmärkt klippresultat
 • Justerbart bakre handtag i 5 positioner för komfortabel klippning i

alla vinklar
 • Levereras med HedgeSweep lövfösare

Standardutrustning (RHT36C60R15)
HedgeSweep lövfösare och svärdskydd

Kompatibla tillbehörÄven tillgänglig som
Modell: Modell:

36V Häcksax RAC305 RAC311
Artikelnummer:Modell: Artikelnummer: Artikelnummer:
5132002437 51320028645133002572RHT36B60R

För ytterligare tekniska specifikationer, inklusive buller- och vibrationsdata, besök vår webbplats: www.ryobitools.se

ryobitools.se
ryobitools.se

Volt (V) 36
Batterikapacitet (Ah) 2.6
Medföljande laddare 100 min
Antal medföljande batterier 1
Klippbredd (cm) 28-33
Trimmertråd (mm) 2

Trådmatningssystem
Automatisk 

matning

Vikt med batteri (kg) 4.1
Artikelnummer 5133002107
EAN-kod 4892210821478

Volt (V) 36
Batterikapacitet (Ah) 1.5
Antal medföljande batterier 1
Medföljande laddare 60 min
Grenkapacitet (mm) 26
Svärdlängd (cm) 60

Växel 1: Hög hastighet (varv/
min)

1350

Växel 2: Högt vridmoment 
(varv/min)

380

Vikt med batteri (kg) 5
Artikelnummer 5133002570
EAN-kod 4892210139320

Kolla in videon på

Sök på Ryobi TV

Volt (V) 36
Batterikapacitet (Ah) 4.0
Antal medföljande batterier 1
Medföljande laddare 160 min
Klippbredd klinga (cm) 26
Klippbredd trimmertråd (cm) 30
Trimmertråd (mm) 1.65
Varvtal (varv/min) 9000
Vikt med batteri (kg) 5.18
Artikelnummer 5133001813
EAN-kod 4892210818492
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RCS36X3550HI
36V Borstlös kedjesåg

 • Kraftfullt 36V 5,0 Ah MAX POWER™ Lithium+ batteri ger mer kraft, 2x 
urladdningskapaciteten  och längre driftstid än tidigare Lithiumteknologi samtidigt 
som kedjesågens prestanda går att jämföra med bensindrivna motorsågar

 • Intellicell™ teknologin övervakar och balanserar laddningen i de enskilda cellerna för 
att maximera driftstiden, hållbarheten och säkerheten

 • Borstlös motor för längre livslängd och högre verkningsgrad
 • 35 cm Oregon® svärd och kedja
 • Den mest kraftfulla motorsågen i sin klass med en kedjehastighet på  

21 m/s och ett högeffektivt drivsystem
 • Snabbverkande mekaniskt och elektroniskt kedjebromssystem
 • Lättanvända reglage för verktygslös kedjespänning
 • Automatisk svärd- och kedjesmörjning för kontinuerlig sågning
 • Anti-vibrationshandtag med Soft-grip för komfortabelt arbete under långa 

arbetspass
 • Robust konstruktion och optimal viktfördelning och balans genom centrerat batteri 

kombinerat med softgrip handtag

Standardutrustning (RCS36X3550HI)
Svärdskydd samt svärdolja

Kompatibla tillbehör
Modell:Modell:
RAC241RAC242
Artikelnummer:Artikelnummer:
51320027115132002712

RST36B51
36V Snöslunga med borstlös motor

 • Kraftfull 36V borstlös motor för effektiv snöröjning
 • 51 cm röjningskapacitet för snabb bortförsel
 • Justerbar snöslunga i 180º för maximal kontroll vart snön slungas
 • Justerbar vinkel på snöslungan 
 • Dubbelt LED ljus
 • Fällbart handtag för lättare förvaring
 • Som en del av 36V serien är samma batteri och laddare kompatibelt 

med alla verktyg i serien

Standardutrustning (RST36B51)
-

För ytterligare tekniska specifikationer, inklusive buller- och vibrationsdata, besök vår webbplats: www.ryobitools.se

36V trädgårdsverktyg

RBL36JB
36V Jetblåsare

 • 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 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

Standardutrustning (RBL36JB)
Blåstub

RBV36B
36V Trädgårdsstädare

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

 • Luftvolym: 12,85  m³/min, Lufthastighet: 238 km/h
 • 3-i-1 funktion: Trädgårdsstädaren kan användas endast som lövblås, 

lövsug eller med båda tuberna på verktyget
 • Komposterar 10L till 1L med kraftfullt metallblad
 • Som en del av 36V serien är samma batteri och laddare kompatibelt 

med alla verktyg i serien

Standardutrustning (RBV36B)
45L uppsamlare, sele, hjul och 
höghastighetsmunstycke

Kompatibla tillbehör
Modell: Modell:
RAC364 RAC365
Artikelnummer: Artikelnummer:
5132002995 5132003275

För ytterligare tekniska specifikationer, inklusive buller- och vibrationsdata, besök vår webbplats: www.ryobitools.se

ryobitools.se
ryobitools.se

Volt (V) 36
Batterikapacitet (Ah) 5.0
Antal medföljande batterier 1
Medföljande laddare 3 timmar
Svärdlängd (cm) 35
Kedjehastighet (m/s) 21
Verktygslös kedjespänning Ja
Artikelnummer 5133002180
EAN-kod 4892210821577

Volt (V) 36
Batterikapacitet (Ah) -
Antal medföljande batterier 0
Medföljande laddare −
Arbetsbredd [cm] 51
Vikt utan batteri (kg) 16.9
Artikelnummer 5133002520
EAN-kod 4892210138972

Volt (V) 36
Batterikapacitet (Ah) -
Antal medföljande batterier 0
Medföljande laddare −
Hastighet luftflöde (km/h) 160
Vikt utan batteri (kg) 2.5
Artikelnummer 5133002342
EAN-kod 4892210822697

Volt (V) 36
Batterikapacitet (Ah) -
Antal medföljande batterier 0
Medföljande laddare −
Lufthastighet (km/h) 238
Vikt utan batteri (kg) 2.38
Artikelnummer 5133002524
EAN-kod 4892210138538

NYHET

Kolla in videon på

Sök på Ryobi TV

Kolla in videon på

Sök på Ryobi TV
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BPL3650D
36V 5,0 Ah Lithium+ Max Power batteri

 • Kraftfullt 5,0 Ah Lithium+ batteri ger mer kraft, längre driftstid och 
bättre hållbarhet än tidigare lithium teknologier

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

BPL3640D
36V 4,0 Ah Lithium+ Max Power batteri

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

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

BPL3626D
36V 2,6 Ah Lithium+ Max Power batteri

 • Kraftfullt 2,6 Ah Lithium+ batteri ger mer kraft, längre driftstid och 
bättre hållbarhet än tidigare lithium teknologier

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

BPL3615
36V 1,5 Ah Lithium+ batteri 

 • Kraftfullt 1,5 Ah Lithium+ batteri ger mer kraft, längre driftstid och 
bättre hållbarhet än tidigare lithium teknologier

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

För ytterligare tekniska specifikationer, inklusive buller- och vibrationsdata, besök vår webbplats: www.ryobitools.se

36V batterier och laddare

BCL3620S
36V Laddare

 • 36V laddaren är kompatibel med samtliga Ryobi 36V batterier
 • Laddar 1,7 Amp/tim
 • LED laddningsindikator

BCL3650F
36V Snabbladdare

 • 36V laddare kompatibel med alla Ryobi 36V batterier
 • Laddar 5,0 Amp/tim
 • LED laddningsindikator

RBPK3640D5A
36V Lithium+ 4,0 Ah MAX POWER batteri och snabbladdare

 • Kraftfullt 36V 4,0 Ah Lithium+ batteri ger mer kraft, längre drifstid och 
bättre hållbarhet jämfört med tidigare Lithium teknologier

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

 • 36V laddare kompatibel med alla Ryobi 36V batterier
 • Laddar 5,0 Amp/tim
 • LED laddningsindikator

För ytterligare tekniska specifikationer, inklusive buller- och vibrationsdata, besök vår webbplats: www.ryobitools.se

ryobitools.se
ryobitools.se

Artikelnummer 5133002166
EAN-kod 4892210127426

Artikelnummer 5133002772
EAN-kod 4892210146953

Artikelnummer 5133001875
EAN-kod 4892210819413

Artikelnummer 5133002165
EAN-kod 4892210127433

Artikelnummer 5133002417
EAN-kod 4892210133458

Artikelnummer 5133001894
EAN-kod 4892210819574

Artikelnummer 5132002791
EAN-kod 4892210139559
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Tips & trix!

Klipp gräsmattan 
på rätt sätt
Ute efter grönare gräs? Testa något av tipsen för att 
förbättra kvaliteten på din gräsmatta.

Tips!
Korrekt klippning 
ökar densiteten i 

gräsmattan, vilket i 
sin tur minskar ogräs. 

Respektive grästyp har 
en rekommenderad 

klipphöjd.
Ta reda på vilken 
grästyp du har, 

tänk på att det kan 
vara flera. Klipp 

gräsmattan sedan 
efter anvisade 

rekommendationer.

Vilken typ av trädgårdsmästare är du?

Innovativ
        Batteridriven
Den innovativa 
trädgårdsarbetaren behöver 
frihet. Den batteridrivna 36V 
innovationen erbjuder ett  
batteri till hela 36V serien.

Klassisk
        Bensindriven
Den klassiska 
trädgårdsarbetaren vill ofta vara 
traditionell i trädgården.  
Därför väljer de bensindrivna 
verktyg i så stor  
utsträckning  
det går.

Pålitlig
        Elektrisk
Den pålitliga trädgårdsarbetaren  
vill inte riskera att arbetet i  
trädgården blir avbrutet och  
väljer därför den elektriska  
gräsklipparen.

KOLLA IN...
190cc Gräsklippare
RLM53190SV

KOLLA IN...
NYHET 36V Lithium+ 
gräsklippare RLM36X41H40

KOLLA IN...
1500W Gräsklippare
RLM15E36H

För ytterligare tekniska specifikationer, inklusive buller- och vibrationsdata, besök vår webbplats: www.ryobitools.se

Elektriska och Bensindrivna

RLM13E33S
1300W Gräsklippare

 • Kraftfull 1300W motor med 33 cm klippbredd
 • Handtaget kan justeras i 5 olika höjder för att anpassas till individuell 

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

Standardutrustning (RLM13E33S)
Bio-Clip plugg

Kompatibelt tillbehör
Modell:
RAC420
Artikelnummer:
5132002771

RLM15E36H
1500W Gräsklippare

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

EasyEdge
 • 5 justerbara höjdnivåer: 20-70 mm
 • Handtaget kan justeras i 3 olika höjder 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
 • 45L uppsamlingskapacitet

Standardutrustning (RLM15E36H)
Bio-Clip plugg

Kompatibelt tillbehör
Modell:
RAC414
Artikelnummer:
5132002718

RLM18E40H
1800W Gräsklippare

 • 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 i 3 olika höjder 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

Standardutrustning (RLM18E40H)
Bio-Clip plugg

Kompatibelt tillbehör
Modell:
RAC421
Artikelnummer:
5132002773

För ytterligare tekniska specifikationer, inklusive buller- och vibrationsdata, besök vår webbplats: www.ryobitools.se

ryobitools.se
ryobitools.se

Effekt (W) 1300
Klippbredd (cm) 33
Drivmekanism Tryck
Bio Clip Ja
Vikt (kg) 9
Artikelnummer 5133002343
EAN-kod 4892210822581

Effekt (W) 1500
Klippbredd (cm) 36
Drivmekanism Tryck
Bio Clip Ja
Vikt (kg) 11.5
Artikelnummer 5133002345
EAN-kod 4892210822567

Effekt (W) 1800
Klippbredd (cm) 40
Drivmekanism Tryck
Bio Clip Ja
Vikt (kg) 13
Artikelnummer 5133002347
EAN-kod 4892210822604

Kolla in videon på

Sök på Ryobi TV

Kolla in videon på

Sök på Ryobi TV

Kolla in videon på

Sök på Ryobi TV
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RLM46140
140cc OHV Gräsklippare

 • 140cc OHV motorteknologi
 • Ren motorteknologi. Slår CE CO utsläppsgränser med 40% och CE-

HC och NOx utsläppsgränser med 34%
 • 4-i-1: Uppsamlare, Bio-Clip funktion, sidoutkast samt bakutkast
 • Bio-clip funktionen finfördelar och återanvänder de klippta gräset 

som naturligt gödningsmedel
 • Sidoutkast möjliggör klippning i högt och vildvuxet gräs
 • Självgående och robust maskin
 • Stora bakre hjul för lätt manövrering
 • Central höjdjustering för 7 klipphöjder mellan 25-75 mm
 • Ergonomisk handtagsdesign med flertalet handpositioner och 

justerbar höjd för anpassning till respektive användare
 • Fällbart handtag och mjuk uppsamlare för lätt och smidig förvaring
 • Kompatibel med vattenslang för lätt rengöring av klippdäck
 • Stötfångare för att skydda gräsklipparen vid klippning längs kanter 

och föremål

Standardutrustning (RLM46140)
Bio-Clip plugg och sidoutkast

Kompatibelt tillbehör

Modell:
RAC400
Artikelnummer:
5132002275

RLM46175S
Subaru® 175cc OHC gräsklippare

 • 175cc Subaru® motor
 • Ren motorteknologi. Slår CE CO utsläppsgränser med 20% och CE-

HC och NOx utsläppsgränser med 25%
 • 4-i-1: Uppsamlare, Bio-Clip funktion, sidoutkast samt bakutkast
 • Bio-clip funktionen finfördelar och återanvänder de klippta gräset 

som naturligt gödningsmedel
 • Sidoutkast möjliggör klippning i högt och vildvuxet gräs
 • Självgående och robust maskin
 • Stora bakre hjul för lätt manövrering
 • Central höjdjustering för 7 klipphöjder mellan 25-75 mm
 • Ergonomisk handtagsdesign med flertalet handpositioner och 

justerbar höjd för anpassning till respektive användare
 • Fällbart handtag och mjuk uppsamlare för lätt och smidig 

förvaring
 • Stötfångare skyddar gräsklipparen vid klippning nära hårda ytor
 • Kompatibel med vattenslang för lätt rengöring av klippdäck

Standardutrustning (RLM46175S)
Bio-Clip plugg och sidoutkast

Kompatibelt tillbehör
Modell:
RAC400
Artikelnummer:
5132002275

För ytterligare tekniska specifikationer, inklusive buller- och vibrationsdata, besök vår webbplats: www.ryobitools.se

Elektriska och Bensindrivna

RLM46175SO
Subaru® 175cc OHC gräsklippare med ONE+ EasyStart

 • 175cc Subaru® motor
 • Ren motorteknologi. Slår CE CO utsläppsgränser med 20% och CE-

HC och NOx utsläppsgränser med 25%
 • Kompatibel med ONE+™ EasyStart™ - Start med hjälp av drag 

elimineras helt
 • 4-i-1: Uppsamlare, Bio-Clip funktion, sidoutkast samt bakutkast
 • Bio-clip funktionen finfördelar och återanvänder de klippta gräset 

som naturligt gödningsmedel
 • Sidoutkast möjliggör klippning i högt och vildvuxet gräs
 • Självgående och robust maskin
 • Stora bakre hjul för lätt manövrering
 • Central höjdjustering i 7 klipphöjder mellan 25-75 mm
 • Ergonomisk handtagsdesign med flertalet handpositioner och 

justerbar höjd för anpassning till respektive användare
 • Fällbart handtag och mjuk uppsamlare för lätt och smidig förvaring
 • Stötfångare skyddar gräsklipparen vid klippning nära hårda ytor
 • Kompatibel med vattenslang för lätt rengöring av klippdäck

Standardutrustning (RLM46175SO)
Bio-Clip plugg och sidoutkast

Kompatibelt tillbehör
Modell:
RAC400
Artikelnummer:
5132002275

RLM53190SV
Subaru® 190cc OHC gräsklippare

 • 190cc Subaru® motor
 • Ren motorteknologi. Slår CE CO utsläppsgränser med 20% och CE-

HC och NOx utsläppsgränser med 25%
 • Variabel hastighet låter användaren justera gräsklipparens tempo till 

personlig gånghastighet
 • 4-i-1: Uppsamlare, Bio-Clip funktion, sidoutkast samt bakutkast
 • Bio-clip funktionen finfördelar och återanvänder de klippta gräset som 

naturligt gödningsmedel
 • Sidoutkast möjliggör klippning i högt och vildvuxet gräs
 • Självgående och robust maskin
 • Central höjdjustering i 7 klipphöjder mellan 25-75 mm
 • Ergonomisk handtagsdesign med flertalet handpositioner och 

justerbar höjd för anpassning till respektive användare
 • Fällbart handtag och mjuk uppsamlare för lätt och smidig förvaring
 • Stötfångare skyddar gräsklipparen vid klippning nära hårda ytor
 • Kompatibel med vattenslang för lätt rengöring av klippdäck
 • Stora hjul för smidig och enkel användning

Standardutrustning (RLM53190SV)
Bio-Clip plugg och sidoutkast kit

Kompatibelt tillbehör
Modell:
RAC409
Artikelnummer:
5132002632

För ytterligare tekniska specifikationer, inklusive buller- och vibrationsdata, besök vår webbplats: www.ryobitools.se

ryobitools.se
ryobitools.se

Cylindervolym (cc) 140
Klippbredd (cm) 46
Drivmekanism Självgående
Vikt (kg) 30
Artikelnummer 5133002551
EAN-kod 4892210138156

Cylindervolym (cc) 175
Klippbredd (cm) 46
Drivmekanism Självgående
Vikt (kg) 31
Artikelnummer 5133002553
EAN-kod 4892210138170

Cylindervolym (cc) 175
Klippbredd (cm) 46
Drivmekanism Självgående
Vikt (kg) 35
Artikelnummer 5133002554
EAN-kod 4892210138187

Cylindervolym (cc) 190cc
Klippbredd (cm) 53
Drivmekanism Självgående
Vikt (kg) 36
Artikelnummer 5133002556
EAN-kod 4892210139085

Kolla in videon på

Sök på Ryobi TV
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Sök på Ryobi TV
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Adaptor

Adaptor

Adjusting
Motor

Expand-it™

LÅT VERKTYGET SKÖTA ELEKTRONIKEN.

Läs mer på ryobitools.seOptimal prestanda oavsett tillbehör - kompromissa inte 
med verktygets kraft eller prestanda.

EXPAND-IT™ TILLSATSER
FÖRVANDLA ETT VERKTYG TILL FEM OLIKA...

Steg 2Steg 1

Välj tillsats.
Spara tid, utrymme och pengar.

Välj 
strömkälla.
Se kompatibla Expand-it™ 
verktyg genom att leta 
efter logotypen.

Förlängnings- 
skaft

Buskröjare GrensågHäcksax

ELEKTRISK BENSIN

Med Expand-it™ kan du klippa, trimmar eller beskära med ett och 
samma verktyg.

För ytterligare tekniska specifikationer, inklusive buller- och vibrationsdata, besök vår webbplats: www.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: 2,35 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 såghuvud i 15°
 • Automatisk kedjesmörjning och klar oljetank
 • Vikt: 2,2 kg

RXEX01
Expand-it™ förlängningsskaft

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

 • Längd: 62 cm
 • Vikt: 0,61 kg

RXBC01
Expand-it™ gräs- och slytrimmer

 • 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

För ytterligare tekniska specifikationer, inklusive buller- och vibrationsdata, besök vår webbplats: www.ryobitools.se

ryobitools.se
ryobitools.se

Artikelnummer 5132002796
EAN-kod 4892210140265

Artikelnummer 5132002797
EAN-kod 4892210140142

Artikelnummer 5132002793
EAN-kod 4892210140272

Artikelnummer 5132002795
EAN-kod 4892210140258
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Låt verktyget  
göra jobbet!

Tips!
Sänk hastigheten och 
låt tråden eller klingan 
göra jobbet. För hög 

hastighet leder till ojämt 
och missat arbete. Låt 
verktyget göra jobbet!Tips!

Alla Ryobis 
buskröjare är även 

utrustade för att 
kunna användas 

som grästrimmers!

Vilken typ av trädgårdsmästare är du?

Pålitlig
        Elektrisk
Den pålitliga 
trädgårdsarbetaren vill inte 
riskera att arbetet i trädgården 
blir avbrutet och väljer  
därför de elektriska 
trädgårdsverktygen.

Klassisk
        Bensindriven
Den klassiska 
trädgårdsarbetaren vill  
ofta vara traditionell i  
trädgården. Därför väljer
de bensindrivna verktyg i 
så stor utsträckning  
det går.

Innovativ
        Batteridriven
Den innovativa 
trädgårdsarbetaren behöver 
frihet. Den batteridrivna 18V 
innovationen erbjuder ett  
batteri till hela 18V ONE+
serien.

KOLLA IN...
1200W Gräs-/buskröjare
RBC1226I

KOLLA IN...
25,4 cc Gräs-/buskröjare
RBC254SBSO 

KOLLA IN...
NYHET 18V Hybrid grästrimmer
RLT1831H20 

För ytterligare tekniska specifikationer, inklusive buller- och vibrationsdata, besök vår webbplats: www.ryobitools.se

RLT3525
350W Grästrimmer

 • 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

Standardutrustning (RLT3525)
Spole med Bump Feed trimmertrådsmatning

Kompatibla tillbehör
Modell: Modell:
RAC118 RAC119
Artikelnummer: Artikelnummer:

51320025915132002590

RLT5027
500W Grästrimmer

 • Lätt men kraftfull 500W motor med hög prestanda
 • Stor klippbredd på 27 cm för att få jobbet gjort snabbt
 • EasyEdge™ för snabbt byte till kantklippningsläge
 • Trimmerhuvudet kan vinklas i 3 olika lägen för att komma åt i trånga 

utrymmen
 • Teleskopiskt skaft och justerbart främre handtag
 • Praktisk integrerad väggupphängning 
 • Integrerad krok för sladdupprullning Standardutrustning (RLT5027)

Trimmertråd med automatisk matning

Kompatibla tillbehör
Modell:Modell:

RAC122 RAC123
Artikelnummer:Artikelnummer:
51320026715132002670

RLT6030
600W Grästrimmer

 • Kraftfull 600W motor med högt vridmoment för alla typer av 
gräsförhållanden

 • Stor klippbredd på 30 cm för att få jobbet gjort snabbt
 • EasyEdge™ för snabbt byte till kantklippningsläge med smidig 

fotpedal
 • Teleskopiskt skaft och justerbart främre handtag
 • Praktisk integrerad väggupphängning
 • Integrerad krok för sladdupprullning Standardutrustning (RLT6030)

Trimmertråd med automatisk matning

Kompatibla tillbehör
Modell:Modell:

RAC122 RAC123
Artikelnummer: Artikelnummer:

51320026715132002670

För ytterligare tekniska specifikationer, inklusive buller- och vibrationsdata, besök vår webbplats: www.ryobitools.se

ryobitools.se
ryobitools.se

Effekt (W) 350
Klippbredd (cm) 25
Trådmatningssystem Bump huvud

Trådtyp
1,5 mm dubbel 

trimmertråd

Vikt (kg) 1.8

Effekt (W) 500
Klippbredd (cm) 27
Trådmatningssystem Automatisk matning
Trådtyp 2 x 1,5 tvinnad
Vikt (kg) 2.8
Artikelnummer 5133002117
EAN-kod 4892210820600

Effekt (W) 600
Klippbredd (cm) 30
Trådmatningssystem Automatisk matning
Trådtyp 2 x 1,5 mm tvinnad
Vikt (kg) 3.4
Artikelnummer 5133002119
EAN-kod 4892210820648

NYHET
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RLT8038
800W Grästrimmer

 • Kraftfull 800W motor ger utmärkt klippresultat
 • Klippbredd: 38 cm
 • Delbart skaft för lätt transport och förvaring
 • Ergonomisk design för optimal viktfördelning och komfort

Standardutrustning (RLT8038)
Spole med Bump Feed trimmertrådsmatning 
och axelsele

Kompatibelt tillbehör
Modell:
RAC120
Artikelnummer:
5132002592

RBC1226I
1200W Gräs- och buskröjare

 • 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

Standardutrustning (RBC1226I)
Spole med Bump Feed trimmertrådsmatning 
och axelrem

Kompatibla tillbehör
Modell:Modell:
RAC117RAC121
Artikelnummer:Artikelnummer:
51320026685132002593

RFT254
25.4cc Busk röjare/trimmer

 • POWR XT™ 25,4 cc dubbellagrad 2-takts motor levererar bäst kraft i 
förhållande till vikt

 • Ren motorteknologi. Slår CE CO utsläppsgränser med 59% och CE-
HC och NOx utsläppsgränser med 20%

 • Stor klippbredd på 38 cm för ett effektivt arbete
 • Ultra-stark 2,7 mm tråd för kraftfull klippning över 38 cm i diameter
 • Pro-Cut II trimmerhuvud för snabb påfyllning samt smidig integrerad 

trådförvaring
 • Välbalanserad med stora 25,4 cm hjul för enkel manövrering i terräng
 • Fällbart handtag för praktisk förvaring

Standardutrustning (RFT254)
Pro-Cut II™ trimmerhuvud

Kompatibla tillbehör
Modell: Modell:
RAC113 LTA036
Artikelnummer: Artikelnummer:
5132002577 5132000087

För ytterligare tekniska specifikationer, inklusive buller- och vibrationsdata, besök vår webbplats: www.ryobitools.se

Elektriska och Bensindrivna

RLT26C
POWR LT2™ 26cc Grästrimmer med ergonomiskt handtag

 • 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
 • ProCut™ trimmerhuvud för lätt påfyllning av trimmertråd

Standardutrustning (RLT26C)
ProCut™ trimmerhuvud, skiftnyckel, 
ergonomiskt handtag

Kompatibelt tillbehör
Modell:
RAC113
Artikelnummer:
5132002577

RLT254CDSO
25,4cc Grästrimmer med ergonomiskt handtag

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

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

 • 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%
Standardutrustning (RLT254CDSO)
2-takts olja, Reel-Easy™ trimmerhuvud med 6 
m trimmertråd, skiftnyckel samt ergonomiskt 
handtag

Kompatibelt tillbehör
Modell:
RAC113
Artikelnummer:
5132002577

RLT430CESD
PoWR LT4™ 30cc Grästrimmer med ergonomiskt handtag

 • PoWR LT4™ 30cc 4-takts motor levererar utmärkt kraft i förhållande till 
vikt. Upp till 30% högre vridmoment

 • Dekompressionsventilen öppnas vid start vilket gör att 
kompressionstrycket sänks och att det vid start krävs 45% mindre 
kraft

 • Ren motorteknologi. Slår CE CO utsläppsgränser med 47% och CE-
HC och NOx utsläppsgränser med 54%

 • 4-takt: Ingen bränslemix krävs
 • Delbart skaft: kompatibel med Expand-it™ tillsatserna
 • 43 cm klippbredd med 2,4 mm tvinnad HD trimmertråd
 • Levereras med Reel-Easy™ trimmerhuvud med innovativt system för 

att fylla på trimmertråd
Standardutrustning (RLT430CESD)
Reel-Easy™ trimmerhuvud med 6 m 
trimmertråd, nyckel och ergonomiskt handtag

Kompatibla tillbehör
Modell:Modell:

RAC113 RAC115
Artikelnummer:Artikelnummer:

5132002577 5132002578

För ytterligare tekniska specifikationer, inklusive buller- och vibrationsdata, besök vår webbplats: www.ryobitools.se

ryobitools.se
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Effekt (W) 800
Klippbredd (cm) 38
Trådmatningssystem Bump huvud
Trådtyp 2 x 1,5 tvinnad
Vikt (kg) 4.6
Artikelnummer 5133002502
EAN-kod 4892210138019

Cylindervolym (cc) 25.4

Motor
POWR XT™ Full Crank 

2-takts motor

Effekt (hk) 0.9

Klippbredd (cm) 38

Trimmertråd (mm) 2.7
Vikt (kg) 9.7
Artikelnummer 5133002173
EAN-kod 4892210821324

Motor
PoWR LT2™ 2-takts 

motor

Cylindervolym (cc) 26
Effekt (hk) 0.9
Tankkapacitet (L) 0.25
Klippbredd (cm) 43
Trimmertråd (mm) 2.4
Vikt (kg) 4
Artikelnummer 5133002354
EAN-kod 4892210131805

Motor
PoWR XT™ Full 

Crank 2-takts motor

Cylindervolym (cc) 25.4
Effekt (hk) 1.0
Tankkapacitet (L) 0.42
Klippbredd (cm) 43
Trimmertråd (mm) 2.4
Vikt (kg) 5.5
Artikelnummer 5133002535
EAN-kod 4892210138309

Motor
PoWR LT4™ 4-takts 

motor

Cylindervolym (cc) 30
Effekt (hk) 1.0
Tankkapacitet (L) 0.35
Klippbredd (cm) 43
Trimmertråd (mm) 2.4
Vikt (kg) 5.6
Artikelnummer 5133002546
EAN-kod 4892210138477

Effekt (W) 1200
Klippbredd klinga (cm) 26
Klippbredd trimmertråd (cm) 38
Trådmatningssystem Bump huvud
Trådtyp Dubbel 1,5 mm

Vikt (kg)
Buskröjare - 5.1

Grästrimmer 
- 5.2

Artikelnummer 5133002506
EAN-kod 4892210138033
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RBC254SBSO
25,4 cc Gräs-/buskröjare med ergonomiskt vinklat handtag

 • POWR XT™ kompakt Full Crank motor levererar bästa kraft i 
förhållande till vikt

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

 • Designat skaft för maximal kraftöverföring 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

 • Stor klippkapacitet: 46 cm med HD trimmertråd och 26 cm med 
TriArc+™ gräsklinga

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

Standardutrustning (RBC254SBSO)
2-takts olja, Tri-Arc+™ 3-tandad röjklinga, 
Reel-Easy™ trimmertråd med 6 m trimmertråd, 
nyckel, ergonomiskt vinklat handtag och 
Vertebrae+™ sele

Kompatibelt tillbehör
Modell:
RAC117
Artikelnummer:
5132002668

Kompatibelt tillbehör
Modell:
RAC117
Artikelnummer:
5132002668

RBC52FSBOS
PoWR XT™ 52cc Gräs-/ buskröjare med fällbart ergonomiskt vinklat handtag

 • 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
 • Skaft designat för maximal överförsel av kraft från motor till huvud
 • Pro-style Vertebrae™ sele för bäst balans, komfort och support
 • 26-tandat sågblad för att såga tjockare grenar eller mindre träd

Standardutrustning (RBC52FSBOS)
2-takts olja, Tri-Arc+™ 3-tandad röjklinga, 
Reel-Easy™ trimmertråd med 6 m trimmertråd, 
nyckel, 26-tandad sågklinga, ergonomiskt 
vinklat handtag och  Vertebrae+™ sele

Kompatibla tillbehör
Modell: Modell:
RAC115 RAC117
Artikelnummer: Artikelnummer:
5132002578 5132002668

För ytterligare tekniska specifikationer, inklusive buller- och vibrationsdata, besök vår webbplats: www.ryobitools.se

EasyStart

Fäst
Starta

Ta bort!

Läs mer på ryobitools.se

EASYSTART™ TEKNOLOGI
Eliminera svårigheten med bensin...

Fäst Ta bortStarta
Starta ditt bensin- 
drivna 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.

EASYSTART™ MODUL (OES18) 
KOMPATIBEL MED:

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

EasyStart™ 
Grästrimmer

EasyStart™ 
Gräs-/buskröjare

EasyStart™  
Häcksax

För ytterligare tekniska specifikationer, inklusive buller- och vibrationsdata, besök vår webbplats: www.ryobitools.se

ryobitools.se
ryobitools.se

Motor
POWR XT™ Full 

Crank 2-takts motor

Cylindervolym (cc) 52
Effekt (hk) 1.9
Tankkapacitet (L) 1.1
Klippbredd (cm) 46
Trimmertråd (mm) 2.4
Vikt (kg) 8.95
Artikelnummer 5133002545
EAN-kod 4892210138125

RBC430SBSD

 • 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
 • Delbart skaft: kompatibel med Expand-it™ tillsatserna
 • 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

30cc Gräs-/buskröjare med ergonomiskt vinklat handtag

Standardutrustning (RBC430SBSD)
3-tandad Tri-Ar+c™ gräsklinga, Reel-
Easy™ trimmertrådshuvud, 6 m trimmertråd, 
skiftnyckel, ergonomiskt vinklat handtag, 
Vertebrae+™ sele

Motor
POWR LT4™ Full crank 

4-takts motor

Cylindervolym (cc) 30
Tankkapacitet (L) 0.35
Trimmertråd (mm) 2.4
Vikt (kg) 6
Artikelnummer 5133002548
EAN-kod 4892210138491

Motor
POWR XT™ Full 

crank

Cylindervolym (cc) 25.4
Tankkapacitet (L) 0.42
Klippbredd (cm) 46
Trimmertråd (mm) 2.4
Vikt (kg) 5.4
Artikelnummer 5133002537
EAN-kod 4892210138323
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OES18
ONE+™ EasyStart™ för att starta ditt bensindrivna verktyg med endast ett knapptryck

 • 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
 • Som en del av 18V ONE+ systemet är batteriet kompatibelt med alla 18V verktyg för hem och 

trädgård

Standardutrustning (OES18)
-

För ytterligare tekniska specifikationer, inklusive buller- och vibrationsdata, besök vår webbplats: www.ryobitools.se

Säkerhet

Tips!Såga  
säkert

Börja med grunden, din 
skyddsutrustning. Varje gång en 
kedjesåg eller motorsågs tas i 
bruk behövs skyddsglasögon, 

hörselskydd, kraftiga skor, långa 
byxor, långärmad tröja, handskar 

och sågskyddsbyxor.

Tips!
Innan användning, kontrollera 
omgivningens säkerhet. Finns 

det en utväg om träd skulle falla 
oplanerat? Finns det fritt utrymme 

för träd att falla?

Vilken typ av trädgårdsmästare är du?

Innovativ
        Batteridriven
Den innovativa 
trädgårdsarbetaren 
behöver frihet. Den 
batteridrivna 18V 
innovationen erbjuder ett 
batteri till hela 18V ONE+
serien.

Klassisk
        Bensindriven
Den klassiska 
trädgårdsarbetaren vill  
ofta vara traditionell i  
trädgården. Därför  
väljer de bensindrivna  
verktyg i så stor  
utsträckning det går.

Pålitlig
        Elektrisk
Den pålitliga 
trädgårdsarbetaren vill 
inte riskera att arbetet i 
trädgården blir avbrutet och 
väljer därför de elektriska 
trädgårdsverktygen.

KOLLA IN...
NYHET 18V Borstlös kedjesåg
OCS1830

KOLLA IN...
2300W Kedjesåg
RCS2340

KOLLA IN...
37cc Motorsåg
RCS3835T

För ytterligare tekniska specifikationer, inklusive buller- och vibrationsdata, besök vår webbplats: www.ryobitools.se

ryobitools.se
ryobitools.se

Artikelnummer 5132002803
EAN-kod 4892210140012

Kolla in videon på

Sök på Ryobi TV
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RHT4550
450W Häcksax

 • 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

Standardutrustning (RHT4550)
Svärdskydd

Kompatibla tillbehör
Modell:Modell:
RAC311RAC305
Artikelnummer:Artikelnummer:
51320028645132002437

RHT5555RS
550W Häcksax

 • Kraftfull 550W motor med högt vridmoment ger utmärkt klipprestanda
 • Diamantslipat 55 cm svärd säkerställer klippresultat av högsta kvalitet
 • Utmärkt klippkvalitet på upp till 26 mm grenkapacitet
 • Anti-block system förhindrar oförutsedda grenblockeringar
 • Lätt och välbalanserad design med roterande bakre handtag 

möjliggör klippning i olika vinklar
 • HedgeSweep™ lövfösare finns tillgängligt som tillbehör

Standardutrustning (RHT5555RS)
Svärdskydd

Kompatibla tillbehör
Modell:Modell:
RAC311RAC305
Artikelnummer:Artikelnummer:
51320028645132002437

RHT6560RL
650W Häcksax

 • Kraftfull 650W motor med högt vridmoment ger utmärkt klipprestanda
 • Laserskuret och diamantslipat 60 cm svärd säkerställer klippresultat 

av högsta kvalitet
 • Utmärkt klippkvalitet med 30 mm grenkapacitet
 • Anti-block system förhindrar oförutsedda grenblockeringar
 • Lätt och välbalanserad design med roterande bakre handtag 

möjliggör klippning i olika vinklar
 • HedgeSweep™ lövfösare för smidig bortföring av klipprester

Standardutrustning (RHT6560RL)
HedgeSweep™ lövfösare och svärdskydd

Kompatibla tillbehör
Modell: Modell:
RAC305 RAC311
Artikelnummer: Artikelnummer:
5132002437 5132002864

För ytterligare tekniska specifikationer, inklusive buller- och vibrationsdata, besök vår webbplats: www.ryobitools.se

Elektriska och Bensindrivna

RHT7565RL
750W Häcksax

 • Kraftfull 750W motor med högt vridmoment ger utmärkt klipprestanda
 • Laserskuret och diamantslipat 65 cm svärd säkerställer klippresultat 

av högsta kvalitet
 • Utmärkt klippkvalitet på upp till 34 mm
 • Anti-block system förhindrar oförutsedda grenblockeringar
 • Lätt och välbalanserad design med roterande bakre handtag 

möjliggör klippning i olika vinklar
 • HedgeSweep™ lövfösare för smidig bortföring av klipprester

Standardutrustning (RHT7565RL)
HedgeSweep™ lövfösare och svärdskydd

Kompatibla tillbehör
Modell: Modell:

RAC311RAC305
Artikelnummer:Artikelnummer:
51320028645132002437

RHT25X60RO
25cc Häcksax, kompatibel med ONE+ EasyStart

 • PoWR XT™ kompakt Full Crank motor levererar bäst kraft i förhållande 
till vikt

 • Ren motorteknologi. Överträffar CE CO och HC+Nox 
utsläppsgränser

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

 • 60 cm dubbelverkande- laserskuret- och diamantslipat svärd
 • Grenkapacitet 32 mm för att klara de tuffaste häckarna
 • HedgeSweep™ lövfösare
 • Vridbart bakre handtag i 5 positioner för bästa ergonomi Standardutrustning (RHT25X60RO)

2-taks olja och HedgeSweep™ lövfösare

Kompatibla tillbehör
Modell:Modell:
RAC311RAC305
Artikelnummer:Artikelnummer:
51320028645132002437

För ytterligare tekniska specifikationer, inklusive buller- och vibrationsdata, besök vår webbplats: www.ryobitools.se

ryobitools.se
ryobitools.se

Effekt (W) 550
Svärdlängd (cm) 55
Grenkapacitet (mm) 26
Svärdtyp Diamantslipat
Varvtal (varv/min) 1500
Knivskydd Ja
Vikt (kg) 4.1
Artikelnummer 5133002121
EAN-kod 4892210820549

Motor
POWR XT™ Full 

Crank 2-takts motor

Cylindervolym (cc) 25.4
Svärdlängd (cm) 60
Grenkapacitet (mm) 32

Svärdtyp
Laserskuret- och 

diamantslipat

Artikelnummer 5133002549
EAN-kod 4892210138453

NYHET

Effekt (W) 450
Svärdlängd (cm) 50
Grenkapacitet 20mm
Varvtal (varv/min) 1600
Svärdtyp Diamantslipat
Knivskydd Nej
Vikt (kg) 2.4
Artikelnummer 5133002793
EAN-kod 4892210147004

Kolla in videon på

Sök på Ryobi TV

Kolla in videon på

Sök på Ryobi TV

Effekt (W) 650
Svärdlängd (cm) 60
Grenkapacitet (mm) 30

Svärdtyp
Laserskuret och 

diamantslipat 
svärd

Varvtal (varv/min) 1500
Knivskydd Ja
Vikt (kg) 4.3
Artikelnummer 5133002123
EAN-kod 4892210820563

Effekt (W) 750
Svärdlängd (cm) 65
Grenkapacitet (mm) 34

Svärdtyp
Laserskuret och 

diamantslipat 
svärd

Varvtal (varv/min) 1500
Knivskydd Ja
Vikt (kg) 4.4
Artikelnummer 5133002125
EAN-kod 4892210820587
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RHT2660R
26cc POWR LT2™ Häcksax

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

 • Ren motorteknologi. Slår CE CO utsläppsgränser med 52% och CE-
HC och NOx utsläppsgränser med 25%

 • 60 cm dubbelverkande laserskuret- och diamantslipat svärd
 • Grenkapacitet upp till 28 mm för att klara de tuffaste häckarna
 • HedgeSweep™ lövfösare
 • Vridbart bakre handtag i 5 positioner för bästa ergonomi
 • START Easy förgasare Standardutrustning (RHT2660R)

2-takts olja och skiftnyckel

Kompatibla tillbehör
Modell:Modell:
RAC311RAC305
Artikelnummer:Artikelnummer:
51320028645132002437

RPT4545E
450W Förlängningsbar häcksax

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

 • Levereras med ergonomiskt sele kombinerat med avlastare för 
långvarig användning

Standardutrustning (RPT4545E)
Ergonomiskt sele och svärdskydd

Kompatibla tillbehör
Modell:Modell:
RAC805RAC305
Artikelnummer:Artikelnummer:
51320027655132002437

RPP750S
750W Grensåg

 • 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

Standardutrustning (RPP750S)
Svärd- och kedjeolja, skiftnyckel samt axelrem

Kompatibla tillbehör
Modell:Modell:
RAC240RAC805
Artikelnummer:Artikelnummer:
51320027155132002765

För ytterligare tekniska specifikationer, inklusive buller- och vibrationsdata, besök vår webbplats: www.ryobitools.se

RCS1935
1900W Kedjesåg

 • Kraftfull 1900W motor med högt vridmoment
 • 35 cm Oregon® svärd och kedja
 • 15 m/s kedjehastighet erbjuder utmärkt prestanda även  

i hårt trä
 • 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

Standardutrustning (RCS1935)
Svärdskydd samt 150 ml svärd- och kedjeolja

Kompatibla tillbehör
Modell: Modell:
RAC213 RAC223
Artikelnummer: Artikelnummer:
5132002575 5132002648

RCS2340
2300W Kedjesåg

 • Kraftfull 2300W motor med högt vridmoment
 • 40 cm Oregon® svärd och kedja
 • 16 m/s kedjehastighet erbjuder utmärkt prestanda även 

i hårt trä
 • 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

Standardutrustning (RCS2340)
Svärdskydd samt 150 ml svärd- och kedjeolja

Kompatibla tillbehör
Modell:Modell:
RAC224RAC214
Artikelnummer:Artikelnummer:
51320026495132002576

RCS3835T
POWR XT™ 37,2 cc Motorsåg

 • 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%

Standardutrustning (RCS3835T)
Kedjeolja, 2-takts olja och skiftnyckel

Kompatibla tillbehör
Modell: Modell:
RAC245 RAC221
Artikelnummer: Artikelnummer:
5132002789 5132002636

För ytterligare tekniska specifikationer, inklusive buller- och vibrationsdata, besök vår webbplats: www.ryobitools.se

Elektriska och Bensindrivna Elektriska och Bensindrivna ryobitools.se
ryobitools.se

Cylindervolym (cc) 26
Effekt (hk) 0.8
Svärdlängd (cm) 60
Grenkapacitet (mm) 28
Svärdtyp Tvåvägsrörelse
Vikt (kg) 5.1
Artikelnummer 5133001838
EAN-kod 4892210818867

Effekt (W) 1900
Svärdlängd (cm) 35
Kedjehastighet (m/s) 15
Verktygslös kedjespänning Ja
Oljetankskapacitet (L) 0.2
Vikt (kg) 5.4
Artikelnummer 5133002184
EAN-kod 4892210821492

Cylindervolym (cc) 37.2
Effekt (hk) 1.8
Svärdlängd (cm) 35
Kedjehastighet (m/s) 23.8
Tankkapacitet (L) 0.31
Vikt (kg) 4.6
Artikelnummer 5133002386
EAN-kod 4892210132710

Bladlängd (mm) 45
Grenkapacitet (mm) 20

Svärdtyp
Laserskuret och 

diamantslipat

Knivskydd Nej
Varvtal (varv/min) 1700
Vikt (kg) 4.1
Artikelnummer 5133002226
EAN-kod 4892210821393

Effekt (W) 2300
Svärdlängd (cm) 40
Kedjehastighet (m/s) 16
Verktygslös kedjespänning Ja
Oljetankskapacitet (L) 0.2
Vikt (kg) 5.7
Artikelnummer 5133002186
EAN-kod 4892210821522

Effekt (W) 750
Svärdlängd (cm) 20
Kedjehastighet (m/s) 10
Oljetankskapacitet (L) 0.8
Vikt (kg) 3.8
Artikelnummer 5133002228
EAN-kod 4892210821379
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RCS4235B
42cc Motorsåg

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

 • Ren motorteknologi. Slår CE CO utsläppsgränser med 66,5% och 
CE-HC och NOx utsläppsgränser med 14%

 • 35 cm Oregon® svärd och kedja
 • Kedjehastighet upp till 23,8 m/s för snabb och kraftfull kapning
 • Snabb mekanisk kedjebroms för maximal säkerhet
 • Automatisk smörjning av kedja och svärd
 • 3-punkt anti-vibration i handtag Standardutrustning (RCS4235B)

Svärd- och kedjeolja, 2-takts olja och 
skiftnyckel

Kompatibla tillbehör
Modell: Modell:
RAC246 RAC222
Artikelnummer: Artikelnummer:
5132002790 5132002635

RCS5133CB
51cc Motorsåg

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

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

 • 33 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-vibrationssystem i handtaget
 • Lättåtkomlig öppning för att rensa luftfilter
 • Levereras i praktisk förvaringsväska

Standardutrustning (RCS5133CB)
Svärd- och kedjeolja, 2-takts olja, skiftnyckel 
samt förvaringsväska

Kompatibla tillbehör
Modell:Modell:
RAC237RAC236

Artikelnummer: Artikelnummer:
5132002630 5132002631

För ytterligare tekniska specifikationer, inklusive buller- och vibrationsdata, besök vår webbplats: www.ryobitools.se

Tips & Trix!

Tips!Gör trädgården 
redo för vinter

Hösten är en 
utmärkt tid att 

förbereda ved inför 
vinterns brasa. 
Kolla in Ryobis 

vedklyvar.

Tips!
Trädgårdsrensning är 
ett av de bästa sätten 

att förebygga skadedjur, 
sjukdomar och insekter i 

trädgården.

Vilken typ av trädgårdsmästare är du?

Pålitlig
        Elektrisk
Den pålitliga  
trädgårdsarbetaren  
vill inte riskera att arbetet i 
trädgården blir avbrutet  
och väljer därför de  
elektriska trädgårdsverktygen.

Klassisk
        Bensindriven
Den klassiska 
trädgårdsarbetaren vill
ofta vara traditionell i  
trädgården. Därför  
väljer de bensindrivna  
verktyg i så stor  
utsträckning det går.

Innovativ
        Batteridriven
Den innovativa 
trädgårdsarbetaren behöver 
frihet. Den batteridrivna 18V 
innovationen erbjuder ett  
batteri till hela 18V  
ONE+ serien.

KOLLA IN...
18V Blåsare
OBL1820H

NYHET 36V Jetblåsare 
RBL36JB

KOLLA IN...
2200W Vedklyv
RLS5A

KOLLA IN...
26cc Lövblåsare
RBL26BP

För ytterligare tekniska specifikationer, inklusive buller- och vibrationsdata, besök vår webbplats: www.ryobitools.se

ryobitools.se
ryobitools.se

Cylindervolym (cc) 51
Effekt (hk) 2.7
Svärdlängd (cm) 33
Kedjehastighet (m/s) 22.2
Tankkapacitet (L) 0.575
Vikt (kg) 5.3
Artikelnummer 5133001860
EAN-kod 4892210819208

Cylindervolym (cc) 42
Effekt (hk) 2.3
Svärdlängd (cm) 35
Kedjehastighet (m/s) 23.8
Tankkapacitet (L) 0.34
Vikt (kg) 4.7
Artikelnummer 5133001880
EAN-kod 4892210819239
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RBV3000CSV
3000W Trädgårdsstädare

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

och blåsfunktion
 • Två hastighetsinställningar ger god kontroll och ett 

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

Standardutrustning (RBV3000CSV)
Munstycke för maximal prestanda, 
uppsamlingssäck 45L och Vertebrae™ 
axelrem

Kompatibla tillbehör
Modell:Modell:
RAC365RAC364
Artikelnummer:Artikelnummer:
51320032755132002995

RBV3000CESV
3000W Trädgårdsstädare

 • 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

Standardutrustning (RBV3000CESV)
Munstycke för maximal prestanda, 
uppsamlingssäck 45L och Vertebrae™ 
axelrem

Kompatibla tillbehör
Modell:Modell:
RAC365RAC364
Artikelnummer:Artikelnummer:
51320032755132002995

RBV26B
PoWR LT2™ 26cc Trädgårdsstädare

Standardutrustning (RBV26B)
2-taktsolja, uppsamlingssäck, skruvmejsel 
samt sug- och blåsrör

Kompatibla tillbehör
Modell:Modell:
RAC365RAC364
Artikelnummer:Artikelnummer:
51320032755132002995

För ytterligare tekniska specifikationer, inklusive buller- och vibrationsdata, besök vår webbplats: www.ryobitools.se

Trädgårdsstädare

RBL26BP
POWR LT2™ 26cc Trädgårdsstädare, ryggsäcksmodell

 • 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 Standardutrustning (RBL26BP)
2-taktsolja

RBL42BP
POWR XT™ 42cc Trädgårdsstädare, ryggsäcksmodell

 • 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

Standardutrustning (RBL42BP)
2-taktsolja

RLS4A
1500W Vedklyv

 • Kraftfull vedklyv med 4 tons tryckkraft
 • Stark ram som håller stocken på plats under arbetets gång
 • Stora hjul och handtaget för enkel manövrering

Standardutrustning (RLS4A)
-

RLS5A
2200W Vedklyv

 • Kraftfull vedklyv med 5 tons tryckkraft
 • Stark ram som håller stocken på plats under arbetets gång
 • Stora hjul och handtaget för enkel manövrering
 • Justerbara ben för att höja och sänka vedklyven efter önskat behov

Standardutrustning (RLS5A)
-

För ytterligare tekniska specifikationer, inklusive buller- och vibrationsdata, besök vår webbplats: www.ryobitools.se

 • 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 m³/min
 • Farthållare för bibehållning av önskad hastighet, minskar 

användarens trötthet
 • Komposterar 12L till 1L för effektiv uppsamling
 • Verktygsförvaring - håll koll på verktyget i fortsättningen

ryobitools.se
ryobitools.se

Effekt (W) 1500
Tryckkraft (ton) 4
Max. klyvlängd (cm) 52
Vikt (kg) 45.5
Artikelnummer 5133001698
EAN-kod 4892210815958

Effekt (W) 2200
Tryckkraft (ton) 5
Max. klyvlängd (cm) 52
Vikt (kg) 50
Artikelnummer 5133001700
EAN-kod 4892210815934

Effekt (W) 3000
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

Effekt (W) 3000
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

Cylindervolym (cc) 26
Blåshastighet (km/h) 325
Luftflöde (l/min) 12.8
Kompostering (L) 16:1
Kapacitet uppsamlare (L) 40
Effekt (hk) 1
Vikt (kg) 4.3
Artikelnummer 5133002353
EAN-kod 4892210117335

Cylindervolym (cc) 26
Blåshastighet (km/h) 290
Luftflöde (l/min) 11
Effekt (hk) 0.9
Vikt (kg) 5.5
Artikelnummer 5133001815
EAN-kod 4892210818096

Cylindervolym (cc) 42
Blåshastighet (km/h) 298
Luftvolym (m³/min) 14.4
Effekt (hk) 2.16
Vikt (kg) 8.2
Artikelnummer 5133001879
EAN-kod 4892210818874
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RSH2545B
2500W Kompostkvarn, 45 mm grenkapacitet

 • 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
 • 40L uppsamlare i hård plast

Standardutrustning (RSH2545B)
Påskjutare, 40L uppsamlare

Kompatibelt tillbehör
Modell:
RAC351
Artikelnummer:
5132002646

RSH2845T
2800W Kompostkvarn, 45 mm grenkapacitet

 • 2800W kompostkvarn komposterar grenar upp till 45 mm och 
de kapade och krossade flisorna är idealiska för att täcka 
blomsterrabatter

 • Tyst och exakt kapning av grenarna med valsteknik
 • Drar automatiskt ner grenarna med kvarnhjul
 • Robust metallram och stora hjul för lätt och smidig hantering
 • Backfunktion vid eventuell blockering
 • 55L uppsamlare i hård plast Standardutrustning (RSH2845T)

55L uppsamlare

RCP1225
1200W Jordfräs

 • 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

Standardutrustning (RCP1225)
Hjul för lätt och smidig transport

För ytterligare tekniska specifikationer, inklusive buller- och vibrationsdata, besök vår webbplats: www.ryobitools.se

Tips & Trix!

Tips!DINA
UTOMHUS-

AKTIVITETER
Använd ett elverk 

för att strömförsörja 
din dator, vitvaror, 

telefoner, TV och så 
mycket mer.

SUPER
TYSTTips!

Testa detta nya elverk 
med hälften av ljudnivån 
jämfört med en klassisk 

generator. 

LÄTT ATT 
TRANSPORTERA

Även  
tillgängligt...

212cc  
OHV MOTOR

224cc  
OHV MOTOR

RGN3600
BENSINDRIVET ELVERK

RGN2500 
BENSINDRIVET ELVERK

För ytterligare tekniska specifikationer, inklusive buller- och vibrationsdata, besök vår webbplats: www.ryobitools.se

NYHET

ryobitools.se
ryobitools.se

Effekt (W) 2800
Komposteringssystem Valsteknik
Max. grenkapacitet (mm) 45
Kapacitet uppsamlare (L) 55
Vikt (kg) 28.8
Artikelnummer 5133002351
EAN-kod 4892210822482

Effekt (W) 1150
Sågbredd (mm) 25
Max. Kapdjup (cm) 20
Spetsdiameter (cm) 20
Vikt (kg) 13.6
Artikelnummer 5133002388
EAN-kod 4892210132796

Effekt (W) 2500
Komposteringssystem Knivar
Max. grenkapacitet (mm) 45
Kapacitet uppsamlare (L) 40
Vikt (kg) 13.4
Artikelnummer 5133002512
EAN-kod 4892210137951
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Bensindrivna elverk

RGN2500
2500W Bensindrivet elverk

 • Bensindrivet elverk med 2500W vid start och 2000W under drift
 • 212 cc OHV motor driver 2x AC uttag
 • 15L bränsletank tillåter 17 timmars drift vid 50% belastning och 11 

timmar vid 100% belastning
 • Tystgående drift, endast 91dB Lwa / 69dB Lpa
 • Voltmeter, överbelastningsskydd och oljenivåbrytare för säker drift
 • Effekten styrs säkert med automatisk spänningsregulator för att 

skydda anslutna verktyg och enheter från pikar i spänningen
 • Fällbart handtag och stora hjul för lätt och smidig transport
 • Ren motorteknologi. Slår CE CO utsläppsgränser med 33% och CE-

HC och NOx utsläppsgränser med 23%

Standardutrustning (RGN2500)
Nyckel till tändstift, tratt och 4-taktsolja

RGN3600
3600W Bensindrivet elverk

 • Bensindrivet elverk med 3600W vid start och 3200W under drift
 • 224 cc OHV motor driver 2x AC uttag
 • 15L bränsletank tillåter 13 timmars drift vid 50% belastning och 7 

timmar vid 100% belastning
 • Tystgående drift, endast 93dB Lwa / 71dB Lpa
 • Voltmeter, överbelastningsskydd och oljenivåbrytare för säker drift
 • Effekten styrs säkert med automatisk spänningsregulator för att 

skydda anslutna verktyg och enheter från pikar i spänningen
 • Fällbart handtag och stora hjul för lätt och smidig transport
 • Ren motorteknologi. Slår CE CO utsläppsgränser med 46% och CE-

HC och NOx utsläppsgränser med 49% Standardutrustning (RGN3600)
Nyckel till tändstift, tratt och 4-taktsolja

RIG2000PC
2000W Elverk med inverter teknik

 • Elverk med inverter teknik ger 2000W vid start och 1800W under drift 
med en stabil strömförsörjning

 • 106cc OHC motor försörjer 2x eluttag och 1x 12V uttag
 • 3,6L bränsletank för användning i upp till 5 timmar med halv 

belastning och upp till 3 timmar på maximal belastning
 • Låg ljudnivå med endast 84 dB Lwa / 64dB Lpa
 • Voltmeter och brytare för säker drift
 • Hjul och teleskopiskt handtag för lätt och smidig transport
 • Parallellkoppla 2st RIG2000PC för att dubbla kraften (parallellkoppling 

säljs separat)
 • Ren motorteknologi. Slår CE CO utsläppsgränser med 24% och CE-

HC och NOx utsläppsgränser med 7%

Standardutrustning (RIG2000PC)
12V billaddare

Kompatibelt tillbehör
Modell:
RAC700
Artikelnummer:
5132003175

För ytterligare tekniska specifikationer, inklusive buller- och vibrationsdata, besök vår webbplats: www.ryobitools.se

Tillbehör

Tillbehör - Trädgård

OES18

ONE+™ Easy-Start modul
Kompatibel med: RLT254CDSO, RBC254SESO, 
RBC254SBSO,,RBC42FSBO, RBC47SEO, RBC52FSBO, 
RBC52FSBOS, RHT25X60RO

Artikel nr. 5132002803

RAC 810

Trädgårdshandskar i läder
Storlek: M, L

Artikel nr. M - 5132002994
Artikel nr. L - 5132002993

RAC364

Universell uppsamlare 45L

Artikel nr. 5132002995

RAC 811

Arbetshandskar
Storlek: M, L 

Artikel nr. M - 5132002992
Artikel nr. L - 5132002991

Kompatibel med  
alla trädgårdsstädare  
från Ryobi.

Vadderad handflata och 
tumme för extra komfort 
och förbättrat 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
Sele för förlängningsbara grensågar och häcksaxar. Fördelar 
vikten över kroppen samtidigt som produktens balans 
stabiliseras. 
Artikel nr. 5132002765

RAC138

Vertebrae+™ sele
Sele fördelar vikten över hela kroppen 
för ökad komfort och säkerhet under 
arbetets gång. Selen justeras lätt efter 
användaren och kopplas snabb av och 
på verktyget.
Artikel nr. 5132002706

RAC311

Universal häcksaxsborste
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.
Artikel nr. 5132002864

RAC305

Lövfösare HEDGESWEEP™ 
Samla klippresterna under arbetets gång.
Artikel nr. 5132002437

För mer information om alla Ryobis tillbehör 

och se kompatibla tillbehör, besök:  
ryobitools.se/tillbehor

RAC365

Lövuppsamlingssystem
Samla löv i en stor uppsamlare 
direkt(100-200L).
Artikel nr. 5132003275

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

För ytterligare tekniska specifikationer, inklusive buller- och vibrationsdata, besök vår webbplats: www.ryobitools.se

ryobitools.se
ryobitools.se

Cylindervolym (cc) 212
Uttag 2

Ljudnivå (dB)
91dB Lwa, 69dB 

Lpa

Driftstid | Halv belastning 
[tim]

17

Driftstid | Full belastning 
[tim]

11

Hjul Ja
Vikt (kg) 43.5
Artikelnummer 5133002561
EAN-kod 4892210139146

Cylindervolym (cc) 224
Uttag 2

Ljudnivå (dB)
93dB Lwa, 71dB 

Lpa

Driftstid | Halv belastning 
[tim]

13

Driftstid | Full belastning [tim] 7
Hjul Ja
Vikt (kg) 49.3
Artikelnummer 5133002563
EAN-kod 4892210139153

NYHET
NYHET NYHET

NYHET

NYHET

NYHET

NYHET

NYHET

Kolla in videon på

Sök på Ryobi TV

Cylindervolym (cc) 106cc
Kraft vid start [W] 2000W
Kraft under drift [W] 1800W
Driftstid vid 50% kraft [tim] 5
Driftstid vid 100% kraft [tim] 3
Ljudeffekt [dB Lwa] 84 dB Lwa
Ljudtryck [dB Lpa] 64 dB Lpa
Vikt (kg) 23.5 kg
Artikelnummer 5133002557
EAN-kod 4892210144171
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R18DDP2 - not in PIM

RAD1801M

18V Cordless Right Angle Drill

 •
Cordless Angle Drill id

eal for working in tight and awkward corners

 •
Keyless 10mm chuck, for simple bit changes

 •
Automatic spindle lock for one-handed bit change

 •
LED lights up your work area for better visibility

 •
Magnetic drill b

it tra
y for easy storage and access to your drill b

its

 •
Variable speed, reverse and brake for total control of your tool Standard equipment (RAD1801M)

1 x double-ended screwdriver bit

ONE+ Cordless

ONE+ Cordless

For further technical specifications, including noise and vibration data, please visit our website: www.ryobitools.eu

For further technical specifications, including noise and vibration data, please visit our website: www.ryobitools.eu

Voltage (V)

18

No. of batteries supplied

0

Charger supplied

−

Chuck capacity (mm)

10

No load speed gear 1 (rpm)

0-1100

Max. drilling wood (mm)

38

Max. drilling steel (mm)

10

Weight with battery pack (kg)

1.83

Supplied in

Recyclable 

Carton

Article Number

5133001166

EAN Code

4892210118578

Also Available as

RCD1802M

18V Cordless Drill/D
river

 •
13mm keyless chuck for greater accessory compatibility

 •
LED Illuminates the work area

 •
Quick adjustment 24 torque settings for perfect screwdriving every 

time

 •
2 gears to control max speed to match different  materials and 

applications

 •
Magnetic bit holder keeps screws and accessories close to hand

 •
Ergonomic GripZone+ with microtexture for a postive grip Standard equipment (RCD1802M)

1 x double-ended screwdriver bit

5133001173

RCD18021L
Name:

Product Code:

5133002214

RCD18-LL25S
Name:

Product Code:

5133001929

RCD18022L
Name:

Product Code:

18V Cordless Drill/D
river (1x1.3Ah)

18V Cordless Drill/D
river (2x2.5Ah)

18V Cordless Drill/D
river (2x1.5Ah)

Voltage (V)

18

No. of batteries supplied

0

Charger supplied

−

Max. to
rque (Nm)

45

Chuck capacity (mm)

13

No load speed gear 1 (rpm)

440

No load speed gear 2 (rpm)

1600

Max. drilling wood (mm)

38

Max. drilling steel (mm)

13

Torque settings

24

Weight with battery pack (kg)

1.64

Supplied in

Tool bag, 

Recyclable 

Carton

Article Number

5133001171

EAN Code

4892210118684

Also Available as

R18PD-0

18V Cordless Percussion Drill

 •
Combination Drill, S

crew Driver and Percussion drill to
 suit multiple 

applications

 •
All Metal 13mm keyless chuck for greater accessory compatibility

 •
LED Illuminates the work area

 •
Quick adjustment 24 torque settings for perfect screwdriving every 

time

 •
2 gears to control max speed to match different  materials and 

applications

 •
Magnetic bit holder keeps screws and accessories close to hand

 •
Ergonomic GripZone+ with microtexture for a postive grip

Standard equipment (R18PD-0)

Double ended bit, Auxiliary h 

andle and Depth stop

5133002480

R18PD-LL25S
Name:

Product Code:

5133002479

R18PD-LL15S
Name:

Product Code:

18V Percussion Drill (2
x2.5Ah)

18V Percussion Drill (2
x1.5Ah)

Voltage (V)

18

No. of batteries supplied

0

Charger supplied

−

Max. to
rque (Nm)

55

Chuck capacity (mm)

13

No load speed gear 1 (rpm)

0-375

No load speed gear 2 (rpm)

0-1600

Max. drilling wood (mm)

38

Max. drilling steel (mm)

13

Max. drilling masonry (mm)

13

Torque settings

24

Weight with battery pack (kg)

2.1

Supplied in

Recyclable 

Carton

Article Number

5133002478

EAN Code

4892210137647

Also Available as

LLCDI18022 Lithium+

18V Cordless Percussion Drill

 •
Combination Drill, S

crew Driver and Percussion drill to
 suit multiple 

applications

 •
13mm keyless chuck for greater accessory compatibility

 •
Quick adjustment 24 torque settings for perfect screwdriving every 

time

 •
2 gears for most materials and applications

 •
Electronic variable speed, reverse and brake for total control

Standard equipment (LLCDI18022 Lithium+)

Double ended bit

5133001773

LLCDI18021L
Name:

Product Code:

5133001898

LLCDI18022L
Name:

Product Code:

18V Cordless Percussion Drill 

(1x1.3Ah)

18V Cordless Percussion Drill 

(2x1.3Ah)

Voltage (V)

18

No. of batteries supplied

2

Charger supplied

45 min

Max. to
rque (Nm)

50

Chuck capacity (mm)

13

No load speed gear 1 (rpm)

400

No load speed gear 2 (rpm)

1550

Max. drilling wood (mm)

38

Max. drilling steel (mm)

13

Max. drilling masonry (mm)

13

Torque settings

24

Weight with battery pack (kg)

1.93

Supplied in

Tool bag

Article Number

5133001931

EAN Code

4892210124487
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WHAT’S NEW IN ONE+

- TBC -

What’s new in ONE+

ONE+ Cordless

For further technical specifications, including noise and vibration data, please visit our website: www.ryobitools.eu

For further technical specifications, including noise and vibration data, please visit our website: www.ryobitools.eu

Also Available as

R18DDBL-0
18V Brushless Drill Driver

 • Brushless motor is electronically-controlled to optimise 

efficiency for up to 40% more run time per charge. 

 • Electronic performance control delivers up to 20% more 

power than brushed drills

 • Brushless motor runs cooler and last up to 10 times 

longer than brushed drills

 • All metal 13mm ratcheting chuck for improved bit 

gripping strength and durability

 • e-Torque control settings make it easy to drive screws 

flush everytime

 • LED illuminates the work area

 • Metal planetary gearbox with 2 gears (0-440 & 0-1,700 

RPM) for a wide range of drilling and fastening 

applications

 • New ErgoTech Handle design with Gripzone+ 

microtexture for added comfort and control

 • The most compact Ryobi 18V drill driver ever, measuring 

192 mm in length

 • Powered by Lithium+ battery technology which provides 

more power, longer runtime and better durability than our 

previous lithium batteries

Standard equipment (R18DDBL-0)

1 x double-ended srewdriver bit

5133002440
R18DDBL-LL25SName: Product Code: 5133002439

R18DDBL-LL25BName: Product Code:18V Brushless Drill Driver 

(2x2.5Ah) + Tool bag

18V Brushless Drill Driver (2x2.5ah) 

+ Kitbox

Voltage (V)
18

No. of batteries supplied
0

Charger supplied
−

Max. torque (Nm)
60

Chuck capacity (mm)
13

No load speed gear 1 (rpm) 0-440

No load speed gear 2 (rpm) 0-1,700

Max. drilling wood (mm)
50

Max. drilling steel (mm)
13

Torque settings
10

Weight without battery pack 

(kg)

1.7

Supplied in
Recyclable 

Carton

Article Number 5133002437

EAN Code
4892210135629

Also Available as

R18PDBL-0
18V Brushless Percussion Drill

 • Brushless motor is electronically-controlled to optimise 

efficiency for up to 40% more run time per charge. 

 • Electronic performance control delivers up to 20% more 

power than brushed drills

 • Brushless motor runs cooler and last up to 10 times 

longer than brushed drills

 • All metal 13mm ratcheting chuck for improved bit 

gripping strength and durability

 • e-Torque control settings make it easy to drive screws 

flush everytime

 • LED illuminates the work area

 • Metal planetary gearbox with 2 gears (0-440 & 0-1,700 

RPM) for a wide range of drilling and fastening 

applications

 • New ErgoTech Handle design with Gripzone+ 

microtexture for added comfort and control

 • The most compact Ryobi 18V percussion drill ever, 

measuring 201 mm in length

 • Powered by Lithium+ battery technology which provides 

more power, longer runtime and better durability than 

our previous lithium batteries

Standard equipment (R18PDBL-0

1 x double-ended screwdriver bit

5133002441
R18PDBL-LL25SName: Product Code: 5133002442

R18PDBL-LL99SName: Product Code: 5133002477
R18PDBL-LL50SName: Product Code:

18V Brushless Percussion Drill 

(2x2.5Ah)

18V Brushless Percussion Drill 

(1x1.5Ah, 1x4.0Ah)

18V Brushless Percussion Drill 

(2x5.0Ah)

Voltage (V)
18

No. of batteries supplied
0

Charger supplied
−

Max. torque (Nm)
60

Chuck capacity (mm)
13

No load speed gear 1 (rpm) 0-440

No load speed gear 2 (rpm) 0-1,700

Max. drilling wood (mm)
50

Max. drilling steel (mm)
13

Max. drilling masonry (mm) 13

Torque settings
10

Weight without battery pack 

(kg)

1.7

Supplied in
Recyclable 

Carton

Article Number 5133002438

EAN Code
4892210135636

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

Ryobi®

Elverktyg

Bli lyckligare i ditt 
hem med Ryobi.

Ta del av Ryobis 

elverktyg på webben:  

ryobitools.se Ryobi har ett verktyg för alla byggprojekt i hemmet.  

Oavsett om du renoverar hemma, är bilentusiast eller om du är i 
behov av utrustning för att montera har Ryobi ett eller flera verktyg 
för dig!

ryobitools.se

ryobitools.se



 

ETT BATTERI PASSAR  
ÖVER 50 VERKTYG

@RyobiToolsEU

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.

5139000815

ryobitools.se

NYHET




