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20  
år av 

ONE+ innovation 

FÖRST PÅ GÖR-DET-SJÄLV 
MARKNADENMARKNADSLEDANDE AV INNOVATIONMARKNADENS GENOMBROTT

Ryobi lanserar 
den första 

borstlösa motorn 
på Gör-Det-Själv 

marknaden.

Den 
revolutione-

rande Lithium+ 
batteriteknologin 

lanseras. Förbättrar 
verktygets prestanda 

samtidigt som bat-
teriet har längre 

livslängd.

ONE+ 
serien lanseras, 

den första av 
sitt slag på 
marknaden.

Ryobi 
byter färg 
och blir 

hypergrön.

Hybridteknologin 
genererar 

obegränsad 
strömförsörjning.

Det 
första 5,0 

Ah batteriet 
lanseras på 

marknaden. Än en 
gång bevisar Ryobi 
att vi designar för 

att klara mer.

Var med och fira 20-års jubileum 
för Ryobis  serie. 
Ett genombrott som bevisat sig vara 
vinnande över tid, med ONE+ serien 
kan över 40 verktyg använda sam-
ma 18V batteri som kraftkälla. Ryobi 
ser fördelarna i att vara steget före 

marknaden när det gäller innovationer. 
Detta bevisas exempelvis genom Lithi-
um+ batteriteknologin som maximerar 
verktygens prestanda samtidigt som 
batteriernas livslängd är utmärkt. Välj 

en borrskruvdragare eller gräsklippare 
i butik, uppgradera din batteriplattform 
och se möjligheterna, upptäck kraft-
en och ta del av Ryobis ONE+ serie 
utvecklad för hem och trädgård.

Skicka en hälsning till Ryobi  #20yearsONEsystem

LEADER
DIY.

IN

THE WORLDWIDE

#1

20132012

Den 
volutione-
e Lithium+ 
riteknologin
s. Förbättrar 

ets prestanda 
gt som bat-
har längre 
slängd H
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#RyobiToolsEurope

ryobitools.euInnehållsförteckning

RYOBI® har byggt ett stabilt och innovativt rykte 
genom kunskap och  användarvänliga produkter i 
trädgården.

Batteridrivna verktyg
36V batteridrivna trädgårdsverktyg .......................................................................................................... 4 – 11

36V batterier och laddare ........................................................................................................................ 12 – 13

18V ONE+ trädgårdsverktyg ................................................................................................................... 14 – 27

18V batterier och laddare ........................................................................................................................ 28 – 29

Gräsmatta
Gräsklippare: Elektriska och bensindrivna ................................................................................................ 31 – 34

EasyStart - starta bensindrivna verktyg med ett knapptryck ...................................................................... 35 – 36

Grästrimmers: Elektriska och bensindrivna .................................................................................. 37 – 39 / 43 – 44 

Expand-it™ tillbehör ................................................................................................................................ 40 – 41

Gräs- och slytrimmers: Elektriska och bensindrivna ................................................................................. 42 – 45

Häcksaxar, grensågar och motorsågar
Häcksaxar: Elektriska och bensindrivna ...................................................................................... 47 – 49 / 51 – 52

Elektriska förlängningsbara grensågar och häcksaxar ............................................................................... 50 

Motorsågar: Elektriska och bensindrivna .................................................................................................. 52 – 53

Trädgårdsstädare, kompostkvarnar, jordfräsar och vedklyvar
Trädgårdsstädare: Elektriska och bensindrivna ......................................................................................... 55 – 57

Elektriska kompostkvarnar ....................................................................................................................... 58 

Elektriska jordfräsar och vedklyvar ........................................................................................................... 59

Tillbehör
Tillbehör .................................................................................................................................................. 60 – 68

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

Varning: Alla garantier är lands/regionspecifika. Verktyg som till exempel köps i USA eller på Internet och 
importeras till Europa, och inte CE-godkända, bryter mot lagstiftningen inom EU och som ett resultat av detta 
kommer de inte att stöttas/ges 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.

Vi lämnar 2 års garanti på hela vårt 
produktsortiment, exklusive tillbehör 
och komponenter som utsätts för 
naturligt och normalt slitage, se våra 
garantivillkor i bruksanvisningen för 
fullständiga villkor.
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36V batteridrivna trädgårdsverktyg

Ett batteridrivet trädgårds- 
sortiment för din trädgård.
Ett batteri är kompatibelt med hela 36V serien för 
användning i hela trädgården. Den batteridrivna  
kraften är jämförbar med bensindrivna verktyg.

Från gräsklippning till trädgårdsstädning, du kan sköta hela din trädgård  
med endast ett batteri året runt.

 serien är utvecklad för 
trädgårdsverktyg, bygg din verktygssamling 
efter just ert behov!

Med kraft från Lithium+ 36V batterier med inbyggd IntelliCell™ teknologi 
övervakas och balanseras de individuella battericellerna för maximal driftstid, 
livslängd och säkerhet samtidigt som batterierna genererar 10% mer kraft.

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

ryobitools.euNytt för 2016

Vi introducerar den  
NYA generationen  
av batteridrivna
trädgårdsverktyg.

Drivna med  
 

teknologi.

Innovativ motorteknologi.
Ryobis verktyg med borstlös teknologi använder patenterad 
elektronik för att styra en kompakt och kraftfull motor.

Avancerad elektronik övervakar och finjusterar motorns prestanda i kombination  
med optimal kraftöverföring från batteriet för ökad driftstid.

Med kraft från  batterier.
Utvecklade för Ryobis bästa batteriteknologi, ger kraft och driftstid  
att jämföra med bensindrivna verktyg.

36V Kedjesåg36V GräsklippareNYHET 36V TrädgårdsstädareNYHET 36V Snöslunga

Ta del av Ryobis 36V sortiment för mer information.

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

Bensindriven prestanda
med batteridriven frihet

Det kraftfulla 36V Lithium+ batteriet ger…
mer kraft och driftstid jämfört med tidigare Lithium teknologier 
samtidigt som batteriets prestanda går att jämföra med bensin.

Och upp till...

Inget spill av 
bränsle eller 
olja

97% lägre ljud-  
och vibrations 
nivå*

Och bäst av allt,  
inga utsläpp under 
användning*

*Jämfört med Ryobis bensindrivna trädgårdsprodukter.

•  Inget behov av att blanda bensin och 2-takts olja
• Ingen förvaring av bränsle
• Upp till 50x billigare att använda

Batteriteknologi
36V Lithium-ion batteriet med IntelliCell™ teknologi styr och 
balanserar de individuella cellerna för att maximera driftstid, 
livslängd och säkerhet samtidigt som batteriet genererar upp till 
10% mer kraft. Med den inbyggda batteriindikatorn kan arbete 
lätt planeras för att inte påbörjas utan att kunna slutföras.

MaxPower™

Extra krävande jobb i trädgården? Håll då utkik

för Ryobis MaxPower™ batteri. MaxPower™ erbjuder

automatisk kraftkontroll och skjuter till extra kraft då

det behövs för att öka prestandan, vilket gör dem till de

perfekta batterierna till tyngre applikationer.

Driftstid  Prestanda  Kraftkontroll  Hållbarhet  
Lithium  genererar prestanda jämförbar med bensin.

För ytterligare tekniska specifikationer, inklusive buller- och vibrationsdata, besök vår webbplats: www.ryobitools.se
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ryobitools.eu36V batteridrivna trädgårdsverktyg

RLM36X46L5F
36V Gräsklippare

 • Kraftfullt 36V 5,0 Ah MAX POWER™ Lithium+ batteri ger mer kraft,  
2x urladdningskapaciteten och längre drifttid än tidigare 
lithiumteknologi samt prestanda att jämföra med bensindrivna verktyg

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

 • Borstlös motor med högre verkningsgrad för premium prestanda och 
driftstid

 • Optimerad klippbredd med 46 cm metallblad för utmärkt klippning 
både med Bio-Clip och uppsamlare

 • Robust central höjdjustering av klipphöjd i 5 positioner från 20-70 mm
 • EasyEdge™ gräskammen möjliggör klippning ända upp till kanten 

eller runt rabatter
 • Vertebrae™ handtag ger ökad användarkomfort med de inbyggda 

kontrollfunktionerna

Standardutrustning (RLM36X46L5F)

Bio-Clip plugg

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 drifttiden 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

Även tillgänglig som

36V Grästrimmer

Modell: Artikelnummer: EAN-kod:
5133002404 4892210134424RLT36B33

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

RLM36X40H40

 • Kraftfullt 36V 4,0 Ah Lithium+ batteri ger mer kraft, längre driftstid och 
bättre hållbarhet än tidigare lithium teknologier samt ger en bensinlik 
prestanda

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

 • 4-pols motor med högt vridmoment levererar förstklassig prestanda i 
tuffa gräsförhållanden

 • Optimerad klippbredd med 40 cm metallblad för utmärkt klippning 
både med Bio-Clip och uppsamlare

 • Robust central höjdjustering av klipphöjd i 5 positioner från 20-70 mm
 • EasyEdge™ gräskammen möjliggör klippning ända upp till kanten 

eller runt rabatter
 • Hopfällbart handtag och uppsamlare för lätt och kompakt förvaring
 • Vertebrae™ handtag ger ökad användarkomfort med inbyggda 

kontrollfunktioner

36V Gräsklippare

50L uppsamlare med hård topp,  
Bio-Clip plugg

Standardutrustning (RLM36X40H40)

Volt (V) 36
Batterikapacitet (Ah) 5.0
Antal medföljande batterier 1
Laddare medföljer 60 min
Klippbredd (cm) 46
Drivmekanism tryck
Bio Clip Ja
Vikt med batteri (kg) 19.4
Artikelnummer 5133002171
EAN-kod 4892210821140

Volt (V) 36
Batterikapacitet (Ah) 4.0
Antal medföljande batterier 1
Laddare medföljer 160 min
Klippbredd (cm) 40
Varvtal (varv/min) 3550
Drivmekanism tryck
Bio Clip Ja
Vikt med batteri (kg) 19.1
Artikelnummer 5133002167
EAN-kod 4892210821126

Volt (V) 36
Batterikapacitet (Ah) 2.6
Laddare medföljer 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
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36V batteridrivna trädgårdsverktyg

RBC36X26B
36V Gräs- och slytrimmer med ergonomiskt vinklat handtag

 • 36V gräs- och slytrimmer 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™ röjklinga
 • 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 1,6 mm tråd, 
ergonomiskt vinklat handtag, 
dubbelsele och laddare

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

2-i-1

Volt (V) 36
Batterikapacitet (Ah) 4.0
Antal medföljande batterier 1
Laddare medföljer 160 min
Klippbredd klinga (cm) 26
Klippbredd trimmertråd (cm) 30
Trimmertråd (mm) 1.6
Varvtal (varv/min) 9000
Vikt med batteri (kg) 5.18
Artikelnummer 5133001813
EAN-kod 4892210818492
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2-HASTIGHETER
GROV KLIPPNING FIN KLIPPNING

36V batteridrivna trädgårdsverktyg

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

5133002572 4892210139344RHT36B60R
Modell: Artikelnummer: EAN-kod:

36V Häcksax

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

Även tillgänglig som

HedgeSweep lövfösare och 
svärdskydd

Standardutrustning (RHT36C60R15)

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

Växel 1: Hög hastighet  
(varv/min)

1400

Växel 1: Högt vridmoment 
(varv/min)

400

Vikt med batteri (kg) 5
Artikelnummer 5133002570
EAN-kod 4892210139320
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36V batteridrivna trädgårdsverktyg

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

RCS36X3550HI
36V Kedjesåg

 • Kraftfullt 36V 5,0 Ah MAX POWER™ Lithium+ batteri ger mer 
kraft, 2x urladdningskapaciteten  och längre drifttid än tidigare 
Lithiumteknologi samtidigt som kedjesågens presta 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
 • Avvibrerat soft-grip handtag 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

RST36B51
36V Snöslunga med borstlös motor

 • Kraftfull 36V borstlös motor för effektiv snöröjning
 • 51 cm röjningskapacitet för snabb borttagning
 • 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)

Volt (V) 36
Batterikapacitet (Ah) 5.0
Antal medföljande batterier 1
Laddare medföljer 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
Laddare medföljer −
Arbetsbredd [cm] 51
Vikt utan batteri (kg) 16.9
Artikelnummer 5133002520
EAN-kod 4892210138972
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RBV36B
36V Trädgårdsstädare

 • 36V borstlös effektiv 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 blåsare, uppsamlare 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

36V batteridrivna trädgårdsverktyg

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

Volt (V) 36
Batterikapacitet (Ah) -
Antal medföljande batterier 0
Laddare medföljer −
Lufthastighet (km/h) 238
Vikt utan batteri (kg) 2.38
Artikelnummer 5133002524
EAN-kod 4892210138538
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BPL3650D
36V 5,0 Ah Lithium+ 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+ 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

Även tillgänglig som

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

Artikelnummer 5133001894
EAN-kod 4892210819574

EAN-kod:Artikelnummer:Modell:
5132002791 4892210139559RBPK3640D5A

BPL3626
36V 2,6 Ah Lithium+ 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

Artikelnummer 5133000709
EAN-kod 4892210812483

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

36V batterier och laddare

Artikelnummer 5133002166
EAN-kod 4892210127426
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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

Artikelnummer 5133001875
EAN-kod 4892210819413

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

Även tillgänglig som

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

Artikelnummer 5133002417
EAN-kod 4892210133458

Modell: Artikelnummer: EAN-kod:
5132002791 4892210139559RBPK3640D5A

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

36V batterier och laddare

Artikelnummer 5133002165
EAN-kod 4892210127433
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ONE+ trädgårdsverktyg

Gör det på ditt sätt

Välj ett verktyg...
Köp batteri, laddare och valfri lös maskin, allt efter eget 
behov för att sedan expandera din ONE+ samling efter 
hand.

Välj ett kit...
Välj bland en rad olika kit med elverktyg,
batterier och laddare.

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

Över 40  
elverktyg och 
trädgårdsmaskiner 
kompatibla med ett och 
samma 18V batteri!

Eller
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Vad är NYTT  
i  ? NYHET
Det främsta batteridrivna Gör-Det-Själv 
systemet i världen fortsätter att växa!

De senaste nyheterna  
i  serien.

NYHET Gräsklippare
RLM18X33H40 

Ryobis första 18V gräsklippare med kraft från 1X batteri. 
Resterande 18V gräsklippare drivs av Fusionteknologi 
med 2X 18V batterier. 

 

Ta del av  

Ryobis 
  

serie för mer 

information.

NYHET Gräs- och slytrimmer
RBC18X20B4 

Den första gräs- och 
slytrimmern i ONE+ 
serien. Idealisk för 
trimning och 
slyröjning 
av långt 
gräs.

NYHET Förlängningsbar 
häcksax
RPT184515 

Häcksax med  
förlängningsbart skaft  
för maximal räckvidd.

NYHET Hybrid gräsklippare
RLM18C36H225 

Gå aldrig tom på ström! Nya 
hybrid gräsklipparen erbjuder 
maximal rörliget med batteri 
eller obegränsad ström 
via kabel.

 Över 40 verktyg  ETT batteri  Oändliga möjligheter

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

Batteriteknologi

Ryobi : Över 40 verktyg drivna av 
den största plattformen av 18V Lithium batterier.

Skyddande 
elektronik

Batteriindikator

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

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

IntelliCell™

Styr och balanserar respektive 
battericell för att optimalt 
använda batteriets energi 
vilket maximerar driftstiden 
och förbättrar verktygets 
prestanda upp till 10%! 

Det första batteriet med
högeffektiva battericeller på
Gör-Det-Själv marknaden!
Konstruktionen med lågt
motstånd möjliggör extra högt
kraftuttag vid behov för att
utnyttja verktygets maximala
prestanda.

Driftstid  Prestanda  Kraftöverförsel  Mångsidighet  
Lithium  uppgraderar ditt ONE  verktyg omedelbart.

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

Högeffektiva 
battericeller
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RLM18X40H240
36V Fusion gräsklippare

 • Genom Ryobi Lithium Fusion™ tekniken är nu prestandan hos 36V tillgänglig i 18V ONE+ systemet, 
driven med dubbla 18V 4,0 Ah Lithium+ batterier

 • Två kraftfullla 18V 4,0 Ah Lithium+ batteri ger mer kraft, längre driftstid och bättre hållbarhet än tidigare 
lithium teknologier samt ger en bensinlik prestanda

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

 • Optimerad klippbredd med 40 cm metallblad för utmärkt klippning både med Bio-Clip och  
uppsamlare

 • Robust central höjdjustering av klipphöjd i 5 positioner från 20-70 mm
 • EasyEdge™ gräskammen möjliggör klippning ända upp till kanten eller runt rabatter
 • Hopfällbart handtag och uppsamlare för lätt och kompakt förvaring
 • Vertebrae™ handtag ger ökad användarkomfort med de inbyggda  

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

40 verktyg för hem och trädgård

Standardutrustning (RLM18X40H240)

50L uppsamlare med hård topp,  
Bio-Clip plugg

Även tillgänglig som

36V Fusion gräsklippare

Modell: Artikelnummer: EAN-kod:
5133002160 4892210821218OLM1840H

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 kanten 

eller runt rabatter
 • Ergonomisk handtagsdesign med 5 positioner för maximal passform 

till respektive användare
 • Hopfällbart handtag och uppsamlare för lätt och kompakt förvaring
 • Som en del av 18V ONE+ systemet är batteriet kompatibelt med över 

40 verktyg för hem och trädgård

Bio-Clip plugg, 35L uppsamlare
Standardutrustning (OLM1833H)

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

Volt (V) 36
Batterikapacitet (Ah) 4.0
Antal medföljande batterier 2
Klippbredd (cm) 40
Varvtal (varv/min) 3550
Laddare medföljer 2 hr
Drivmekanism tryck
Bio Clip Ja
Vikt med batteri (kg) 19.2
Artikelnummer 5133002098
EAN-kod 4892210820808
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RLM18C36H225
36V Hybrid gräsklippare

 • 36V Hybrid gräsklippare med kraft från 2x 18V Lithium+ batteri eller sladd
 • Klippbredd: 36 cm
 • EasyEdge™ gräskammen möjliggör klippning ända upp till kanten 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

ONE+ trädgårdsverktyg

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

Volt (V) 18
Batterikapacitet (Ah) 2.5
Laddare medföljer 90 min
Klippbredd (cm) 36
Drivmekanism tryck
Bio Clip Ja
Vikt med batteri (kg) 16.1
Artikelnummer 5133002587
EAN-kod 4892210140111
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Det bästa från 
två världar.
Hybrid verktyg erbjuder obegränsad 
kraft med kabel i kombination med 
batteridriven frihet. 

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.

Håll utkik efter 
logotypen 

på våra verktyg.

Visste du att...?
Ryobis vertyg med hybridteknologi är en del av ONE+ serien vilket innebär att 
över 40 elverktyg och trädgårdsmaskiner kan drivas med ett och samma 18V 
batteri.

ONE+ trädgårdsverktyg

För ytterligare tekniska specifikationer, inklusive buller- och vibrationsdata, besök vår webbplats: www.ryobitools.se
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RLT1825LI
18V Grästrimmer

 • Med kraft från 18V lithium batteri med patenterad IntelliCell™ 
teknologi övervakars och balanserars de individuella battericellerna 
för att maximera driftstiden, lagringstiden och säkerheten

 • 25 cm klippbredd för ett effektivt arbete
 • EasyEdge™ för snabbt byte till kantklippningsläge
 • Extra handtag på trimmers front för optimal komfort
 • Som en del av 18V ONE+ systemet är batteriet kompatibelt med över 

40 verktyg för hem och trädgård

Standardutrustning (RLT1825LI)

Trimmerhuvud med automatisk matning

ONE+ trädgårdsverktyg

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

RLT1830H15
18V Hybrid grästrimmer

 • Driven av innovativ 18V Hybrid teknologi ger användaren möjlighet att 
smidigt växla mellan sladd och batteri i samma verktyg

 • Justerbar klippbredd mellan 25-30 cm för hög flexibilitet och 
driftstidsoptimering

 • Med kraft från 18V lithium batteri med patenterad IntelliCell™ 
teknologi övervakars och balanserars de individuella battericellerna 
för att maximera driftstiden, lagringstiden och säkerheten

 • EasyEdge™ för snabbt byte till kantklippningsläge
 • Teleskopiskt skaft och justerbart främre handtag garanterar hög 

komfort åt alla användare
 • Som en del av 18V ONE+ systemet är batteriet kompatibelt med över 

40 verktyg för hem och trädgård 3x trimmertrådsrullar
Standardutrustning (RLT1830H15)

RLT183125
18V Grästrimmer

 • Med kraft från 18V lithium batteri med patenterad IntelliCell™ 
teknologi övervakars och balanserars de individuella battericellerna 
för att maximera driftstiden, lagringstiden och säkerheten

 • Justerbar klippkapacitet mellan 25-30 cm för hög flexibilitet och 
driftstidsoptimering

 • EasyEdge™ för snabbt byte till kantklippningsläge
 • Teleskopiskt skaft och justerbart främre handtag garanterar hög 

komfort för alla användare
 • Trimmerhuvudet kan vinklas i 3 positioner för att komma åt i svåra 

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

40 verktyg för hem och trädgård
Trimmertrådshuvud med automatisk 
trådmatning

Standardutrustning (RLT183125)

Volt (V) 18
Batterikapacitet (Ah) 1.5
Antal medföljande batterier 1
Laddare medföljer 45 min
Klippbredd (cm) 25-30

Trådmatningssystem
Automatisk 

matning

Vikt med batteri (kg) 3.4
Artikelnummer 5133002460
EAN-kod 4892210136626

Volt (V) 18V
Batterikapacitet (Ah) 2.5Ah
Antal medföljande batterier 1
Trimmertråd (mm) 1.6

Trådmatningssystem
Automatisk 

matning

Vikt med batteri (kg) 2.16
Artikelnummer 5133002395
EAN-kod 4892210133953

Volt (V) 18
Batterikapacitet (Ah) 1.3
Antal medföljande batterier 1
Laddare medföljer 3 timmar

Trådmatningssystem
Automatisk 

matning

Klippbredd (cm) 25cm
Trimmertråd (mm) 1.6
Vikt med batteri (kg) 1.65
Artikelnummer 5133001806
EAN-kod 4892210818423
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För ytterligare tekniska specifikationer, inklusive buller- och vibrationsdata, besök vår webbplats: www.ryobitools.se

2-i-1

OBC1820B
18V Gräs- och slytrimmer med ergonomiskt vinklat handtag

 • Högeffektiv 18V motor ger optimal kraft för trimning av kraftigt och långt gräs
 • IntelliCell™ teknologi övervakar och balanserar de individuella cellerna för att maximera driftstiden, lagringstiden och säkerheten
 • 2-i-1 funktion: 3-tandad röjklinga och trimmertrådshuvud
 • 30 cm klippbredd för ett effektivt arbete
 • Soft-grip handtag med variabel strömbrytare för maximal driftstid
 • Batteri och motor är placerad baktill för optimal viktfördelning

3-tandad röjklinga, trimmertrådshuvud 
och axelsele

Standardutrustning (OBC1820B)

Volt (V) 18
Batterikapacitet (Ah) -
Antal medföljande batterier 0
Laddare medföljer −
Klippbredd klinga (cm) 20
Klippbredd trimmertråd (cm) 30
Trimmertråd (mm) 1.6
Varvtal (varv/min) 8,500
Vikt utan batteri (kg) 3.5
Artikelnummer 5133002619
EAN-kod 4892210141033
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RHT1855R40
18V Häcksax

 • Kraftfullt 18V 4,0 Ah Lithium+ batteri ger mer kraft, längre driftstid och bättre 
hållbarhet än tidigare lithium teknologier

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

 • 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  

över 40 verktyg för hem och trädgård

Standardutrustning (RHT1855R40)

HedgeSweep™ lövfösare och 
svärdskydd

Även tillgänglig som

18V Häcksax

EAN-kod:Modell: Artikelnummer:
5133002161 4892210821249OHT1855R

RHT1851R15
18V Häcksax

 • Kraftfull klippprestanda tack vare motor med högt vridmoment
 • Utmärkt klippkvalitet med laserskuret och diamantslipat 50 cm svärd
 • Grenkapacitet upp till 18 mm och sågfunktion
 • Anti-block system förhindra 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  

över 40 verktyg för hem och trädgård

Standardutrustning (RHT1851R15)

HedgeSweep™ lövfösare och 
svärdskydd

ONE+ trädgårdsverktyg

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

Artikelnummer 5133002111
EAN-kod 4892210820761

Batterikapacitet (Ah) 4.0

Antal medföljande 
batterier 

1

Grenkapacitet (mm) 22
Varvtal (varv/min) 2700
Svärdlängd (cm) 55
Vikt utan batteri (kg) 3.42

Volt (V) 18
Batterikapacitet (Ah) 1.5
Antal medföljande batterier 1
Laddare medföljer 60 min
Grenkapacitet (mm) 18
Varvtal (varv/min) 2700
Svärdlängd (cm) 50
Batterityp Li-ion
Vikt med batteri (kg) 3.15
Artikelnummer 5133002109
EAN-kod 4892210820747
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För ytterligare tekniska specifikationer, inklusive buller- och vibrationsdata, besök vår webbplats: www.ryobitools.se

OHT1850X
18V Häcksax med extra räckvidd

 • Med kraft från 18V lithium batteri med patenterad IntelliCell™ teknologi övervakars och balanserars de individuella battericellerna för att maximera 
driftstiden, lagringstiden och säkerheten

 • Justerbart huvud i 4 positioner för anpassning till individuell arbetsuppgift
 • Roterande bakre handtag för maximal räckvidd
 • Centralt placerad brytare för enkel användning i sträckta positioner
 • HedgeSweep™ lövfösare för smidig bortförsel av klippresterna
 • Som en del av 18V ONE+ systemet är batteriet kompatibelt med över 40 verktyg för hem och trädgård

HedgeSweep™ lövfösare och 
svärdskydd

Standardutrustning (OHT1850X)

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

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

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

HedgeSweep lövfösare, svärdskydd, 
axelsele

Standardutrustning (OPT1845)

Volt (V) 18
Batterikapacitet (Ah) -
Antal medföljande batterier 0
Laddare medföljer −
Svärdlängd (mm) 450
Varvtal (varv/min) 1500
Grenkapacitet 18mm
Vikt utan batteri (kg) 4.2
Artikelnummer 5133002523
EAN-kod 4892210138521
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OGS1821
18V Gräs- och häcktrimmer

 • Kompakt 18V gräs- och häcktrimmer för effektiv klippning av gräs 
och buskar

 • Smidig låsmekanism för enkelt bladbyte utan extra verktyg
 • Låg vikt för enkel användning
 • GripZone™ gummibeläggning för ett extra komfortabelt grepp
 • 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 över 
40 verktyg för hem och trädgård

 • Säljs utan batteri och laddare

Standardutrustning (OGS1821)

1 x trimmerblad 1 x svärd

OPP1820
18V Förlängningsbar grensåg

 • 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 över 

40 verktyg för hem och trädgård

Svärd- och kedjeolja
Standardutrustning (OPP1820)

ONE+ trädgårdsverktyg

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

Volt (V) 18
Antal medföljande batterier 0
Laddare medföljer −
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
Laddare medföljer −
Grenkapacitet (mm) 8
Grässax (mm) 100
Häcksaxsvärd (mm) 200
Vikt med batteri (kg) 1.4
Artikelnummer 5133000732
EAN-kod 4892210812568
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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
 • Säljs utan batteri och laddare
 • Gummibelagt handtag för komfortabelt grepp
 • Som en del av 18V ONE+ systemet är batteriet kompatibelt med över 40 verktyg för hem och trädgård

Standardutrustning (OBL1820H)

1 x munstycke

Volt (V) 18
Batterikapacitet (Ah) -
Antal medföljande batterier 0
Laddare medföljer −
Hastighet luftflöde (km/h) 250
Vikt med batteri (kg) 2.1
Artikelnummer 5133002340
EAN-kod 4892210822673
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Över 40 
elverktyg och trädgårdsmaskiner 
kompatibla med ett och samma  
18V batteri!

Elverktyg och kit för alla dina behov.

Välj ett verktyg...
Köp batteri, laddare och valfri lös maskin, allt efter eget 
behov för att sedan expandera din ONE+ samling efter 
hand.

Välj ett kit...
Välj bland en rad olika kit med elverktyg,
batterier och laddare.

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

ONE+

Visste du att vi även har elverktyg  
i ONE+ serien...

Eller
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18V batterier och laddare

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 drifttid 
(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 drifttid 
(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

1 x batteri 18V 4,0 Ah Lithium+ & snabbladdare
EAN-kod:Modell: Artikelnummer:

5133001912 4892210124210RBC18L40

RB18L25
Batteri 18V 2,5 Ah Lithium+

Artikelnummer 5133002237
EAN-kod 4892210129062

 • 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 drifttid 
(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
 • Driftstiden kan variera mellan verktyg och applikation
 • Driftstiden kan variera beroende på verktyg och applikation

RB18L15
Batteri 18V 1,5 Ah Lithium+

Artikelnummer 5133001905
EAN-kod 4892210124081

 • 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 drifttid 
(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

1 x batteri 18V 1,5 Ah Lithium+ & snabbladdare
Modell: EAN-kod:Artikelnummer:

5133001910 4892210124173RBC18L15

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

Artikelnummer 5133002433
EAN-kod 4892210135940

Artikelnummer 5133001907
EAN-kod 4892210124104
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BCL14181H
18V ONE+ laddare

Artikelnummer 5133001127
EAN-kod 4892210117991

 • Laddare kompatibel med alla Ryobis 18V batterier
 • LED batteriindikator
 • Underhållläge - Batterier som förvaras i laddaren underhållsladdas för 

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

BCS618
18V ONE+ multiladdare för 6x Lithium batterier

Artikelnummer 5132000042
EAN-kod 4892210106346

 • Multiladdare för effektiv laddning
 • Kompatibel med alla Ryobi 18V batterier
 • LED indikator
 • Underhållsläge - Batterier som lagras i laddaren behåller maximal 

kapacitet
 • Laddar batterier mellan temperaturerna 0°C till +50°C
 • Laddar 1,8 Amp/tim

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

RAMA IN DIN
FAVORITBILD

Följ de stegvisa instruktionerna online för en utförlig 
guide. Vi vill gärna se dina skapelser! Tagga dina 
projektbilder med #MyRyobi så kommer vi att dela 
med oss av de bästa.

VÄGGMONTERAD
CYKELFÖRVARING

PLANTERINGSLÅDA  
AV ÅTERVUNNET  

TRÄ

Ta del av tips och idéer för att skapa egna projekt i hemmet och trädgården.

Besök se.ryobitools.eu/my-ryobi för mer inspiration och information.

SOFFBORD I  
PLYWOOD
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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

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

Bio-Clip plugg
Standardutrustning (RLM13E33S)

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

RLM46140
140cc OHV Gräsklippare

 • 140cc OHV motorteknologi
 • Ren motorteknologi. Överträffar CE CO och HC+Nox 

utsläppsgränser
 • 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
 • Hjuljustering 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

Bio-Clip plugg och sidoutkast
Standardutrustning (RLM46140)

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

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

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

Cylindervolym (cc) 140
Klippbredd (cm) 46
Drivmekanism självgående
Vikt (kg) 35
Artikelnummer 5133002551
EAN-kod 4892210138156

RLM46175S

 • 175cc Subaru® motor
 • Ren motorteknologi. Överträffar CE CO och HC+Nox utsläppsgränser
 • 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
 • Hjuljustering 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

Subaru® 175cc OHC gräsklippare

Bio-Clip plugg och sidoutkast
Standardutrustning (RLM46175S)

Cylindervolym (cc) 175
Klippbredd (cm) 46 cm
Drivmekanism självgående
Vikt (kg) 31
Artikelnummer 5133002553
EAN-kod 4892210138170
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ryobitools.euGräsklippningstips

Det perfekta viset att 
klippa gräsmattan. Höjden på 

din gräsklippare 
och hur ofta du klipper 

din gräsmatta är en 
del av anledningen till 

gräsmattans  
utseende.Vill du ha en grönare gräsmatta? Prova några 

av våra tips för att förbättra din gräsmatta.

För att få en tjockare 
gräsmatta bör du klippa 
gräsmattan ofta, helst en 

gång i veckan.

Säkerställ att 
gräset inte är vått vid 

klippning. Blött gräs kan 
täppa till gräsmattan och 
ge en ojämn klippning.

Vilken typ av trädgårdsmästare är du?

Klassisk

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

Innovativ  

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

Pålitlig

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

ElektriskBensindrivenBatteridriven

KOLLA IN...  
NYHET EasyStart Bensingräsklippare
RLM46175SO 

KOLLA IN... 
Ryobis Elektriska gräsklippare
RLM15E36H

KOLLA IN...  
NYHET 18V ONE+ Gräsklippare
RLM18X33H40

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

RLM46175SO
Subaru® 175cc OHC gräsklippare med ONE+ EasyStart

 • 175cc Subaru® motor
 • Ren motorteknologi. Överträffar CE CO och HC+Nox utsläppsgränser
 • Kompatibel med ONE+™ EasyStart™ start - 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
 • Hjuljustering 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

Även tillgänglig som

Subaru® 175cc OHC gräsklippare

Modell: Artikelnummer: EAN-kod:
5133002553 4892210138170RLM46175S

Standardutrustning (RLM46175SO)

Bio-Clip plugg och sidoutkast

RLM53190SV
Subaru® 190cc OHC gräsklippare

 • 190cc Subaru® motor
 • Ren motorteknologi. Överträffar CE CO och HC+Nox 

utsläppsgränser
 • Variabel taktteknologi 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
 • Hjuljustering 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 (RLM53190SV)

Bio-Clip plugg och sidoutkast kit

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

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) 41
Artikelnummer 5133002556
EAN-kod 4892210139085
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Håll utkik efter logotypen 
EasyStart på våra verktyg!Förenkla starten av 

bensindrivna verktyg.
Starta ditt bensindrivna verktyg 
med endast ett knapptryck med 
ONE+ EasyStart enhet.

Koppla 

på EasyStart 

för att starta 

verktyget med ett 

knapptryck!

Denna unika starthjälp eliminerar behovet av 
dragstart på bensindrivna trädgårdsverktyg. 
Med EasyStart enheten och ett 18V batteri kan 
ett bensindrivet verktyg startas endast genom 
ett knapptryck.

Det enkla sättet att  
starta din bensindrivna...

EasyStart Häcksax

EasyStart enheten säljs utan  
batteri och laddare.

EasyStart Gräs- och 
slytrimmer

EasyStart funktionen är optimal för 
den NYA bensindrivna gräsklipparen 
- Gräsklipparen är till skillnad från de 
andra EasyStart kompatibla verktygen 
redan integrerad i verktyget.
 
Anslut ett 18V batteri på gräsklipparens 
front för att enkelt starta gräsklipparen 
genom att vrida på nyckeln.

EasyStart Grästrimmer

NYHET EasyStart 
Gräsklippare

Innovation från Ryobi. Designad för att göra mer.

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

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
 • Kompatibel med: RLT254CDSO, RBC254SESO, RBC254SBSO, RBC42FSBO, RBC47SEO, RBC52FSBO,RBC52FSBOS, RHT25X60RO

Standardutrustning (OES18)

-

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

Artikelnummer 5132002803
EAN-kod 4892210140012
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Grästrimmers är lättare 
och mindre. Med en tunnare 
plasttråd, trimmertråd, kapar 

trimmerhuvudet mindre 
gräsytor och gräskanter.

Gräs- 
och slytrim-

mers är mer robusta 
och används med fördel 
för att kapa högt gräs, 

mindre buskar och vildvuxen 
vegitation. Välj mellan en 

röjklinga för kraftigare upp-
gifter och trimmertråd för 

mindre ansträngande  
jobb.

 

Ryobis gräs- och slytrimmer 
dubblerar användarmöjlighe-
terna jämfört med grästrim-
mern. Få två verktyg i ett vid 

köp av Ryobis gräs- och 
slytrimmers.

Gräs- och slytrimmer 
eller grästrimmer – vad  
ska jag använda?

Vilken typ av trädgårdsmästare är du?

Klassisk

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

Innovativ

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

Pålitlig

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

KOLLA IN... 
18V Hybrid grästrimmer
RLT1830H13

36V Gräs- och slytrimmer
RBC36X26B

KOLLA IN... 
NYHET Elektrisk gräs- och slytrimmer 
kompatibel med Expand-it™
RBC1226I

KOLLA IN... 
NYHET EasyStart bensindriven gräs- 
och slytrimmer
RBC254SESO 

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

ElektriskBensindrivenBatteridriven

2-i-1
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Grästrimmers och gräs- och slytrimmers

RLT3525S
350W Grästrimmer

 • Lätt men kraftfull 350W motor
 • 25 cm klippbredd
 • EasyEdge™ för snabbt byte till kantklippningsläge
 • Vertebrae™ komfort design med böjt skaft och knoppgrepp för 

bekvämt bruk under längre perioder

Standardutrustning (RLT3525S)

Bump Feed trimmerhuvud

RLT5027
500W Grästrimmer

 • Lätt men kraftfull 350W 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

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

Effekt (W) 350
Klippbredd (cm) 25
Trådmatningssystem Bump huvud
Trådtyp 2 x 1,2 mm rund
Vikt (kg) 1.8
Artikelnummer 5133002115
EAN-kod 4892210820624

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

Axelsele

RLT6030
600W Grästrimmer

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

 • 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

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

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

Effekt (W) 600
Klippbredd (cm) 30
Trådmatningssystem Automatisk matning
Trådtyp 2 x 1,5 mm tvinnad
Vikt (kg) 3.5
Artikelnummer 5133002119
EAN-kod 4892210820648
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Adaptor

Adaptor

Adjusting
Motor

Expand-it™

Expand-it™ 

tillbehör.
Förvandla 1  
trädgårdsverktyg till 5...

Steg 1

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

Steg 2

Välj dina tillbehör.
Spara tid, utrymme och pengar.

GrensågHäcksax SmartTool.
Låt ditt verktyg  
tänka.

Optimal prestanda oavsett tillbehör 
- kompromissa inte med kraften eller 
verktygets prestanda.

Med Expand-it™ kan du klippa, trimmar eller beskära med ett och samma 
verktyg. Dela skaftet och ersätt applikationsdelen men de Expand-it™ tillbehör 
som passar arbetsuppgiften.

För mer information besök, ryobitools.se

Gräs- och 
slytrimmer

Förlängnings-
skaft

För ytterligare tekniska specifikationer, inklusive buller- och vibrationsdata, besök vår webbplats: www.ryobitools.se
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RXAHT01
Expand-it™ häcksax

5132002796 4892210140265EAN-kod:Artikelnummer:

 • SmartTool™ teknologi optimerar häcksaxens hastighet
 • Ultimat prestanda med 4670 klipp/min med kraft från en bensindriven motor
 • Ultimal prestanda med 3910 klipp/min med en elektrisk 1200W motor
 • 44 cm diamantslipat svärd för ren klippning

 • Grenkapacitet: 28 mm

 • Justerbart huvud i 90° för komfortabel klippning i alla vinklar
 • Vikt: 2,17 kg

RXPR01
Expand-it™ grensåg

5132002797Artikelnummer: EAN-kod:4892210140142

 • SmartTool™ teknologi optimerar kedjehastigheten för smidig kapning

 • Ultimat prestanda med kedjehastighet upp till 30 m/s med kraft från en bensindriven motor
 • 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

48922101402725132002793Artikelnummer: EAN-kod:

 • 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

Artikelnummer: 5132002795 4892210140258EAN-kod:

 • 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

 • Ultimal prestanda med 7080 varv/min med en elektrisk 1200W motor
 • Klippbredd: 20 cm

 • Tri-Arc™ 3-tandad klinga

 • Vikt: 2,05 kg

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

RBC1226I
1200W Gräs- och slytrimmer

 • Bakmonterad kraftfull 1200W motor för optimal kraft och kontroll
 • SmartTool™ teknologi ger högre hastighet tillsammans med Expand-it™ insatser
 • 2-i-1 med 26 cm Tri-Arc™ slyklinga 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)

Axelrem och trimmerhuvud

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

2-i-1

Effekt (W) 1200
Klippbredd klinga (cm) 26

Klippbredd trimmerhuvud 
(cm)

38

Trådmatningssystem Bump huvud

Trådtyp
2x 1,5 mm 

tvinnad

Vikt (kg) 5.2
Artikelnummer 5133002506
EAN-kod 4892210138033
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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

Standardutrustning (RLT254CDSO)

2-takts olja, Reel-Easy™ trimmerhuvud 
med 6 m trimmertråd, skiftnyckel samt 
ergonomiskt handtag

RFT254
25.4cc Busk röjare/trimmer

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

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

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

trådförvaring
 • Välbalanserad med stora 25,4 cm hjul för enkel manövrering i olika 

terränger
 • Fällbart handtag för praktisk förvaring

Pro-Cut II™ trimmerhuvud
Standardutrustning (RFT254)

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

Cylindervolym (cc) 25.4

Motor
Dubbellagrad POWR 

XT™

Effekt (hk) 0.9
Klippbredd (cm) 38
Trimmertråd (mm) 2.7
Vikt (kg) 9.7
Artikelnummer 5133002173
EAN-kod 4892210821324

Motor
PoWR XT™ Full 

Crank

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

NYHETHETTTT
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Grästrimmers och gräs- och slytrimmers

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 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
 • 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

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 69%, och 
CE-HC + NOx utsläppsgränser med 48%

 • Stor klippbredd på 43 cm för effektiv användning
 • ProCut™ trimmerhuvud för lätt påfyllning av trimmertråd

Standardutrustning (RLT26C)

ProCut™ trimmerhuvud, skiftnyckel 
samt D-handtag

RBC254SBSO
PoWR XT™ 25.4cc Gräs- och slytrimmer med roterande ergonomiskt vinklat 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
 • 2-in-1: Tri-Arc+™ 3-tandad röjklinga av hårdmetall för ren, kraftfull 

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

 • 26 cm Tri-Arc+™ 3-tandad röjklinga och dubbel HD trimmertråd med 
46 cm klippbredd

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

Standardutrustning (RBC254SBSO)

2-taktsolja, RealEasy™ trimmerhuvud 
med 6 m trimmertråd, skiftnyckel, 
ergonomiskt vinklat handtag, Tri-Arc+ 
klinga och sele

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

2-i-1

Motor PoWR LT2™ 2-takt
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 LT4™ 4-takt
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

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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RBC430SBSD
PoWR LT4™ 30cc Gräs- och slytrimmer med fällbart ergonomiskt vinklat handtag

 • 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 röjklinga 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

 • Fällbart cykelhandtag för kompakt förvaring och lätt transport

Standardutrustning (RBC430SBSD)

Tri-Arc+™ 3-tandad röjklinga, 
Reel-Easy™ trimmertråd med 6 m 
trimmertråd, ergonomiskt vinklat 
handtag och Vertebrae+™ sele

RBC52FSBOS
PoWR XT™ 52cc Gräs- och slytrimmer 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 - 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
 • Ergonomiskt vinklat handtag och Pro-style Vertebrae™ sele för bästa 

ergonomi
 • 26-tandat sågblad för att såga tjockare grenar eller mindre träd

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

Standardutrustning (RBC52FSBOS)

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

2-i-1

3-i-1

Motor
PoWR LT4™ 

4-takt

Cylindervolym (cc) 30
Effekt (hk) 1.0
Tankkapacitet (L) 0.35
Klippbredd (cm) 46
Trimmertråd (mm) 2.4
Vikt (kg) 6
Artikelnummer 5133002548
EAN-kod 4892210138491

Motor PoWR XT™
Cylindervolym (cc) 52
Effekt (hk) 1.9
Tankkapacitet (L) 1.1
Klippbredd (cm) 46
Trimmertråd (mm) 2.4
Vikt (kg) 8.3
Artikelnummer 5133002545
EAN-kod 4892210138125
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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

HedgeSweep™ lövfösare och 
svärdskydd

Standardutrustning (RHT7565RL)

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

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

Svärdtyp
Laserskurit och 

diamantslipat 
svärd

Knivskydd Ja
Vikt (kg) 4.4
Artikelnummer 5133002125
EAN-kod 4892210820587
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Träd- och häckskötsel

RHT4245
420W Häcksax

 • Lätt vikt och komfortabel att använda
 • Dubbelverkande svärd för minskad vibration
 • 45 cm diamantslipat svärd för förbättrad uthållighet
 • Strömbrytare på loop handtag för ökad komfort

Standardutrustning (RHT4245)

Svärdskydd

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 på upp till 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

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

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

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

Svärdtyp
Laserskurit och 

diamantslipat 
svärd

Knivskydd Ja
Vikt (kg) 4.3
Artikelnummer 5133002123
EAN-kod 4892210820563

Effekt (W) 550
Svärdlängd (cm) 55
Grenkapacitet (mm) 26
Svärdtyp Diamantslipat
Varvtal (varv/min) 3000
Knivskydd Ja
Vikt (kg) 4.1
Artikelnummer 5133002121
EAN-kod 4892210820549

Effekt (W) 420
Svärdlängd (cm) 45
Grenkapacitet (mm) 18
Svärdtyp Dubbelverkande
Knivskydd Nej
Varvtal (varv/min) 1500
Vikt (kg) 2.7
Artikelnummer 5133001809
EAN-kod 4892210818454
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Effektiv  
häckskötsel

Underlätta 
arbete på höga 
höjder med den 

förlängningsbara 
häcksaxen och 

grensågen.

Nyklippta häckar 
ska ha en form där 

basen är bredare än 
toppen, allt för att häcken 
ska få så mycket solljus 

som möjligt.

För att säkerställa att 
häcken inte klipps för 
hårt rekommenderar vi 
att häcken klipps i små 

etapper åt gången.

För att få en rak 
häck efter egna 

önskmål kan ett snöre 
eller tråd användas som 
mall under klippningen.

Vilken typ av trädgårdsmästare är du?

Klassisk

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

Innovativ  

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

Pålitlig

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

Batteridriven Bensindriven Elektrisk

KOLLA IN...  
NYHET 18V ONE+  
Förlängningsbar häcksax
RPT184515

NYHET 36V Häcksax 
RHT36C60R

KOLLA IN... 
Elektrisk förlängningsbar 
häcksax och grensåg
RP750450

KOLLA IN... 
NYHET bensindriven EasyStart 
häcksax
RHT25X60RO 

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

RPP750S

 • 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

750W Grensåg

Svärd- och kedjeolja, skiftnyckel samt 
axelrem

Standardutrustning (RPP750S)

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

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 till att klippa toppskott med
 • 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

Ergonomiskt sele och svärdskydd
Standardutrustning (RPT4545E)

Effekt (W) 750
Svärdlängd (cm) 20
Kedjehastighet (m/s) 10
Oljetankskapacitet (L) 80
Vikt (kg) 3.8
Artikelnummer 5133002228
EAN-kod 4892210821379

Svärdlängd (mm) 45
Grenkapacitet (mm) 20
Svärdtyp Laserskurit svärd
Knivskydd Nej
Varvtal (varv/min) 1700
Vikt (kg) 4.1
Artikelnummer 5133002226
EAN-kod 4892210821393
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För ytterligare tekniska specifikationer, inklusive buller- och vibrationsdata, besök vår webbplats: www.ryobitools.se

RHT25X60RO
25cc Häcksax, kompatibel med ONE+ EasyStart

 • PoWR XT™ kompakt Full Crank motor levererar bästa kraft i förhållande till vikt
 • Ren motorteknologi. Överträffar CE CO och HC+Nox utsläppsgränser
 • Kompatibel med ONE+™ EasyStart™ start - 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)

Motor Full crank
Cylindervolym (cc) 25.4
Svärdlängd (cm) 60
Grenkapacitet (mm) 32

Svärdtyp
Laser- och 

diamantskurit

Artikelnummer 5133002549
EAN-kod 4892210138453
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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. Överträffar CE CO och HC+Nox 
utsläppsgränser

 • 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

RCS1935
1900W Kedjesåg

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

RCS2340

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

2300W Kedjesåg

Svärdskydd samt 150 ml svärd- och 
kedjeolja

Standardutrustning (RCS2340)

Träd- och häckskötsel

För ytterligare tekniska specifikationer, inklusive buller- och vibrationsdata, besök vår webbplats: www.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) 200
Vikt (kg) 5.4
Artikelnummer 5133002184
EAN-kod 4892210821492

Effekt (W) 2300
Svärdlängd (cm) 40
Kedjehastighet (m/s) 16
Verktygslös kedjespänning Ja
Oljetankskapacitet (L) 2
Vikt (kg) 5.7
Artikelnummer 5133002186
EAN-kod 4892210821522
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RCS5133CB
51cc Motorsåg med 33cm svärd

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

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

 • 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
 • Praktisk förvaringsväska medföljer

Standardutrustning (RCS5133CB)

Svärd- och kedjeolja, 2-takts olja, 
skiftnyckel samt förvaringsväska

RCS3835T
POWR XT™ 37,2 cc motorsåg med 35 cm svärd

 • 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: 22 m/s
 • Automatisk kedjesmörjning
 • Verktygsfritt topplock för luftfilter och tändstift
 • Mekanisk broms/kastskydd
 • Verktygsfri kedjespännare för enkel spänning och byte av kedja

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

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

Cylindervolym (cc) 37.2
Effekt (hk) 1.8
Svärdlängd (cm) 35
Kedjehastighet (m/s) 22 
Tankkapacitet (L) 0.44
Vikt (kg) 4.6
Artikelnummer 5133002386
EAN-kod 4892210132710

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



0254

Garden Tidy up

TRÄDGÅRDSSTÄDARE, KOMPOSTKVARNAR,  
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Trädgårdsstädare 55 – 57
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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 fläktflöde 

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

kvarnhjul, det yttre i metall som även maler ner kottar & bark
 • Snabb omkoppling från blås- till sugfunktion
 • Vertebrae™ axelrem för maximal komfort och viktfördelning Standardutrustning (RBV3000CSV)

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

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 fläktflöde 
upp till 375km/h

 • Hög prestanda med upp till 14 m³/min blåshastighet
 • 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

RBV26B
PoWR LT2™ 26cc Trädgårdsstädare

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

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

 • Variabel lufthastighet upp till 320 km/h
 • Luftvolym upp till 11 m³/min
 • Farthållare för bibehållning av önskad hastighet,  

minskar användarens trötthet
 • Komposterar 12L till 1L för effektiv uppsamling

Standardutrustning (RBV26B)

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

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

Effekt (W) 3000
Hastighet luftflöde (km/h) 375
Luftmängd (m/min) 14
Kompostering (L) 16:1
Kapacitet uppsamlare (L) 45
Variabel hastighet Nej
Vikt (kg) 3.6
Artikelnummer 5133002188
EAN-kod 4892210821423

Effekt (W) 3000
Hastighet luftflöde (km/h) 375
Luftmängd (m/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
Hastighet luftflöde (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
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Trädgårdsstädning

RBL26BP
POWR LT2™ 26cc Trädgårdsstädare, ryggsäcksmodell

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

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

 • Variabel lufthastighet 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 bästa kraft i 
förhållande till vikt

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

 • Variabel lufthastighet upp till 300 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

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

Cylindervolym (cc) 26
Hastighet luftflöde (km/h) 290
Luftflöde (l/min) 11
Effekt (hk) 0.9
Vikt (kg) 5.5
Artikelnummer 5133000257
EAN-kod 4892210804020

Cylindervolym (cc) 42
Hastighet luftflöde (km/h) 298
Luftmängd (m/min) 14.4
Effekt (hk) 2.16
Vikt (kg) 8.2
Artikelnummer 5133001879
EAN-kod 4892210818874
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ryobitools.euTrädgårdsstädare, kompostkvarnar, jordfräsar och vedklyvar

Underlätta 
trädgårdsstädningen!

Förvandla  
trädgårdens löv till  
naturlig gödning  

full med näringsämnen.  
Mal ner löv, grenar och  

kottar i Ryobis elektriska  
kompostkvarn.

Hösten är den vackraste årstiden med de 
färgfyllda löven som pryder trädgården. 
Löven är inte enbart en njutning för ögat, 
de kan ställa till med en hel del jobb... Håll 
gräsmattan ren från löv, och se skillnaden när 
våren kommer.

Gör det 
tillsammans! Blås 

eller räfsa ihop löven 
till en hög för att sedan 

suga upp dom.

Vilken typ av trädgårdsmästare är du?

Klassisk

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

Innovativ  

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

Pålitlig

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

Batteridriven Bensindriven Elektrisk

KOLLA IN... 
18V ONE+ Hybrid trädgårdsstädare 
OBL1820H

NYHET 36V Trädgårdsstädare
RBV36B

KOLLA IN....  
Bensindriven trädgårdsstädare 
med ryggsäckssele
RBL42BP 

KOLLA IN...  
NYHET Elektrisk kompostkvarn
RSH2545B

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

RSH2545B
2500W Kompostkvarn, 45 mm grenkapacitet

 • Kraftfull 2500W kompostkvarn
 • Två avändbara stålblad komposterar grenarna till en fin kompost
 • Kolven vägleder grenarna genom kvarnmekanismen 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)

Kolv och 40L uppsamlare

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 om grenar fastnar
 • Uppsamlingskapacitet: 55L

Standardutrustning (RSH2845T)

55L uppsamlare

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

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

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

transportera
 • Fällbart handtag för att underlätta transport och förvaring

Standardutrustning (RCP1225)

Hjul för lätt och smidig transport

RLS4A
1500W Vedklyv

 • Kraftfull vedklyv med 4 tons tryckkraft
 • Stark ram som håller stocken på plats under arbetets gång
 • Stora hjul och gummibeläggning på 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 gummibeläggning på handtaget för enkel manövrering
 • Justerbara ben för att kunna höja eller sänka vedklyven efter önskat 

behov

Standardutrustning (RLS5A)

-

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

Effekt (W) 1150
Sågbredd (mm) 25
Max. fräsdjup (cm) 20
Spetsdiameter (cm) 20
Vikt (kg) 16
Artikelnummer 5133002388
EAN-kod 4892210132796

Effekt (W) 1500
Tryckkraft (ton) 4
Max. klyvlängd (mm) 52
Vikt (kg) 45
Artikelnummer 5133001698
EAN-kod 4892210815958

Effekt (W) 2200
Tryckkraft (ton) 5
Max. klyvlängd (mm) 52
Vikt (kg) 48
Artikelnummer 5133001700
EAN-kod 4892210815934
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Tillbehör för gräsklippare 61 – 62
Tillbehör för grästrimmers och gräs- och slytrimmers 62 – 65
Tillbehör för beskäring 65 – 66
Tillbehör för motorsågar 67 – 68
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TILLBEHÖR

Se kompatibla tillbehör för  
Ryobis trädgårdsmaskiner  
på ryobitools.se
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33 cm gräsklipparkniv för elektriska gräsklippare
RAC420

40 cm gräsklipparkniv för batteridrivna gräsklippare
RAC404

46 cm gräsklipparkniv för batteridrivna gräsklippare
RAC412

Tillbehör

Tillbehör för gräsklippare

 • Kompatibel med Ryobis batteridrivna gräsklippare med 36 cm 
klippbredd inklusive Hybrid gräsklipparen RLM18C36H25

36 cm gräsklipparkniv för batteridrivna gräsklippare
RAC432

 • Kompatibel med Ryobis batteridrivna gräsklippare med 33 cm 
klippbredd inklusive RLM18X33H40

33 cm gräsklipparkniv för batteridrivna gräsklippare
RAC431

 • Kompatibel med Ryobis elektriska gräsklippare med 33 cm 
klippbredd inklusive RLM13E33S

 • Kompatibel med Ryobis batteridrivna gräsklippare med  
40 cm klippbredd: RLM3640LI, RLM3640LI2, RLM36X40H, 
RLM36X40H40, RLM36X40H50, RLM36X40L, RLM18X40H240  
och OLM18X40H

 • Kompatibel med Ryobis batteridrivna gräsklippare med 46 cm 
klippbredd inklusive RLM36X46H50HI och RLM36X46L5F

Artikelnummer 5132002771
EAN-kod 4892210134042

Artikelnummer 5132002438
EAN-kod 4892210813497

Artikelnummer 5132002806
EAN-kod 4892210140487

Artikelnummer 5132002805
EAN-kod 4892210140494

Artikelnummer 5132002695
EAN-kod 4892210821690
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1,2 mm trimmertråd (15 m)
RAC100

1,6 mm trimmertråd (15 m)
RAC101

Tillbehör

Tillbehör för grästrimmers och gräs- och slytrimmers

 • Kompatiblel med Ryobis bensindrivna gräsklippare med  
46 cm klippbredd: RLM4617SME, RLM4614SME, RLM4614SE 
RLM46140, RLM46173, RLM46175S och RLM46175SO

46 cm knivblad för bensindrivna gräsklippare
RAC400

 • Kompatibel med Ryobis bensindrivna gräsklippare  med 53 cm 
klippbredd i RLM53 serien

53 cm gräsklipparkniv för bensindrivna gräsklippare
RAC409

 • Trimmertråd kompatibel med Ryobis elektriska grästrimmers, 
RLT3025F, RLT3025S och RLT3023

 • Trimmertråd kompatibel med elektriska och batteridrivna 
grästrimmers, RLT4025S, RLT5027, RLT6030, RLT1825LI, 
RLT183113, RLT1830H13, OLT1825, OLT1831 och RLT1830Li

Artikelnummer 5132002275
EAN-kod 4892210134035

Artikelnummer 5132002637
EAN-kod 4892210818546

Artikelnummer 5132002632
EAN-kod 4892210818355

Artikelnummer 5132002638
EAN-kod 4892210818553
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2,0 mm trimmertråd (15 m)
RAC102

2,0 mm trimmertråd (50 m)
RAC103

2,4 mm trimmertråd (15 m)
RAC104

2,4 mm trimmertråd (50 m)
RAC105

1,3 mm trimmertråd (25 m)
RAC131

1,5 mm trimmertråd (25 m)
RAC132

Tillbehör

 • Trimmertråd kompatibel med RLT36, RLT36C3325 och RLT36C33  • Trimmertråd kompatibel med RLT36, RLT36C3325 och RLT36C33

 • Trimmertråd kompatibel med RFT254 serien, RLT26 serien, RLT30 
serien, RLT430 serien, RBC26 serien, RBC30 serien, RBC30 
serien, RBC40 serien, RBC42 serien, RBC430 serien och RBC52 
serien

 • Trimmertråd kompatibel med RFT254 serien, RLT26 serien, RLT30 
serien, RLT430 serien, RBC26 serien, RBC30 serien, RBC30 
serien, RBC40 serien, RBC42 serien, RBC430 serien och RBC52 
serien

 • Universell trimmertråd för elektriska och batteridrivna grästrimmers  • Universell trimmertråd för elektriska och batteridrivna grästrimmers

Artikelnummer 5132002641
EAN-kod 4892210818584

Artikelnummer 5132002639
EAN-kod 4892210818560

Artikelnummer 5132002624
EAN-kod 4892210818102

Artikelnummer 5132002642
EAN-kod 4892210818591

Artikelnummer 5132002640
EAN-kod 4892210818577

Artikelnummer 5132002625
EAN-kod 4892210818119
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 • Trimmerhuvud med 1,6 mm trimmertråd kompatibel med alla 
Ryobis 18V ONE+ grästrimmers

Trimmerhuvud med 1,6 mm trimmertråd för 
batteridrivna grästrimmers (3-pack)

RAC125

 • Kompatibel med Ryobis bensindrivna och elektriska gräs- och 
slytrimmers RBC7020, RBC1020, RBC1226l och batteridrivna 
RBC18X20B4

 • (Ersätter LTA024)

20 cm Tri-Arc™ 3-tandad röjklinga
RAC108

 • Kompatibel med Ryobis elektriska 
grästrimmers, RLT3025F, RLT3025S, 
RLT3525S, RLT2523 och RLT3123

 • Dubbel trimmertråd med Bump Feed 
trimmerhuvud

Trimmerhuvud med 1,2 mm trimmertråd för 
elektriska grästrimmers (3-pack)

RAC119

 • Kompatibel med alla Ryobis batteridrivna grästrimmers i RLT36 
serien

 • Tvinnad trimmertråd för minskad ljudnivå och extra hållbarhet
 • (Ersätter RAC127)

Trimmerhuvud med 2,0 mm trimmertråd för 
batteridrivna grästrimmers (3-pack)

RAC143

 • Innovativt knivsystem - för effektivitet och precision. Passar Ryobis 
18V och 36V grästrimmers

Trimmerhuvud med 2st plastknivar (2-pack)
RAC139

 • 1,5 mm trimmertråd för elektriska grästrimmers: RLT4027, RLT5027 
och RLT6030

 • Tvinnad trimmertråd för extra hållbarhet och minskad ljudnivå

Trimmerhuvud med 1,5 mm trimmertråd för 
elektriska grästrimmers (3-pack)

RAC123

Tillbehör

Artikelnummer 5132002770
EAN-kod 4892210133298

Artikelnummer 5132002671
EAN-kod 4892210819697

Artikelnummer 5132002707
EAN-kod 4892210822161

Artikelnummer 5132002591
EAN-kod 4892210817679

Artikelnummer 5132002434
EAN-kod 4892210813480

Artikelnummer 5132002650
EAN-kod 4892210818621
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 • Pro-style Vertebrae+™ sele för 
maximal balans, komfort och 
support

Vertebrae+ sele för gräs- och slytrimmers, 
grästrimmers och trädgårdsstädare

RAC138

 • 26 cm klinga kompatibel med alla Ryobis bensindrivna och 36V 
gräs- och slytrimmers

 • (Ersätter LTA034 och RAC107)

26 cm Tri-Arc+™ 3-tandad röjklinga
RAC117

 • 26 tandad klinga kompatibel med Ryobis gräs- och slytrimmers i 
RBC42 serien, RBC47 serien och RBC52 serien

26 tandad klinga för gräs- och slytrimmer
RAC136

 • Tjock skyddskåpa för användning tillsammans med Ryobis 
26-tandade klinga RAC136 för Ryobis bensindrivna gräs- och 
slytrimmers i RCS42 serien, RBC47 serien och RBC52 serien

Robust skyddskåpa att använda tillsammans med 
RAC136

RAC137

 • Kompatibel med alla batteridrivna 18V ONE+ grensågar

20 cm (8”) svärd för batteridriven grensåg
RAC235

Tillbehör för beskäring

Tillbehör

Artikelnummer 5132002764
EAN-kod 4892210132192

Artikelnummer 5132002668
EAN-kod 4892210819734

Artikelnummer 5132002706
EAN-kod 4892210822154

Artikelnummer 5132002763
EAN-kod 4892210132185

Artikelnummer 5132002589
EAN-kod 4892210817655
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 • Universell HEDGESWEEP™ lövfösare tar vid klippningen med alla 
rester för att häcken ska vara så ren som möjligt

50 cm HEDGESWEEP™ lövfösare
RAC305

 • Kompatibel med Ryobis förlängningsbara grensåg RPP75

 25 cm (10”) kedja för elektrisk grensåg
RAC240

 • Ryobis unika Vertebrae+™ 
sele bär den förlängningsbara 
häcksaxens eller grensågens 
vikt för maximalt fokus på 
arbetet

 • Ger konsekvent höjd för att 
bidra till en jämn häck

 • Kompatibel med alla Ryobis 
förlängningsbara häcksaxar 
och grensågar likväl som 
konkurrenters

Vertebrae+™ sele för förlängningsbar häcksax och 
grensåg

RAC805

 • Kompatibel med Ryobis förlängningsbara grensåg RPP75

25 cm (10”) svärd för elektrisk grensåg
RAC239

 • Kompatibel med alla Ryobis 18V ONE+ grensågar

20 cm (8”) kedja för batteridriven grensåg
RAC234

Tillbehör

Artikelnummer 5132002715
EAN-kod 4892210131997

Artikelnummer 5132002588
EAN-kod 4892210817648

Artikelnummer 5132002437
EAN-kod 4892210813466

Artikelnummer 5132002765
EAN-kod 4892210132451

Artikelnummer 5132002714
EAN-kod 4892210131980
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 • Kompatibel med Ryobis elektriska kedjesåg RCS1835

35 cm (14”) svärd för elektrisk kedjesåg
RAC213

 • Kompatibel med Ryobis bensindrivna motorsågar i RCS40 serien 
och RCS42 serien

40 cm (16”) svärd för bensindriven motorsåg
RAC212

 • Kompatibel med Ryobis elektriska kedjesåg RCS2040

40 cm (16”) kedja för elektrisk kedjesåg
RAC224

 • Kompatibel med Ryobis elektriska kedjesågar inklusive RCS1835 & 
RCS1935

35 cm (14”) kedja för elektrisk kedjesåg
RAC248

 • Kompatibel med Ryobis elektriska kedjesåg RCS2040

40 cm (16”) svärd för elektrisk kedjesåg
RAC214

Tillbehör

Tillbehör för motorsågar

Artikelnummer 5132002575
EAN-kod 4892210816832

Artikelnummer 5132002783
EAN-kod 4892210137821

Artikelnummer 5132002576
EAN-kod 4892210816849

Artikelnummer 5132002649
EAN-kod 4892210818645

Artikelnummer 5132002574
EAN-kod 4892210816825
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 • Kompatibel med Ryobis bensindrivna motorsågar i RCS51 serien

33 cm (13”) svärd för bensindriven motorsåg
RAC236

 • Komaptibel med Ryobis bensindrivna trädgårdsstädare RBV26 och 
RBV26B

40L uppsamlare för bensindrivna trädgårdsstädare
RAC358

Tillbehör för trädgårdsstädare
 • Kompatibel med Ryobis bensindrivna motorsågar i RCS48 serien 

och RCS51 serien

45 cm svärd för bensindriven motorsåg
RAC231

 • Kompatibel med Ryobis 
batteridrivna och elektriska 
trädgårdsstädare: RBV3000CSV, 
RBV3000CESV och RBV36B

Uppsamlare för batteridrivna och elektriska 
trädgårdsstädare

RAC359

 • Kompatibel med Ryobis 36V kedjesåg RCS36X3550Hi

35 cm kedja till kedjesåg
RAC242

Tillbehör

Artikelnummer 5132002630
EAN-kod 4892210818065

Artikelnummer 5132002712
EAN-kod 4892210130105

Artikelnummer 5132002477
EAN-kod 4892210814371

Artikelnummer 5132002427
EAN-kod 4892210813060

Artikelnummer 5132002713
EAN-kod 4892210131973
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For further technical specifications, including noise and vibration data, please visit our website: www.ryobitools.eu

ONE+ Power Tools 

R18CS-0

18V Cordless Circular Saw

 •
Premium 165mm blade with 24 carbide tipped teeth provides superb performance and cut quality

 •
Powerful 18V motor delivers 4,700rpm to easily cut most tim

ber and sheet materials

 •
Impressive cut capacities 52mm at 90°, 36mm at 45° allows you to complete applications usually reserved for corded tools

 •
Rotatable dust port helps keep the cut line clear and allows you to work in a dust free environment by connecting to a vacuum  

 •
Tool less depth and bevel adjustments make it quick at easy to set up the saw

 •
Cut up to 80 Meters of 13mm plywood per charge when combined with our high capacity Lithium+ 4.0Ah battery RB18L40

 •
Make up to 210 cross cuts in 2x6 (52x150mm) tim

ber per charge when combined with our high capacity Lithium+ 4.0Ah battery RB18L40

1x 24 Tooth blade, Side fence

Standard equipment (R18CS-0)

Voltage (V)

18

No. of batteries supplied

0

Charger supplied

−

Bevel capacity (°)

0°-56°

Blade diameter (mm)

165

Blade width (mm)

1.6

Bore size (mm)

16

Max. cutting depth 45˚ (mm)

36

Max. cutting depth 56 

degrees [mm]

28

Max. cutting depth 90˚ (mm)

52

No load speed (rpm)

4,700

Weight with battery pack (kg)

2.8

Supplied in

−

Article Number

5133002338

EAN Code

4892210117304

ryobitools.eu
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ONE+ Power Tools 

Also Available as

R18DDP-0
18V Cordless Drill/Driver

 •
 •
 •
 •

 •

 •
 •
 •

Standard equipment (R18DDP-0)

NEW

5133002075 4892210126740
R18DDP-LL13S
Name: Product Code: EAN Code:

18V Cordless Drill/Driver (2x1.3Ah)

5133002250 4892210129345
R18DDP-L13S
Name: Product Code: EAN Code:

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

5133001173 4892210118660
RCD18021L
Name: Product Code: EAN Code:

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

5133002214 4892210128928
RCD18-LL25S
Name: Product Code: EAN Code:

18V Cordless Drill/Driver (2x2.5Ah)5133001929 4892210124463
RCD18022L
Name: Product Code: EAN Code:

18V Cordless Drill/Driver (2x1.5Ah)
Also Available as

RCD1802M
18V Cordless Drill/Driver

 •
 •
 •
 •

 •

 •
 •
 •
 •

Standard equipment (RCD1802M)

2016

Power Tools
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ONE+ Power Tools 

R18CS-0

18V Cordless Circular Saw
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ONE+ Power Tools 

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

Also Available as

R18DDP-0
18V Cordless Drill/Driver

• 13mm keyless chuck for greater accessory compatibility

• Electronic variable speed, reverse and brake for total control

• Spirit level for precise drilling

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

applications

• Quick adjustment 24 torque settings for perfect screwdriving every 

time
• Magnetic bit holder keeps screws and accessories close to hand

• Soft touch trigger and  gear switch for user comfort

• Ergonomic GripZone™ overmould technology for improved comfort 

with a positive grip

Voltage (V)
18

No. of batteries supplied
0

Charger supplied
−

Max. torque (Nm)
45

Chuck capacity (mm)
13

No load speed gear 1 (rpm) 440

No load speed gear 2 (rpm) 1,600

Max. drilling wood (mm)
32

Max. drilling steel (mm)
13

Torque settings
24

Weight with battery pack (kg) 1.81

Supplied in
−

Article Number 5133002095

EAN Code
4892210128034

1 x double-ended screwdriver bitStandard equipment (R18DDP-0)

NEWEWWWW

5133002075 4892210126740
R18DDP-LL13S
Name: Product Code: EAN Code:

18V Cordless Drill/Driver (2x1.3Ah)

5133002250 4892210129345
R18DDP-L13S
Name: Product Code: EAN Code:

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

5133001173 4892210118660
RCD18021L
Name: Product Code: EAN Code:

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

5133002214 4892210128928
RCD18-LL25S
Name: Product Code: EAN Code:

18V Cordless Drill/Driver (2x2.5Ah)5133001929 4892210124463
RCD18022L
Name: Product Code: EAN Code:

18V Cordless Drill/Driver (2x1.5Ah)
Also Available as

RCD1802M
18V Cordless Drill/Driver

• 13mm keyless chuck for greater accessory compatibility

• Electronic variable speed, reverse and brake for total control

• Single sleeve chuck makes it easy to change accessories

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

applications

• Quick adjustment 24 torque settings for perfect screwdriving every 

time
• Magnetic bit holder keeps screws and accessories close to hand

• LED work light for working in dimly lit areas

• Soft touch trigger and  gear switch for user comfort

• Ergonomic GripZone+ with microtexture for a postive grip

Voltage (V)
18

No. of batteries supplied
0

Charger supplied
−

Max. torque (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
−

Article Number 5133001170

EAN Code
4892210118677

1 x double-ended screwdriver bitStandard equipment (RCD1802M)

Ryobi

Elverktyg

Bli lyckligare i ditt  
hem med Ryobi.

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!

Ta del av Ryobis 

elverktyg på webben: 

ryobitools.se



ETT batteri
Över 40 verktyg
Oändliga möjligheter

  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.

5139000808

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

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

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


