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ETT BATTERI PASSAR 
ALLA VERKTYG
Driv över 70 verktyg för hem och 
trädgård med ett och samma 
Lithium+ batteri!
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För regler, villkor och mer information, besök ryobitools.se

VERKTYG BYGGDA FÖR ATT HÅLLA.  
DETSAMMA GÄLLER GARANTIN.

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

ryobitools.se

ÅRS*

GARANTI

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

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

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

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

**Gäller ej bensindrivna verktyg.

DEN FÖRLÄNGDA GARANTIPERIODEN PÅVERKAR INTE DINA RÄTTIGHETER ENLIGT NATIONELL LAGSTIFTNING.  
ALLA GARANTIER ÄR FÖRBEHÅLL.

VERKTYG BYGGDA FÖR ATT HÅLLA.  
DETSAMMA GÄLLER GARANTIN.

ÅRS*

GARANTI
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KÖP DET VERKTYG
DU VILL HA

...och undvik extra kostnader för batterier
och laddare. Välj mellan allt från borr-/
skruvdragare, grästrimmer eller färgspruta.
Valet för hur du bygger din ONE+
verktygssamling är upp till dig.

vid den tidpunkt som passar...

ryobitools.se
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ETT BATTERI PASSAR
ALLA VERKTYG
DRIV ÖVER 70 ELVERKTYG OCH 
TRÄDGÅRDSMASKINER FÖR HEM & TRÄDGÅRD,  
KOMPATIBLA MED ETT OCH SAMMA  
LITHIUM+ BATTERI!

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

VÄLJ ETT KIT...

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

VÄLJ ETT VERKTYG...

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

Batteriet som
tänker själv.

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

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

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

Högeffektiva battericellerSkyddande elektronikBatteriindikator

ryobitools.se
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204 9.0Ah 65 4.0Ahvs.
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3X
KAPNINGAR*

*RB18L90 jämfört med RB18L40 vid kapning i 10 cm i diameter stockar med kedjesågen RCS1830.
Resultatet kan variera beroende på verktyg, batteri och applikation.

3.0Ah High Energy  
batteri 
Artikel nr.:  
5133001904

9.0Ah High Energy 
batteri  
Artikel nr.:  
5133002737

KAPNINGAR*

 NYHETER FÖR 2018

UPP 
TILL

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

Intelligent 
prestanda

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

Batteriet som 
tänker självKraft

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

LÄNGRE
DRIFTSTID

MER
KRAFT

MER
KOMPAKT

ryobitools.se
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Borr-/fästning

R18DDBL-0
18V borstlös borr-/skruvdragare

 ● Borstlös motor, idealisk för borrning i trä, metall och alla sorters 
fästapplikationer

 ● Ryobis borstlösa motor med patenterad elektronik ger upp till 40% 
längre driftstid och upp till 20% mer kraft jämfört med traditionell 
motor

 ● 13 mm metallchuck för maximal styrka och hållbarhet
 ● Utrustad med 2 växlar för maximal kontroll och anpassning till 
material och applikation

 ● Elektronisk vridmomentinställning, e-Torque, för optimal kraft till 
individuell arbetsuppgift

Även tillgänglig som:

 R18DDBL-225S | 5133003610

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

 ● Borstlös motor, idealisk för borr- och fästapplikationer i trä, metall eller 
betong

 ● Ryobis borstlösa motor med patenterad elektronik ger upp till 40% längre 
driftstid och upp till 20% mer kraft jämfört med traditionell motor

 ● 13 mm metallchuck för maximal styrka och hållbarhet
 ● Utrustad med 2 växlar för maximal kontroll och anpassning till material 
och applikation

 ● Elektronisk vridmomentinställning, e-Torque, för optimal kraft till individuell 
arbetsuppgift

Även tillgänglig som:

 R18PDBL-225S | 5133003613  

Antal medföljande batterier 0
Max. vridmoment (Nm) 60
Max. borrning trä (mm) 50
Max. borrning stål (mm) 13
Max. borrning betong (mm) 13
Vikt [utan batteri] [Kg] 1.7
Artikelnummer 5133002438
EAN-kod 4892210135636

Antal medföljande batterier 0
Max. vridmoment (Nm) 60
Max. borrning stål (mm) 13
Max. borrning trä (mm) 50
Vikt [utan batteri] [Kg] 1.7
Artikelnummer 5133002437
EAN-kod 4892210135629
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Kraft
En friktionsfri borstlös motor 
som spinner upp till 25 000 
varv/min för att leverera 
kraftfulla verktyg.

KOMPAKT
ERGONOMISK

OCH

18V Kompakt borstlös 
borr-/skruvdragare

Nästa generation av 
elektronisk koppling 
kontrollerar och säkerställer en 
perfekt fästning av skruv gång 
på gång, utan att manuellt 
justera momentinställningen.

e-Torque™

ryobitools.se
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Borr-/fästning

R18DD5-0

KOMMER SNART18V Borstlös borr-/skruvdragare

 ● Borstlös borr-/skruvdragare idealisk för applikationer i trä och metall
 ● Ryobis borstlösa motor med patenterad elektronik ger längde 
driftstid och mer kraft jämfört med den traditionella motorn

 ● Elektronisk vridmomentinställning, e-Torque, för optimal kraft till 
individuell arbetsuppgift

 ● 13 mm chuck för optimal anpassning till tillbehör
 ● Utrustad med 2 växlar för maximal kontroll och anpassning till 
material och applikation

Även tillgänglig som:

 R18DD5-220S | 5133003733

R18PD5-0

KOMMER SNART18V Borstlös borr-/skruvdragare med slagfunktion

 ● Borstlös borr-/skruvdragare idealisk för applikationer i trä, metall och 
betong

 ● Ryobis borstlösa motor med patenterad elektronik ger längde driftstid 
och mer kraft jämfört med den traditionella motorn

 ● Elektronisk vridmomentinställning, e-Torque, för optimal kraft till 
individuell arbetsuppgift

 ● 13 mm chuck för optimal anpassning till tillbehör
 ● Utrustad med 2 växlar för maximal kontroll och anpassning till material 
och applikation

Även tillgänglig som:

 R18PD5-220S | 5133003735  

Antal medföljande batterier 0
Max. borrning betong (mm) 13
Max. borrning stål (mm) 13
Max. borrning trä (mm) 38
Vikt [utan batteri] [Kg] 1.3
Artikelnummer 5133003595
EAN-kod 4892210156631

Antal medföljande batterier 0
Max. borrning stål (mm) 13
Max. borrning trä (mm) 38
Vikt [utan batteri] [Kg] 1.3
Artikelnummer 5133003596
EAN-kod 4892210156648
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R18DD3-0
NYHET18V Borr-/skruvdragare

 ● Idealisk för borrning i trä, metall och diverse fästapplikationer
 ● 13 mm snabbchuck för lätt anpassning till de mest vanliga 
tillbehören på marknaden

 ● Utrustad med två växlar för att anpassa prestandan efter 
material och applikation

 ● LED arbetsbelysning för maximal synlighet under arbetets gång
 ● För bäst prestanda och ergonomi rekommenderas 2,5 Ah 
Lithium+ batteri - upp till 745st (4x32mm) skruvar per laddning

Även tillgänglig som:

 R18DD3-120S | 5133003347

 R18DD3-220S | 5133003348

R18PD3-0

NYHET18V Borr-/skruvdragare med slagfunktion

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

 ● 13 mm chuck för att anpassas till ett stort utbud av tillbehör
 ● 2 växlar för maximal kontroll och anpassning till en rad olika 
material och applikationer

 ● 24-stegs momentinställning för maximal anpassning till 
arbetsuppgiften och perfekt repeterande skruvning

 ● LED arbetsbelysning

Även tillgänglig som:

 R18PD3-225S | 5133003345

Antal medföljande batterier 0
Max. vridmoment (Nm) 50
Max. borrning betong (mm) 13
Max. borrning stål (mm) 13
Max. borrning trä (mm) 38
Vikt [utan batteri] [Kg] 1.3
Artikelnummer 5133002888
EAN-kod 4892210149145

Antal medföljande batterier 0
Max. vridmoment (Nm) 50
Max. borrning stål (mm) 13
Max. borrning trä (mm) 38
Vikt [utan batteri] [Kg] 1.3
Artikelnummer 5133002889
EAN-kod 4892210149152

ryobitools.se
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Borr-/fästning

R18SDS-0RAD1801M
18V SDS PLUS kombihammare18V Vinkelskruvdragare 

 ● Pneumatisk slagmekanism - perfekt för att borra hål i sten och 
betong

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

 ● Vinkelskruvdragare idealisk för borrning 
i trä, metall och optimal för alla sorters 
fästapplikationer i trånga utrymmen

 ● Verktygsfri chuck för enkelt och snabbt 
byte av tillbehör

 ● Utrustad med LED arbetsbelysning

R18IDBL-0
18V Borstlös slagskruvdragare

 ● Borstlös slagskruvdragare, idealisk för fäst- och 
lossningsapplikationer

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

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

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

 ● DeckDrive™ inställning med specifik hastighetsinställning 
optimerad för trallskruv

Antal medföljande batterier 0
Belastat slagtal (slag/min) 0-3900
Max. vridmoment (Nm) 270
Obelastad hastighet (varv/min) 0-3000
Vikt [utan batteri] [Kg] 1.1
Artikelnummer 5133002662
EAN-kod 4892210143457

Antal medföljande batterier 0
Obelastad hastighet (varv/min) 0-1100
Max. borrning trä (mm) 38
Max. borrning stål (mm) 10
Vikt [utan batteri] [Kg] 1.4
Artikelnummer 5133001166
EAN-kod 4892210118578

Antal medföljande batterier 0
Belastat slagtal (slag/min) 0-5000
Max. borrning trä (mm) 16
Max. borrning stål (mm) 13
Max. borrning betong (mm) 16
Vikt [utan batteri] [Kg] 1.7
Artikelnummer 5133002305
EAN-kod 4892210130211
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R18QS-0 R18ID3-0
18V Slagskruvdragare med oljepulsmekanism 18V Slagskruvdragare

 ● Tystgående slagskruvdragare idealisk för fästning- och 
lossningsapplikationer

 ● Innovativ oljepulsmekanism levererar mer kraft, högre 
hastighet med hälften av ljudnivån jämfört med en traditionell 
slagskruvdragare

 ● LED arbetsljus belyser arbetsstycket och eliminerar skuggor

 ● Slagskruvdragare idealisk för snabb och smidig fästning och 
lossning

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

 ● 3 inställningar för ett brett urval av applikationer

CCG1801MR18IW3-0
18V Mutterdragare 18V Fogspruta

 ● Hög kraft för att kunna anpassas till material med hög viskositet
 ● Lås för att förhindra oförutsedd start
 ● Variabel hastighet för bättre flödeskontroll 

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

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

 ● LED ljus för optimal synlighet i mörka och trånga utrymmen

Antal medföljande batterier 0
Max. utgångseffekt 225
Vikt [utan batteri] [Kg] 1.6
Artikelnummer 5133000060
EAN-kod 4892210100962

Antal medföljande batterier 0
Belastat slagtal (slag/min) 0-3200
Max. vridmoment (Nm) 400
Obelastad hastighet (varv/min) 0-2900
Vikt [utan batteri] [Kg] 1.6
Artikelnummer 5133002436
EAN-kod 4892210132352

Antal medföljande batterier 0
Max. vridmoment (Nm) 220
Obelastad hastighet (varv/min) 0-3,200
Belastat slagtal (slag/min) 0-3,400
Vikt [utan batteri] [Kg] 1.2
Artikelnummer 5133002613
EAN-kod 4892210140708

Antal medföljande batterier 0
Max. vridmoment (Nm) 45
Obelastad hastighet (varv/min) 0-3200
Belastat slagtal (slag/min) 0-2200
Vikt [utan batteri] [Kg] 1.4
Artikelnummer 5133002642
EAN-kod 4892210142443

ryobitools.se
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Borr-/fästning

R18GLU-0 R18N16G-0
18V Dyckertpistol 16G18V Limpistol

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

 ● Avfyrar 16G (Ø 1,6 mm) dyckert (19 - 65 mm långa)
 ● Två inställningar - serie eller enkel

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

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

Även tillgänglig som:

 R18N16G-120S | 5133003859

R18S18G-0R18N18G-0
18V Klammerpistol 18G18V Dyckertpistol 18G

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

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

 ● Två inställningar - serie eller enkel

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

 ● Avfyrar 18G (Ø 1,2 mm) dyckert (15 - 50 mm långa)
 ● Två inställningar - serie eller enkel

Även tillgänglig som:

 R18N18G-120S | 5133003860

Antal medföljande batterier 0
Magasinkapacitet spikar 105
Dyckerttyp (mm) 1.2
Vikt [utan batteri] [Kg] 2.5
Artikelnummer 5133002093
EAN-kod 4892210128058

Antal medföljande batterier 0
Magasinkapacitet dyckert 100
Dyckerttyp (mm) 1.6
Vikt [utan batteri] [Kg] 2.7
Artikelnummer 5133002222
EAN-kod 4892210128898

Antal medföljande batterier 0
Munstycke [mm] 3
Limstift diameter [mm] 11
Vikt [utan batteri] [Kg] 0.4
Artikelnummer 5133002868
EAN-kod 4892210149428

Antal medföljande batterier 0
Medföljer laddare? Nej
Magasinkapacitet 100
Kapacitet häftklammer Bredd 5,5-6,1 mm / längd 10-38 mm
Vikt [utan batteri] [Kg] 2.6
Artikelnummer 5133002516
EAN-kod 4892210138781
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R18AG-0R18AG7-0
18V Borstlös vinkelslip 18V VinkelslipNYHET

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

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

 ● 125 mm vinkelslip med borstlös motor, idealisk för en rad olika 
slip- och kapapplikationer

 ● Den borstlösa motorn eliminerar motorns friktion vilket innebär 
att mer kraft kan produceras för att kapa, slipa eller till och med 
arbeta i betong

 ● Intelligent styrelektronik säkerställer maximal effekt i kombination 
med lång driftstid

R18RS-0 RRS1801M
18V Tigersåg 18V Tigersåg

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

 ● Kapar snabbare jämfört med Ryobis nätdrivna ERS80VHG
 ● Handtag med Anti-Vibe™ förbättrar komfort och kontroll under 
användning

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

Antal medföljande batterier 0
Slaglängd (mm) 22
Obelastad hastighet (varv/min) 3100
Max. kapkapacitet trä (mm) 180
Vikt [utan batteri] [Kg] 1.9
Artikelnummer 5133001162
EAN-kod 4892210118691

Antal medföljande batterier 0
Slaglängd (mm) 28
Obelastad hastighet (varv/min) 2,900
Max. kapkapacitet trä (mm) 200
Vikt [utan batteri] [Kg] 2.4
Artikelnummer 5133002637
EAN-kod 4892210141910

Antal medföljande batterier 0
Skivdiameter (mm) 115
Obelastad hastighet (varv/min) 7500
Hålstorlek (mm) 22
Vikt [utan batteri] [Kg] 2.5
Artikelnummer 5133001903
EAN-kod 4892210123657

Antal medföljande batterier 0
Skivdiameter (mm) 125
Obelastad hastighet (varv/min) 11,000
Hålstorlek (mm) 22
Vikt [utan batteri] [Kg] 2.2
Artikelnummer 5133002852
EAN-kod 4892210149404

ryobitools.se
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Träbearbetning

RWSL1801MR18CS7-0

NYHET18V Borstlös cirkelsåg 18V Cirkelsåg med laser

 ● Idealisk för långa raka kapningar i kraftfullt virke
 ● Den borstlösa motorn eliminerar motorns friktion vilket innebär 
att mer kraft kan produceras för att kapa ett brett antal olika 
trätyper

 ● Intelligent styrelektronik säkerställer maximal effekt i kombination 
med lång driftstid

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

 ● Sågdjup 45mm (90°)

R18CS-0 R18JS-0
18V Cirkelsåg 18V Sticksåg

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

 ● Verktygslös justering av djup och geringsinställning

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

Antal medföljande batterier 0
Slaglängd (mm) 25
Obelastat slagtal (slag/min) 1,100 - 3,000
Max. kapkapacitet trä (mm) 101
Vikt [utan batteri] [Kg] 2.1
Artikelnummer 5133002158
EAN-kod 4892210128010

Antal medföljande batterier 0
Diameter klinga (mm) 165
Max. sågdjup 90° (mm) 52
Geringskapacitet (°) 0-56
Vikt [utan batteri] [Kg] 2.4
Artikelnummer 5133002338
EAN-kod 4892210117304

Antal medföljande batterier 0
Diameter klinga (mm) 150
Max. sågdjup 90° (mm) 45
Geringskapacitet (°) 50
Vikt [utan batteri] [Kg] 2.8
Artikelnummer 5133001164
EAN-kod 4892210118554

Antal medföljande batterier 0
Diameter klinga (mm) 184
Max. sågdjup 90° (mm) 60
Geringskapacitet (°) 50
Vikt [utan batteri] [Kg] 2.8
Artikelnummer 5133002890
EAN-kod 4892210150080
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LTS180M R18MS216-0

NYHET18V Cirkelsåg för kakel- och klinker 18V Kap-/gersåg

 ● Batteridriven kap-/gersåg kapar upp till 70x270 mm vid 90°
 ● Förinställda geringsvinklar upp till 45° och lutningsvinkel från 
0-45°

 ● Levereras med 216 mm 48-tandad sågklinga med karbidtänder 
för maximal prestanda och fin finish 

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

RMT1801MEMS190DCL
18V Multiverktyg18V Kap-/geringsåg

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

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

Antal medföljande batterier 0
Oscillationsvinkel 3 °
Oscillationshastighet (osc./min) 0-20000
Vikt [utan batteri] [Kg] 1.1
Artikelnummer 5133001632
EAN-kod 4892210120328

Medföljer laddare? Nej
Diameter klinga (mm) 190
Max. Kapkapacitet 0° gering | 45° lutning [mm] 19 x 114
Max. Kapkapacitet 45° gering /45° lutning (mm) 19 x 82
Vikt [utan batteri] [Kg] 7.1
Artikelnummer 5133000932
EAN-kod 4892210116895

Antal medföljande batterier 0
Diameter klinga (mm) 216mm
Max. Kapkapacitet 0° gering | 45° lutning [mm] 48 x 270
Max. Kapkapacitet 45° gering /45° lutning (mm) 48 x 185
Vikt [utan batteri] [Kg] 14.4
Artikelnummer 5133003597
EAN-kod 4892210156952

Antal medföljande batterier 0
Obelastad hastighet (varv/min) 5000
Hjulstorlek (mm) 102
Max. sågdjup 90° (mm) 22
Vikt [utan batteri] [Kg] 2.7
Artikelnummer 5133000154
EAN-kod 4892210110688

ryobitools.se
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R18MS216-0

Träbearbetning

R18MT-0

NYHET18V ONE+ multiverktyg

 ● Mångsidigt multiverktyg som kapar gips, metall, trä, plast, 
komposit och många andra material, så även slipar de finaste 
detaljerna

 ● Verktyget gör det omöjliga med de flesta verktygen möjligt. 
Kapa, slipa eller skrapa ända upp till kanten utan att skada 
resterande delar av arbetsytan

 ● Justerbart multihuvud i 4 positioner för bästa åtkomst i trånga 
utrymmen

 ● Verktygslöst byte av tillbehör för att snabbt byta mellan 
applikationerna

 ● Variabel hastighet i 6 steg för maximal kontroll vid en rad olika 
applikationer

R18TR-0

NYHET18V Multifräs

 ● Multifräs utvecklad för fräs- och kantprofilering på alla typer av 
träprojekt

 ● Formstöpt konstruktion och finjustering av fräsdjup för maximal 
kontroll

 ● Bas i aluminium för stabil och noggrann användning
 ● LED ljus för maximal synlighet under användning
 ● Rekommenderas med 5,0 Ah Lithium+ batteri för bäst 
prestanda och ergonomi - fräs upp till 22 m

Antal medföljande batterier 0
Grenkapacitet (mm) 38
Spännhylsa (mm) 6mm & 6.35mm
Obelastad hastighet (varv/min) 29000
Vikt [utan batteri] [Kg] 1.3
Artikelnummer 5133002917
EAN-kod 4892210151483

Antal medföljande batterier 0
Oscillationsvinkel 3.0°
Oscillationshastighet (osc./min) 10,000-20,000
Vikt [utan batteri] [Kg] 1.0
Artikelnummer 5133002466
EAN-kod 4892210136534
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R18PL-0 R18BS-0

NYHET NYHET18V Bandslip18V Elhyvel

 ● Effektiv elhyvel för snabb borttagning av material - ger ett slätt 
och fint resultat

 ● Justerbart hyveldjup från 0-1,6 mm och 82 mm arbetsbredd
 ● Extra främre handtag för bättre kontroll

 ● Snabb och kraftfull bandslip, 76 x 457 mm, idealisk för större 
och tyngre arbetsuppgifter

 ● Avlägsnar upp till 700 g material per timme
 ● Justerbart främre handtag i 3 positioner ger maximal kontroll 
samtidigt som verktygets form kan optimeras i trånga utrymmen

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

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

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

 ● Idealisk för finslipning av mellanstora och mindre ytor eller 
detaljer

 ● 1,8 mm oscilleringsrörelse för snabb och effektiv 
materialborttagning

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

Antal medföljande batterier 0
Oscillationshastighet (osc./min) 20,000
Diameter av bana (mm) 2.5
Slipplatta storlek (mm) 125
Vikt [utan batteri] [Kg] 1.1
Artikelnummer 5133002471
EAN-kod 4892210136855

Antal medföljande batterier 0
Oscillationshastighet (osc./min) 22,000
Diameter av bana (mm) 1.8
Slipplatta storlek (mm) 100x140
Vikt [utan batteri] [Kg] 0.6
Artikelnummer 5133002443
EAN-kod 4892210133700

Antal medföljande batterier 0
Band längd (mm) 457
Bandbredd (mm) 76
Bandhastighet [m|min] 250
Vikt [utan batteri] [Kg] 2.7
Artikelnummer 5133002916
EAN-kod 4892210149992

Antal medföljande batterier 0
Hyveldjup (mm) 1.6
Hyvelbredd (mm) 82
Obelastad hastighet (varv/min) 11000
Vikt [utan batteri] [Kg] 2.4
Artikelnummer 5133002921
EAN-kod 4892210151520

ryobitools.se
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Lifestyle

R18F-0R18RH-0
18V Arbetsradio med bluetooth 18V Fläkt

 ● 7W högtalare ger ett klart och tydligt ljud
 ● Dela dina musik via bluetooth inom 10 m räckvidd
 ● Digital justering av radiofrekvens och upp till 10 förinställda 
kanaler

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

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

P620 R18TB-0

NYHET18V Färgspruta 18V Blåsare

 ● Idealisk för väggar, garage och andra utomhusbyggnader
 ● Välj mellan 3 spraymönster: rund, vågrätt och lodrätt för att 
optimera målningen och minimera spill

 ● Passar alla typer av vattenbaserad färg (ej slam och limfärg)

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

Antal medföljande batterier 0
Blåshastighet 1 [km|h] 115
Blåshastighet 2 [km|h] 150
Blåshastighet 3 [km|h] 200
Vikt [utan batteri] [Kg] 1.15
Artikelnummer 5133002915
EAN-kod 4892210149985

Antal medföljande batterier 0
Kapacitet uppsamlare (ml) 1000
Färgtäckning spruta (m2/min) 10
Flöde (l/h) 20
Vikt [utan batteri] [Kg] 2
Artikelnummer 5133000155
EAN-kod 4892210110589

Antal medföljande batterier 0
Vikt [utan batteri] [Kg] 1.8
Artikelnummer 5133002734
EAN-kod 4892210145390

Kraftkälla 18V
Antal medföljande batterier 0
Fläkthastighet (varv/min) 2,100 / 1,400
Vikt [utan batteri] [Kg] 1.1
Artikelnummer 5133002612
EAN-kod 4892210140678
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18V Polermaskin
Artikel nr.:  
5133002465

18V Radio
Artikel nr.:  
5133002455

18V Dammsugare
Artikel nr.:  
5133003834  

Bilvård
Håll bilen skinande ren med Ryobis 18V ONE+ batteridrivna verktygssystem. 
Ett batteri driver hela serien!

Håll uppe stämningen.

Få bilen skinande ren på 
utsidan.

Som ny på insidan.

Se hur du håller bilen i nyskick på  
Ryobis YouTube kanal.

youtube.com/RyobiTV

Få trycket  
korrekt.

Arbeta även  
i mörker.

I blickfånget.

Dags för  
däckbyte?

18V 
Mutterdragare
Artikel nr.:  
5133002436

18V Arbetslampa
Artikel nr.:  
5133002304

18V Språlkastare
Artikel nr.:  
5133003372

18V Kompressor
Artikel nr.:  
5133001834

ryobitools.se

Se Ryobis videor på

Sök efter RyobiTV
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Lifestyle

R18R-0R18I-0
18V Radio med Bluetooth®18V Minikompressor

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

 ● Integrerad Bluetooth teknologi upp till 10 m för maximal 
mångsidighet

 ● Digital display med 10 förinställda FM respektive AM kanaler

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

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

R18B-0R18HV-0
18V Polermaskin18V Handdammsugare

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

 ● Upp till 850 L/min luftflöde för en effektiv sugeffekt
 ● Töm och rengör enkelt den 540 ml stora uppsamlaren
 ● Levereras med munstycke med borste för lättare åtkomst i 
trånga områden

 ● Upp till 30 min driftstid med Ryobis 5,0 Lithium+ batteri

Antal medföljande batterier 0
Diameter av bana (mm) 12.5
Oscillationshastighet (osc./min) 2500
Storlek (mm) 254
Vikt [utan batteri] [Kg] 2.0
Artikelnummer 5133002465
EAN-kod 4892210135483

Antal medföljande batterier 0
Högtalardiameter (mm) 90
Högtalarutgång (W) 3
Vikt [utan batteri] [Kg] 0.6
Artikelnummer 5133002455
EAN-kod 4892210135476

Antal medföljande batterier 0
Slang för högt tryck [mm] 711
Slang för hög volym [mm] 756
Max. tryck (bar) 10.3 bar, 150psi
Vikt [utan batteri] [Kg] 1.3
Artikelnummer 5133001834
EAN-kod 4892210122780

Antal medföljande batterier 0
Effektiv sugkraft [W] 20
Luftflöde (l/min) 850
Kapacitet uppsamlare (ml) 540
Vikt [utan batteri] [Kg] 1.0
Artikelnummer 5133003834
EAN-kod 4892210162199

NYHET



24

R18T

R18ALH

R18ALU
R18ALF
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• Lång livslängd
• Energieffektivt
• Miljövänlig

Fördelarna med LED:

DET MEST OMFATTANDE  
SORTIMENTET PÅ MARKNADEN

Sortiment
av belysning

ryobitools.se
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Lumens Lumens LumensLumens

Ljusstyrka

Flexibel 
ficklampa 
med roter-
bart ljushu-
vud och en 
rad olika 
upphäng-
ningsalter-
nativ

Arbets-
belysningen 
kan drivas 
med 18V 
batteri eller 
kabel och 
utrustad 
med roter-
bart ljushu-
vud i 360°

Flexibel 
inspektions-
belysning 
i två delar 
för optimal 
funktion, 
hängs med 
fördel på en 
rad olika vis

Camp-
inglampa 
med 
frostad lins, 
utrustad 
med USB 
port för 
att ladda 
mindre 
elektronisk 
utrustning

Kraftfull 
strålkastare 
med två 
ljusinställn-
ingar, drivs 
av 18V 
batteri eller 
med kabel 
till bilens 
cigarettut-
tag

Ljusstyrka LjusstyrkaLjusstyrka Ljusstyrka

Räckvidd Räckvidd RäckviddRäckvidd Räckvidd

Stråle Stråle Stråle Stråle Stråle

Lumens
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R18ALF-0R18ALH-0
18V Fällbar arbetsbelysning18V Hybrid arbetslampa

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

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

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

 ● 20W LED lampor genererar upp till 1800 Lumen
 ● Justerbar i 360° och ett flertal upphängningsalternativ adderar 
stor mångsidighet

R18ALU-0

NYHET18V Arbetsbelysning

 ● Idealisk för belysning på kort eller medellångt avstånd (0-3 m) 
och har frostat glas som minimerar bländning

 ● Ett klart vitt ljus och långvarig lysdiod innebär att du inte längre 
behöver byta lampor

 ● Utrustad med USB för laddning av telefon eller surfplatta direkt 
från lampan

 ● Två ljusinställningar för maximal anpassning och kontroll

Antal medföljande batterier 0
Lamptyp LED
Lumens 330
Vikt [utan batteri] [Kg] 0.5
Artikelnummer 5133003371
EAN-kod 4892210152565

Antal medföljande batterier 0
Lamptyp LED
Lumens 1800
Vikt [utan batteri] [Kg] 1.4
Artikelnummer 5133002339
EAN-kod 4892210117311

Antal medföljande batterier 0
Lamptyp LED
Lumens 850
Vikt [utan batteri] [Kg] 0.8
Artikelnummer 5133002304
EAN-kod 4892210130525

ryobitools.se
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Belysning

R18SPL-0

NYHET18V LED strålkastare

 ● Idealisk för belysning på längre räckvidd, rekommenderas upp 
till 600 m avstånd

 ● Ett klart vitt ljus och långvarig lysdiod innebär att du inte längre 
behöver byta lampor

 ● Drivs med Ryobis 18V batterier eller medföljande 12V kabel som 
kopplas direkt till biluttaget

R18T-0

NYHET18V Ficklampa

 ● Idealisk för belysning på kortare avstånd, rekommenderas upp 
till 20 m avstånd

 ● Ett klart vitt ljus och långvarig lysdiod innebär att du inte längre 
behöver byta lampor

 ● Roterbart ljushuvud underlättar belysning i stående eller 
hängande position

 ● Funktionell design gör att ficklampan kan stå på sitt batteri, 
hängas på ett spik, regel eller i en krok

 ● Används med ett 5,0 Ah Lithium+ batteri för upp till 36 timmars 
driftstid

Antal medföljande batterier 0
Lamptyp LED
Lumens 140
Vikt [utan batteri] [Kg] 0.3
Artikelnummer 5133003373
EAN-kod 4892210152589

Antal medföljande batterier 0
Lamptyp LED
Lumens 2300
Vikt [utan batteri] [Kg] 0.7
Artikelnummer 5133003372
EAN-kod 4892210152572



28

#RyobiToolsEU
ryobitools.eu

#RyobiToolsEU
ryobitools.eu

28

Byt snabbt och smidigt mellan batteri och kabel.

TAR ALDRIG
SLUT PÅ STRÖM.

36V Hybrid 
gräsklippare    
Artikel nr.:  
5133003704

18V Hybrid 
häcksax  
Artikel nr.:  
5133003657 

18V Hybrid 
blåsare           
Artikel nr.:  
5133002340

18V 
Hybridområdes-
belysning 
Artikel nr.:  
5133002339

18V Hybrid 
grästrimmer  
Artikel nr.:  
5133003710

Leta efter Hybrid logon
på Ryobis verktyg.

ryobitools.se
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Hybrid trädgårdsverktyg

RLT1831H20FRLM18C36H225F
18V Hybrid grästrimmer36V Fusion hybrid gräsklippare, drivs av 2x 18V 

2,5 Ah batterier

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

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

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

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

 ● EasyEdge™ för snabbt byte till 
kantklippningsläge

OBL1820HOHT1850H
18V Hybrid häcksax 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

 ● Innovativ hybrid teknologi tillåter batteridriven frihet eller 
obegränsad driftstid för att optimalt tillpassa alla häckar i din 
trädgård

 ● Utmärkt klippkvalitet med diamantslipat svärd och 50 cm 
svärdlängd

 ● Grenkapacitet upp till 22 mm och utrustad med sågfunktion

Antal medföljande batterier 0
Luftvolym (m³/min) 2.8
Blåshastighet (km/h) 250
Vikt [utan batteri] [Kg] 1.7
Artikelnummer 5133002340
EAN-kod 4892210822673

Antal medföljande batterier 2
Klippbredd (cm) 36
Drivmekanism Tryck
Bio Clip Ja
Vikt [utan batteri] [Kg] 15.2
Artikelnummer 5133003704
EAN-kod 4892210160010

Antal medföljande batterier 1
Klippbredd (cm) 25/30
Trimmertråd (mm) 1.6
Trådmatningssystem Auto-feed
Vikt [utan batteri] [Kg] 2.8
Artikelnummer 5133003710
EAN-kod 4892210160072

Antal medföljande batterier 0
Grenkapacitet (mm) 22
Svärdlängd (cm) 50
Bladtyp Diamantslipat
Vikt [utan batteri] [Kg] 3.0
Artikelnummer 5133003657
EAN-kod 4892210157881
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OLM1833H
18V Gräsklippare

 ● Lithium+ batteriet ger mer kraft, längre drifstid och bättre 
hållbarhet jämfört med tidigare Lithiumteknologier

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

 ● Klippkapacitet: 33 cm
 ● Robust central höjdjustering av klipphöjd i 5 positioner 25-65 
mm

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

RLM18X41H240F
36V Fusion gräsklippare, drivs av 2x 18V 4,0 Ah batterier

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

 ● 40 cm klippbredd med metallkniv för utmärkt klippresultat och 
kompostering

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

 ● Teleskopiskt handtag för optimal anpassning oberoende på 
användare

Antal medföljande batterier 2
Klippbredd (cm) 40
Drivmekanism Tryck
Bio Clip Ja
Vikt [utan batteri] [Kg] 18.5
Artikelnummer 5133003706
EAN-kod 4892210160034

Antal medföljande batterier 0
Klippbredd (cm) 33
Drivmekanism Tryck
Bio Clip Ja
Vikt [utan batteri] [Kg] 10.5
Artikelnummer 5133002616
EAN-kod 4892210139351

ryobitools.se

Även tillgänglig som:

 OLM1841H | 5133002805
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Gräsmatta

RLT1825M13S RLT183225F
18V Grästrimmer 18V Grästrimmer

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

 ● EasyEdge™ för snabbt byte till 
kantklippningsläge

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

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

 ● Extra handtag på trimmerns front för 
optimal komfort

Även tillgänglig som:

 OLT1832 | 5133002813

OLT1833RBC18X20B4F
18V Borstlös grästrimmer18V Borstlös gräs-/buskröjare med ergonomiskt 

vinklat handtag
NYHET

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

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

 ● Variabel hastighet ger optimal kontroll av både 
driftstid och kraft

 ● Kraftfull 18V motor ger optimal kraft även för 
de tuffaste jobben

 ● 2-i-1 funktion med både trimmerhuvud och 
3-tandad gräsklinga

 ● 20 cm klippbredd med 3-tandad TriArc™ 
gräsklinga

Antal medföljande batterier 1
Klippbredd klinga (cm) 20
Klippbredd trimmertråd (cm) 30
Trimmertråd (mm) 1.6
Vikt [utan batteri] [Kg] 4.3
Artikelnummer 5133003713
EAN-kod 4892210160102

Antal medföljande batterier 0
Klippbredd (cm) 28/33
Trimmertråd (mm) 2.0
Trådmatningssystem Bump head
Vikt [utan batteri] [Kg] 3.3
Artikelnummer 5133003651
EAN-kod 4892210159755

Antal medföljande batterier 1
Klippbredd (cm) 25/30
Trimmertråd (mm) 1.6
Trådmatningssystem Auto-feed
Vikt [utan batteri] [Kg] 2.3
Artikelnummer 5133003709
EAN-kod 4892210160065

Antal medföljande batterier 1
Klippbredd (cm) 25
Trimmertråd (mm) 1.6
Trådmatningssystem Auto-feed
Vikt [utan batteri] [Kg] 1.3
Artikelnummer 5133003723
EAN-kod 4892210160294

Även tillgänglig som:

 OBC1820B | 5133002619
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OLP1832BOGS1822

NYHET18V Gräs-/ Häcktrimmer 18V Stångsekatör

 ● Stångsekatör för beskärning av träd i höga höjder eller i 
svåråtkomliga utrymmen

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

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

OLP1832BP

NYHET18V Stångsekatör med teleskopiskt handtag

 ● Teleskopisk stångsekatör med 2,5 - 3,6 m räckvidd för 
beskärning av träd i höga höjder eller i svåråtkomliga utrymmen

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

Kraftkälla 18V
Antal medföljande batterier 0
Klippkapacitet [mm] 32
Klippvinkel 0-230°
Längd (m) 2-3.6
Vikt [utan batteri] [Kg] 3.7
Artikelnummer 5133002843
EAN-kod 4892210147974

Antal medföljande batterier 0
Klippkapacitet [mm] 32
Klippvinkel Fixerad
Längd (m) 0.85
Vikt [utan batteri] [Kg] 1.5
Artikelnummer 5133002842
EAN-kod 4892210147967

Antal medföljande batterier 0
Grässax (mm) 120
Häcksaxsvärd (mm) 200
Grenkapacitet [mm] 10
Vikt [utan batteri] [Kg] 1.2
Artikelnummer 5133002830
EAN-kod 4892210147837

ryobitools.se
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RHT1851R20FRHT184520
18V Häcksax18V Häcksax NYHET

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

 ● Grenkapacitet upp till 22 mm och sågfunktion

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

 ● 45 cm svärdlängd med 18 mm grenkapacitet
 ● Rena och precisa skär med diamantslipat svärd

OHT1850XOHT1855R
18V Häcksax med extra räckvidd18V Häcksax

 ● Kraftfull klipprestanda tack vare motor med högt vridmoment
 ● Utmärkt klippkvalitet med laserskuret och diamantslipat 55 cm 
svärd

 ● Grenkapacitet upp till 22 mm och sågfunktion

 ● 50 cm svärdlängd och 16 mm grenkapacitet
 ● Justerbart huvud i 4 positioner för anpassning till individuell 
arbetsuppgift

 ● Roterande bakre handtag för maximal räckvidd

Även tillgänglig som:

 RHT1855R40F | 5133003717  

Antal medföljande batterier 0
Grenkapacitet (mm) 22
Svärdlängd (cm) 55
Bladtyp Diamantslipat
Vikt [utan batteri] [Kg] 2.8
Artikelnummer 5133002161
EAN-kod 4892210821249

Antal medföljande batterier 1
Grenkapacitet (mm) 22
Svärdlängd (cm) 50
Bladtyp Diamantslipat
Vikt [utan batteri] [Kg] 2.7
Artikelnummer 5133003714
EAN-kod 4892210160119

Antal medföljande batterier 1
Grenkapacitet (mm) 18
Svärdlängd (cm) 45
Bladtyp Diamantslipat
Vikt [utan batteri] [Kg] 2.5
Artikelnummer 5133003655
EAN-kod 4892210156006

Antal medföljande batterier 0
Grenkapacitet (mm) 16
Svärdlängd (cm) 50
Bladtyp Diamantslipat
Vikt [utan batteri] [Kg] 3.2
Artikelnummer 5133001249
EAN-kod 4892210815439
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RPP182015SOPT1845
18V Förlängningsbar häcksax 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

 ● Kraftfull 18V motor för att smidigt klippa häckar och tjockare 
grenar

 ● Diamantslipat svärd med en längd på 45 cm
 ● Grenkapacitet: 18 mm

OCS1830
18V Borstlös kedjesåg

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

Antal medföljande batterier 0
Svärdlängd (cm) 30
Kedjehastighet (m/s) 10
Verktygslös kedjespänning Ja
Vikt [utan batteri] [Kg] 3.2
Artikelnummer 5133002829
EAN-kod 4892210147820

Antal medföljande batterier 1
Svärdlängd (cm) 20
Kedjehastighet (m/s) 5.5
Vikt [utan batteri] [Kg] 4.2
Artikelnummer 5133003721
EAN-kod 4892210160270

Antal medföljande batterier 0
Grenkapacitet (mm) 18
Svärdlängd (cm) 45
Bladtyp Diamantslipat
Vikt [utan batteri] [Kg] 4.2
Artikelnummer 5133002523
EAN-kod 4892210138521

ryobitools.se
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OWS1880OBV18
18V Borstlös lövblås/lövsug 18V Tryckspruta

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

 ● Turboläge maximerar kraften för att klara de tuffaste jobben
 ● Byt smidigt mellan blå- och sugfunktion

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

KOMMER SNART

OBL18JB

NYHET18V Lövblås

 ● Utrustad med jet turbin för kraftfullt och effektivt blås
 ● Variabel hastighet för maximal mångsidighet och kontroll
 ● Utrustad med skrapa för att smidigt avlägsna smuts och löv 
från marken

Antal medföljande batterier 0
Blåshastighet (km/h) 160
Luftvolym (m³/min) 7.9
Vikt [utan batteri] [Kg] 2.1
Artikelnummer 5133003662
EAN-kod 4892210157911

Antal medföljande batterier 0
Blåshastighet (km/h) 201
Luftvolym (m³/min) 5.5
Vikt [utan batteri] [Kg] 3.7
Artikelnummer 5133003661
EAN-kod 4892210157904

Antal medföljande batterier 0
Flöde (l/h) 30
Tankkapacitet (L) 3.5
Vikt [utan batteri] [Kg] 1.5
Artikelnummer 5133002676
EAN-kod 4892210144447
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OSS1800

NYHET18V Spridare

 ● Fungerar med torrt material som fröer, gödningsmedel, salt 
och foder

 ● Variabel hastighet och ställbart spridningsområde från 0-2 m för 
maximal kontroll

 ● Fördelare förhindrar eventuella klumpar vid matning av material
 ● Behållare rymmer upp till 4L torrt material

OBR1800

NYHET18V Knott-/myggskydd

 ● Knott-/myggskydd som stöter bort insekter med hjälp av 
doftmattor, ett lukt- och rökfritt verktyg

 ● Skyddar ett utrymme upp till 25 m²
 ● LED lantern med tre ljusnivåer
 ● Utrustad med handtag och krok för att lätt placera 
insektsskyddet i trädgården

 ● Förvara extra doftmattor på verktyget för att snabbt och enkelt 
byta vid behov

Antal medföljande batterier 0
Skyddszon [m²] 25
Vikt [utan batteri] [Kg] 0.3
Artikelnummer 5133003730
EAN-kod 4892210160218

Antal medföljande batterier 0
Kapacitet (l) 4
Vikt [utan batteri] [Kg] 1.4
Artikelnummer 5133003729
EAN-kod 4892210160201

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

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

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

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

Easystart™
Eliminera svårigheten med bensin

EasyStart™
Häcksax

EasyStart™
Gräs-/buskröjare

EasyStart™
Grästrimmer

Kompatibel med:

EasyStart™ Modul 

Artikel nr.:  
5132002803 

Starta ditt bensindrivna verktyg

genom att trycka på knappen och

vrida på nyckeln

Ta bort modulen och

börja arbeta!

Fäst modulen som drivs av ett ONE+

batteri på verktyget.

Fäst

Starta

Ta bort

Artikelnummer 5132002803
EAN-kod 4892210140012
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RB18L50
18V 5,0 Ah Lithium+ batteri

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

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

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

RB18L40
18V 4,0 Ah Lithium+ batteri

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

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

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

RB18L25
18V 2,5 Ah Lithium+ batteri

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

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

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

RB18L15
18V 1,5 Ah Lithium+ batteri

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

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

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

Artikelnummer 5133001905
EAN-kod 4892210124081

Artikelnummer 5133002237
EAN-kod 4892210129062

Artikelnummer 5133001907
EAN-kod 4892210124104

Artikelnummer 5133002433
EAN-kod 4892210135940

ryobitools.se
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204 9.0Ah 65 4.0Ahvs.
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Batterier

KOMMER SNART18V 3,0 Ah Lithium+ batteri - HIGH ENERGY

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

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

 ● High Energy batterierna är utrustade med 4 portar för att transportera 
energin från batteriet, detta minskar flödet vilket innebär att batteriet kan 
generera ytterligare 20% mer kraft

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

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

RB18L90

KOMMER SNART18V 9,0 Ah Lithium+ batteri - HIGH ENERGY

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

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

 ● High Energy batterierna är utrustade med 4 portar för att transportera energin från 
batteriet, detta minskar flödet vilket innebär att batteriet kan generera ytterligare 20% 
mer kraft

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

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

Artikelnummer 5133002865
EAN-kod 4892210149381

Artikelnummer 5133002867
EAN-kod 4892210149343

3X
KAPNINGAR*

*RB18L90 jämfört med RB18L40 vid kapning i 10 cm i diameter stockar med kedjesågen RCS1830.
Resultatet kan variera beroende på verktyg, batteri och applikation.

KAPNINGAR*

UPP 
TILL

LÄNGRE 
DRIFTSTID
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RC18150

NYHET18V Laddare - 5,0 Amp/h

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

 ● Kompatibel med alla ONE+ 18V Lithium+ batterier
 ● Indikator visar strömstatus under och efter laddning
 ● Intelligent laddningsövervakning utvärderar batteriets spänning 
och temperatur under laddning för att säkerställa lång livslängd

 ● Indikator visar när batteriets strömnivå nått 80%

RC18120

NYHET18V Laddare - 2,0 Amp/h

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

 ● Kompatibel med alla 18V Lithium batterier
 ● Laddningsindikator visar batteriets status under laddning
 ● Utvärderar batteriets volt och temperatur under laddning för att 
säkerställa lång livslängd

 ● Indikator visar när batteriets strömnivå nått 80%

RC18115

NYHET18V Laddare - 1,5 Amp/h

 ● Laddar 1,5 Amp/h vilket innebär 1 timmes laddningstid för ett 
1,5 Ah batteri

 ● Kompatibel med alla 18V Lithium batterier
 ● Laddningsindikator visar batteriets status under laddning
 ● Utvärderar batteriets volt och temperatur under laddning för att 
säkerställa lång livslängd

Artikelnummer 5133002638
EAN-kod 4892210141873

Artikelnummer 5133002891
EAN-kod 4892210150103

Artikelnummer 5133003589
EAN-kod 4892210156372

Uppskattad laddningstid i minuter

Laddnings-
hastighet
(Amp/h)

1.5Ah 2.0Ah 2.5Ah 4.0Ah 5.0Ah

RC18115 1.5 60 80 100 160 200

RC18120 2 45 60 75 120 150

RC18150 5 25 30 40 50 60

RC18627 2.7 35 45 60 90 120

RC181186 1.8 60 70 80 120 150

ryobitools.se
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RC18118C
18V Billaddare - 1,8 Amp/h

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

 ● Kompatibel med alla ONE+ 18V Lithium+ batterier
 ● Indikator visar pågående laddning och när batteriet är fulladdat
 ● Intelligent laddningsövervakning utvärderar batteriets spänning 
och temperatur under laddning för att säkerställa lång livslängd

 ● Laddaren varnar dig när bilens batterinivå är för låg och stänger 
samtidigt av laddaren

RC18627
18V 6-portsladdare - 2,7 Amp/h

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

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

 ● Kompatibel med alla ONE+ 18V Lithium+ batterier
 ● Indikator visar strömstatus under och efter laddning
 ● Intelligent laddningsövervakning utvärderar batteriernas 
spänning och temperatur innan laddning för att säkerställa lång 
livslängd

Artikelnummer 5133002893
EAN-kod 4892210150134

Artikelnummer 5133002630
EAN-kod 4892210140906

Uppskattad laddningstid i minuter

Laddnings-
hastighet
(Amp/h)

1.5Ah 2.0Ah 2.5Ah 4.0Ah 5.0Ah

RC18115 1.5 60 80 100 160 200

RC18120 2 45 60 75 120 150

RC18150 5 25 30 40 50 60

RC18627 2.7 35 45 60 90 120

RC181186 1.8 60 70 80 120 150
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Tillbehör för  
elverktyg

RAK6JSBW
Artikel nr.:  
5132002810

RAK3RBWM
Artikel nr.:  
5132002813

RAK10TSD
Artikel nr.:  
5132002788

RAK6AGD125 
Artikel nr.:  
5132003149

RAK46MIX 
Artikel nr.:  
5132002686

Sticksågsblad för 
trä (6-pack)

Tigersågsblad för trä och 
metall (3-pack)

 46 delar Borr- och skruvbits

CSB184A1
Artikel nr.:  
5132003615

RAK31MSDI 
Artikel nr.:  
5132002817

Cirkelsågsklinga 
184 mm

31-delars mixad bitssats 
Torque+

6-delars disksats till vinkelslip  
(125 mm)

 46-delars borr-/skruvbits

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

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

• Optimerad tanddesign för 
20% snabbare sågning 
jämfört med tidigare 
generation av tigersågsblad

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

• 184 mm 
cirkelsågsklinga 
med 24st 
karbidtänder

• Kompatibel med 
alla 184 mm 
cirkelsågar

• 1x diamantkapskiva 
för sten med  
1,8 mm kapbredd

• 5x metallkapskivor 
med 1,5 mm 
kapbredd för 
effektiv kapning

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

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

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

• Speciellt härdad bits för 
att motstå slag och högt 
vridmoment

Se hela sortimentet av 
tillbehör på

ryobitools.se/accessories

ryobitools.se
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Tillbehör för 
trädgård

Se hela sortimentet av 
tillbehör på

ryobitools.se/accessories

OES18
Artikel nr.:  
5132002803

RAC311 
Artikel nr.:  
5132002864

RAC805 
Artikel nr.:  
5132002706

RAC810 
Artikel nr.:  
5132002994
5132002993

ONE+™ Easy-Start
modul

Rengöringsborste för
häcksax

RAC138 
Artikel nr.:  
5132002765

RAC811 
Artikel nr.:  
5132002991
5132002992

Vertebrae+™
sele

Handskar i textil
Sizes: M, L

Vertebrae+™ sele för
förlängningsbara
verktyg

Trädgårdshandskar
Sizes: M, L

RAC364 
Artikel nr.:  
5132002995

Universell
uppsamlare för
lövsug, 45L

RAC365 
Artikel nr.:  
5132003275

Lövuppsamlings- 
system

RAC305
Artikel nr.:  
5132002437

Universell 
HEDGESWEEP™
lövfösare

Se hela sortimentet av 
tillbehör på

ryobitools.se/accessories
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  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. 

Techtronic Industries Nordic
Stamholmen 147, 4. 2650 Hvidovre Danmark

Tel:  08 – 24 60 30 
Email:  kundtjanst@tti-emea.com
Web:  www.ryobitools.se

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


