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NYHED

VORES VÆRKTØJER ER BYGGET TIL AT HOLDE. 
LIGESOM VORES GARANTI.
Du vil have mere af det hele og det er netop hvad Ryobi står for. Takket være klassens bedste  
teknologi og innovation, kan vi nu tilbyde vores første 3 års garanti* på alle vores batteridrevne og  
elektriske værktøjer, heriblandt ONE+ og 36V værktøjerne.**

*Registrering er påkrævet for at udvide garantien fra 2 til 3 år. Besøg dk.ryobitools.eu og registrer dig værktøj inden  
for 30 dage efter køb. Denne garanti er gældende i EU, Schweiz, Island, Norge, Liechtenstein, Tyrkiet og Rusland.  
Kontakt en autoriseret Ryobi forhandler hvis du er i tvivl om garantien i dit land. 

**Dette inkluderer ikke benzindrevne værktøjer. Disse er stadig dækket af den almindelige 2 års garanti.

Vores brugere vælger Ryobi, fordi vi også vil lidt mere. LEADER
DIY.

IN
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#RyobiToolsEurope

ryobitools.euINDHOLD

Hos Ryobi® har vi opbygget et solidt ry for 
innovation og fleksibilitet, ved altid at lytte til hvad 
folk kræver af deres havemaskiner.
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Alle de viste produkter er i overensstemmelse med de EU-bestemmelser, der finder anvendelse
(CE-godkendelsesmærket er vist på ydelsesskiltet).

Advarsel: Alle garantier er lands-/regionsspecifikke. Maskiner købt f.eks. i USA eller via Internettet, og 
importeret til Europa, som ikke er CE-godkendt, er ikke blot i strid med EU-lovgivningen, men vil som følge 
heraf heller ikke blive behandlet/ serviceret i Europa af Ryobi®. Kun maskiner købt i Den Europæiske Union, 
som viser CE-godkendelsesmærket på ydelsesskiltet (inkl. Schweiz), dækkes af en europæisk garanti. 
Ryobi® forbeholder sig ret til når som helst at revidere produktspecifikationer uden varsel.

Vi tilbyder en 3 
års garanti på alle 
vores batteridrevne 
og elektriske 
værktøjer*. Garantien 
dækker fejl opstået 
gennem normal og 
hensigtmæssig brug.

*Registrering er påkrævet for at udvide garantien fra 2 til 3 år. Besøg dk.ryobitools.eu og registrer dig værktøj inden  for 30 dage efter køb. Denne garanti er gældende i EU, 
Schweiz, Island, Norge, Liechtenstein, Tyrkiet og Rusland. Kontakt en autoriseret Ryobi forhandler hvis du er i tvivl om garantien i dit land.
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                 ÉT BATTERI
PASSER ALT VÆRKTØJ
SAMME LITHIUM+ BATTERI PASSER OVER 50 
FORSKELLIGE HAVE- OG ELVÆRKTØJER!

IntelliCell™ batteriteknologi

Styrer og overvåger batteriets ydelse, så hvert ONE+ værktøj for optimeret 
driftstid og ydelse til den givne opgave. 

035

ryobitools.eu
#RyobiToolsEU

VÆRKTØJER!

+50

KØB DE VÆRKTØJER DU SKAL BRUGE
når du skal bruge dem...
...og slip for at betale for batterier og ladere du ikke har brug for. Med alt fra 
boremaskiner, radioer, arbejdslys, malersprøjter, plæneklippere og meget 
mere, kan du når som helst udvide din samling med hvad du lige mangler.

VÆLG  
STARTSÆT...

SUPPLER...

udvid din samling ved at 
købe individuelle værktøjer, 
batterier og lader som 
dækker dit behov.

Køb et værktøj med 
batterier og lader for 
at starte din ONE+ 
samling

Batteriet der tænker selv. 

OG

dk.ryobitools.eu
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ONE+ Batteriet

Batteriet der  
tænker selv.
IntelliCell™ batteriteknologi
Styrer og overvåger batteriets ydelse,  
så hvert ONE+ værktøj for optimeret  
driftstid og ydelse til den givne opgave.

Strømindikator
Letteste måde at holde overblik 
over resterende batteriniveau.Driftstid

Ydelse Elektronisk Beskyttelse
Elektronikken lukker værktøjet ned 
når der er for meget belastning på 
batteriet. Dette beskytter både batteri 
og værktøj.

Holdbarhed

High Power Cells
Som det første på GDS-markedet, 
kan batteriet afgive mere kraft i korte 
doser når der er behov for det.

Strøm  
Styring

OPGRADERER AUTOMATISK DIT ONE+ VÆRKTØJ.

Besøg vores hjemmeside: www.ryobitools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

dk.ryobitools.eu
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ryobitools.euONE+ Batteriet

Vi præsenterer GDS-markedets 
første 5,0 Ah Lithium+ batteri
Så gør-det-selv-folket nu kan få 
samme kraft og driftstid som de 
professionelle!

Opgrader til 5,0 Ah batteriet

Bor op til 934 huller*

Sav op til 100 meter*

Klip op til 250m2** Bor op til 10 x 50mm huller i fyrretræ, sav op til 100 
meter i 13 mm krydsfiner.

* Driftstid målt med RLM18X33H50. Resultater 
afhænger af brugerteknik, værktøj, batteri m.m.

50+ VÆRKTØJER DREVET AF DET BREDESTE BATTERI-SORTIMENT.

dk.ryobitools.eu
Besøg vores hjemmeside: www.ryobitools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

3xFå

mere arbejde gjort

dk.ryobitools.eu
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Ryobis nyeste innovationer i  familien

Kig efter alle 
de NYE  
havemaskiner!

RLM18X41H240
18V 40CM FUSION PLÆNEKLIPPER  
(DREVET AF 2 X 18V BATTERIER)

1.
MARKEDET

PÅ

 
18 GRENSAKS

OWS1880
18V 
UKRUDSSPØJTE

OGS1822
18V AKKU GRÆS-/
HÆKKEKLIPPER

OCS1830
18V AKKU  
KÆDESAV

SE VORES  SORTIMENT FOR PRODUKTSPECIFIKATIONER

Besøg vores hjemmeside: www.ryobitools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

dk.ryobitools.eu
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ryobitools.euONE+ batteridrevne havemaskiner

OLM1833H
18 V plæneklipper med 33 cm klippebredde

 • 33 cm klippebredde
 • Klippehøjde mellem 20-70 mm i 5 positioner med ét enkelt håndtag
 • EasyEdge™ græskam til klipning langs mure og bede
 • Ergonomisk håndtag med justerbar højde i 5 trin
 • Sammenklappeligt håndtag og græsopsamler som opbevares fladt 

på toppen af plæneklipperen
 • Som en del af 18 V Ryobi One+™ serien er batteriet kompatibelt med 

hele serien af have- og elværktøjer

Standardudstyr (OLM1833H)
Bioklip-prop, 35 L græsopsamler

Kompatibelt tilbehør
Model:
RAC431
Varenummer:
5132002805

RLM18X41H240
36V Fusion plæneklipper, 40cm klippebredde, Drevet af ONE+ (2x4.0Ah)

 • 36V ydelse med Ryobi Lithium Fusion™ teknologien, drevet af to 18V 
Lithium+ batterier

 • Metalklinger med 40cm klippebredde
 • Simpel højdejustering fra 20mm til 70mm
 • Klip lige til kanten og rundt om bede med EasyEdge™ græskam
 • Ergonomiske teleskop håndtag så den passer brugere af alle højder
 • Sammenklappelig for let opbevaring
 • 50L græsopsamler
 • En del af ONE+™ familien, så 18V Lithium+ batterierne passer alle 

have- og elværktøjer i serien

Standardudstyr (RLM18X41H240)
Bioklip-prop, 50L græsopsamler

Kompatibelt tilbehør
Model:
RAC404
Varenummer:
5132002438

Fås også som

36V Fusion plæneklipper, 40cm 
klippebredde, Drevet af ONE+

Model: Varenummer:
5133002805OLM1841H

Besøg vores hjemmeside: www.ryobitools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

dk.ryobitools.eu

Spænding (V) 18
Kapacitet (Ah) -
Antal batterier 0
Klippebredde (cm) 33
Fremdrift Tryk
Bioklip Ja
Vægt inkl. batteri (kg) 11.5
Varenummer 5133002616
EAN-kode 4892210139351

C

heck out the video on

Search for Ryobi TV

Spænding (V) 36
Kapacitet (Ah) 4.0
Lader medfølger 2 hr
Klippebredde (cm) 40
Fremdrift Tryk
Bioklip Ja
Vægt uden batteri (kg) 19.2
Varenummer 5133002803
EAN-kode 4892210147578

NYHEDHEDDDDD
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ONE+ batteridrevne havemaskiner

RLM18C36H225
36V Hybrid plæneklipper, 36 cm klippebredde

 • 36 V Hybrid plæneklipper drevet af enten 2x 18 V batterier eller 
ledning

 • 36 cm klippebredde
 • EasyEdge™ græskam til klipning langs mure og bede
 • Sammenklappeligt håndtag og græsopsamler som opbevares fladt 

på toppen af plæneklipperen
 • Justerbar klippehøjde i 5 positioner
 • 45 liter græsopsamler
 • Vertebrae™ håndtag giver øget brugerkomfort med mange 

indstillingsmuligheder Standardudstyr (RLM18C36H225)
Bioklip-prop, 45 L græsopsamler

Kompatibelt tilbehør
Model:
RAC432
Varenummer:
5132002806

RLT1831H20
18V Hybrid Græstrimmer, 25-30cm klippebredde (1x2.0Ah)

 • Innovativt 18V hybridsystem giver enten batteridrevet mobilitet eller 
ubegrænset drifttid med ledning

 • Justerbar klippebredde mellem 25-30cm giver større fleksibilitet
 • EasyEdge™ for let hurtigt skift mellem kantklipning og trimning
 • Teleskopskaft justerbart håndtag gør at den passer brugere af alle 

højder
 • Hovedet kan vinkles i flere trin for optimal klippekomfort
 • Drevet af  18V Lithium+ batteri med IntelliCell™ teknologi der 

individuelt overvåger cellerne for maksimal levetid og driftstid
 • En del af ONE+™ familien hvor samme 18V Lithium+ batteri hele 

rækken af have- og elværktøjer
Standardudstyr (RLT1831H20)
Auto-feed spole

Kompatibelt tilbehør

Model: Model:Model:
RAC124 RAC139RAC125
Varenummer: Varenummer:Varenummer:
5132002433 51320027075132002434

Besøg vores hjemmeside: www.ryobitools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

dk.ryobitools.eu

Spænding (V) 18
Kapacitet (Ah) 2.0
Antal batterier 1
Lader medfølger 70 min
Klippebredde (cm) 25/30

Trådfremføring
Automatisk 
fremføring

Vægt uden batteri (kg) 2.8
Varenummer 5133002819
EAN-kode 4892210147745

Spænding (V) 18
Kapacitet (Ah) 2.5
Lader medfølger 90 min
Klippebredde (cm) 36
Fremdrift Tryk
Bioklip Ja
Vægt inkl. batteri (kg) 16.1
Varenummer 5133002587
EAN-kode 4892210140111

NYHEDHEDDDDD
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ryobitools.euHybridteknologi

HYBRIDTEKNOLOGI

LØB ALDRIG TØR 
FOR STRØM
Skift let og ubesværet mellem batteri og 
ledning. Nyd friheden og mobiliteten ved 
batteridrift eller den ubegrænsede driftstid 
med ledning.

Hybrid værktøjer er mobile, men løber aldrig tør for strøm.

KIG EFTER HYBRID-LOGOET I BUTIKKEN

Besøg vores hjemmeside: www.ryobitools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

Bat t e r i

Ledning

dk.ryobitools.eu



0212

ONE+ batteridrevne havemaskiner

RLT1825M13
18V Græstrimmer, 25cm klippebredde (1x1,3 Ah)

 • 25 cm klippebredde
 • EasyEdge™ for hurtigt skift mellem kantklipning og trimning
 • To-hånds greb for optimal ergonomi
 • Drevet af et 18V Lithium+ batteri med patenteret IntelliCell™, der 

individuelt overvåger cellerne for maksimal levetid og driftstid
 • En del af ONE+™ familien, hvor batteriet er kompatibelt med alle 

have- og elværktøjer i serien

Standardudstyr (RLT1825M13)
Auto-feed spole

Kompatibelt tilbehør
Model: Model: Model:
RAC124 RAC125 RAC139
Varenummer: Varenummer: Varenummer:
5132002433 5132002434 5132002707

RLT183225
18V Græstrimmer, 25/30 klippebredde (1x 2,5Ah)

 • Justerbar klippebredde mellem 25-30cm giver stor fleksibilitet
 • EasyEdge™ for let hurtigt skift mellem kantklipning og trimning
 • Teleskopskaft justerbart håndtag gør at den passer brugere af alle 

højder
 • Hovedet kan vinkles i flere trin for optimal klippekomfort
 • Drevet af 18V Lithium+ batteri med IntelliCell™ teknologi der 

individuelt overvåger cellerne for maksimal levetid og driftstid
 • En del af ONE+™ familien hvor samme 18V Lithium+ batteri hele 

serien af have- og elværktøjer

Standardudstyr (RLT183225)
Auto-feed spole

Kompatibelt tilbehør

Model: Model:Model:
RAC124 RAC139RAC125
Varenummer: Varenummer:Varenummer:
5132002433 51320027075132002434

Fås også som

18V græstrimmer, 25-30 cm 
klippebredde

Model: Varenummer:
5133002813OLT1832

Besøg vores hjemmeside: www.ryobitools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

dk.ryobitools.eu

Spænding (V) 18
Kapacitet (Ah) 2.5
Antal batterier 1
Lader medfølger 80 min
Klippebredde (cm) 25/30

Trådfremføring
Automatisk 
fremføring

Vægt uden batteri (kg) 2.3
Varenummer 5133002816
EAN-kode 4892210147714

Spænding (V) 18
Kapacitet (Ah) 1.3
Antal batterier 1
Lader medfølger 3 timer
Klippebredde (cm) 25

Trådfremføring
Automatisk 
fremføring

Vægt uden batteri (kg) 1.3
Varenummer 5133002823
EAN-kode 4892210147783

NYHEDHEDDDDD

NYHEDHEDDDDD

0313

#RyobiToolsEurope
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OBC1820B
18 V Buskrydder med cykelhåndtag

 • Kraftfuldt 18 V 4,0 Ah. Lithium+ batteri giver mere kraft, længere 
driftstid og holdbarhed end tidligere lithium-teknologier

 • IntelliCell™-teknologi med elektronisk individuel celleovervågning og 
balancering for maximal driftstid, levetid og sikkerhed

 • Kraftfuld og højtydende motor med højt moment til de krævende 
opgaver

 • 2-i-1 med 20 cm hærdet stålklinge og udskiftbart trimmerhoved
 • Bred 30 cm klippebredde
 • Cykelhåndtag med soft greb og variabel hastighed for længere 

driftstid
 • Bagvedhængt batteri og motor for bedre balance og vægtfordeling

Standardudstyr (OBC1820B)
Tri-Arc buskrydderklinge, trimmerhoved med 
1.6 mm tråd, cykelhåndtag, bæresele

Kompatibelt tilbehør
Model: Model:
RAC108 RAC114
Varenummer: Varenummer:
5132002650 5132002669

OGS1822
18V Hække-/græsklipper

 • 2-i-1 hække-/græsklipper for maksimal fleksibilitet i 
havearbejdet

 • Lille og kompakt med lav vægt
 • Skift mellem de to funktioner - uden brug af værktøj
 • Solide hærdede stålklinger
 • Drevet af 18V Lithium+ batteri med IntelliCell™ teknologi der 

individuelt overvåger cellerne for maksimal levetid og driftstid
 • En del af ONE+™ familien hvor samme 18V Lithium+ batteri 

hele serien af have- og elværktøjer

Standardudstyr (OGS1822)
Græsklipper-klinger, sværd til hæk

Kompatibelt tilbehør

Model:Model:
RPA1822RAC314
Varenummer:Varenummer:
51320033005132003309

Besøg vores hjemmeside: www.ryobitools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

dk.ryobitools.eu

Spænding (V) 18
Kapacitet (Ah) -
Antal batterier 0
Lader medfølger −

Klippebredde med 
buskrydderklinge (cm)

20

Klippebredde med 
græstrimmer-hoved (cm)

30

Tråddiameter (mm) 1.6
Klingehastighed (omdr./min) 8000
Vægt uden batteri (kg) 4.7
Varenummer 5133002619
EAN-kode 4892210141033

Spænding (V) 18
Kapacitet (Ah) -
Antal batterier 0
Lader medfølger −
Trimmer [mm] 120
Sværd [mm] 200
Tandafstand [mm] 10
Vægt uden batteri (kg) 1.12
Varenummer 5133002830
EAN-kode 4892210147837

NYHEDHEDDDDD
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ONE+ batteridrevne havemaskiner

OLP1832B
18V Grensaks

 • Batteridrevet grensaks gør beskæring af grene let
 • 18V motoren skærer ubesværet igennem grene op til 32mm
 • De solide klinger leverer moment på 150 kg/m
 • Softgreb for optimal komfort
 • Drevet af 18V Lithium+ batteri med IntelliCell™ teknologi der 

individuelt overvåger cellerne for maksimal levetid og driftstid
 • En del af ONE+™ familien hvor samme 18V Lithium+ batteri hele 

serien af have- og elværktøjer

Standardudstyr (OLP1832B)
-

Kompatibelt tilbehør
Model:
RAC313
Varenummer:
5132003308

OLP1832BP
18V teleskop grensaks

 • Batteridrevet teleskop-grensaks med fleksibel længde mellem 2,5 m 
og 4 m.

 • 18V motoren klarer ubesværet grene op 32 mm
 • Klingerne leverer et moment på 150 kg/m til de hårdeste opgaver
 • Vinkelbart hoved tillader adskillige skærevinkler
 • Komfortabelt softgreb
 • Drevet af 18V Lithium+ batteri med patenteret IntelliCell™ teknologi 

der individuelt ovevåger, afbalancerer og maksimerer driftstid, levetid 
og sikkerhed

 • En del af ONE+™ familien, hvor samme 18V Lithium+ batteri passer 
hele serien af el- og haveværktøjer Standardudstyr (OLP1832BP)

-

Kompatibelt tilbehør
Model:
RAC313
Varenummer:
5132003308

OPP1820
18 V Grensav

 • 20 cm Oregon sværd og kæde
 • Høj ydeevne og kædehastighed på 5,5 m/s
 • Justerbar rækkevidde op til 4 meter
 • Hovedet er vinklet 15° for sikker og nem beskæring
 • Automatisk kæde- og sværdsmøring
 • Som en del af One+™ familien er batteriet kompatibelt med over 

50 have- og elværktøjer

Standardudstyr (OPP1820)
Sværd- og kædeolie

Kompatibelt tilbehør
Model:Model:
RAC805RAC234
Varenummer:Varenummer:
51320027655132002588

Besøg vores hjemmeside: www.ryobitools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

dk.ryobitools.eu

Spænding (V) 18
Antal batterier 0
Lader medfølger −
Sværdlængde (cm) 20
Kædehastighed (m/s) 5.5
Vægt (kg) 4.1
Varenummer 5133001250
EAN-kode 4892210815446

C

heck out the video on

Search for Ryobi TV

C

heck out the video on

Search for Ryobi TV

Spænding (V) 18
Lader medfølger −
Klingetype 2 klinger
Klippekapacitet [mm] 32
Skærevinkel Fast 
Længde (m) 0.75
Teleskop Nej
Vægt uden batteri (kg) 1.45
Varenummer 5133002842
EAN-kode 4892210147967

Spænding (V) 18
Lader medfølger −
Klingetype Dobbelt
Klippekapacitet [mm] 32
Skærevinkel 0-230°
Længde (m) 2.5-4
Teleskop Ja
Vægt uden batteri (kg) 3.7
Varenummer 5133002843
EAN-kode 4892210147974

NYHEDHEDDDDD

NYHEDHEDDDDD
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OCS1830
18V kulfri kædesav, 30 cm sværd

 • Højtydende kulfri motor giver et meget kraftfuldt 
haveværktøj

 • 30cm Oregon® sværd og kæde
 • Automatisk oliesystem gør den meget brugervenlig
 • Let kædestramning uden brug af værktøj
 • Softgreb giver komfortabel håndtering uanset 

arbejdsstillingen
 • Mekanisk kædebremse
 • Drevet af 18V Lithium+ batteri med IntelliCell™ 

teknologi der individuelt overvåger cellerne for 
maksimal levetid og driftstid

 • En del af ONE+™ familien hvor samme 18V Lithium+ 
batteri hele serien af have- og elværktøjer

Standardudstyr (OCS1830
Sværdskede

Kompatibelt tilbehør

Model: Model:
RAC227RAC226

Varenummer: Varenummer:
51320024365132002486

OPT1845
18 V forlængbar hækkeklipper

 • Det kraftfulde 18 V Lithium+ batteri giver mere kraft, bedre driftstid og 
længere holdbarhed end tidligere lithium-teknologier

 • 45 cm diamantslebet sværd
 • Savfunktion med 18 mm grenkapacitet 
 • 135° justerbart klippehoved i 4 positioner
 • Forlængbart skaft med mulig totallængde på 2,3 m

Standardudstyr (OPT1845)
Løvopsamler, sværdskede og bæresele

Kompatibelt tilbehør
Model:Model:
RAC805RAC311
Varenummer:Varenummer:
51320027655132002864

Besøg vores hjemmeside: www.ryobitools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

dk.ryobitools.eu

Spænding (V) 18
Kapacitet (Ah) -
Antal batterier 0
Lader medfølger −
Klingelængde (mm) 450
Klingehastighed (omdr./min) 1350
Skærekapacitet 18mm
Vægt uden batteri (kg) 4.2
Varenummer 5133002523
EAN-kode 4892210138521

Spænding (V) 18
Kapacitet (Ah) -
Antal batterier 0
Lader medfølger −
Sværdlængde (cm) 30
Kædehastighed (m/s) 10

Kædestramning uden brug 
af værktøj

Ja

Varenummer 5133002829
EAN-kode 4892210147820

NYHEDHEDDDDD
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ONE+ batteridrevne havemaskiner

RHT1851R20
18V Hækkeklipper, 50cm sværd (1x 2,0Ah)

 • Motor med højt drejningsmoment for maksimal ydeevne
 • Fremragende klippekvalitet med 50 cm diamantslebet sværd
 • Savfunktion med grenkapacitet på 22 mm
 • Anti-blokeringssystem forhindrer uforudsete grenblokeringer
 • Roterende baghåndtag og loophåndtag foran giver mulighed for at 

skære i forskellige vinkler
 • HedgeSweep™ løvopsamler
 • Som en del af 18 V Ryobi One+™ serien er batteriet kompatibelt 

med over 40 have- og elværktøjer

Standardudstyr (RHT1851R20)
HedgeSweep™ opsamler, sværdskede

Kompatibelt tilbehør
Model:Model:
RAC311RAC305
Varenummer:Varenummer:
51320028645132002437

RHT1855R40
18 V Batteridrevet hækkeklipper med 55 cm sværd (1x4.0 Ah)

 • Kraftfuldt 18 V 4.0 Ah Lithium+ batteri giver mere kraft, længere driftstid og 
holdbarhed end tidligere lithium-teknologier

 • IntelliCell™-teknologi med elektronisk individuel celleovervågning og 
balancering for maximal driftstid, levetid og sikkerhed

 • Motor med højt drejningsmoment for maksimal ydeevne
 • Fremragende klippekvalitet med 55 cm laserskåret og diamantslebet sværd
 • Savfunktion med grenkapacitet på 22 mm
 • Anti-blokeringssystem forhindrer uforudsete grenblokeringer
 • Roterende baghåndtag giver mulighed for at klippe i forskellige vinkler og 

med maksimal brugervenlighed
 • HedgeSweep™ løvopsamler
 • Som en del af 18 V Ryobi One+™ serien er batteriet kompatibelt med over 35 

have- og elværktøjer

Standardudstyr (RHT1855R40)
Sværdskede, HedgeSweep™ løvopsamler

Fås også som Kompatibelt tilbehør
Model:Model:18 V Batteridrevet hækkeklipper 

med 55 cm sværd RAC311RAC305
Varenummer:Model: Varenummer: Varenummer:
513200286451320024375133002161OHT1855R

OHT1850X
18 V hækkeklipper med 50 cm sværd og ekstra rækkevidde

 • 50 cm sværd der kan tage grene op til 16mm
 • Hoved med 4 indstillingsmuligheder og roterende baghåndtag for 

optimal rækkevidde ved alle klippeopgaver
 • Roterbart håndtag til klipning i alle stillinger
 • Centralt placeret kontakt giver større brugervenlighed i udstrakte 

stillinger
 • Inklusiv HedgeSweep løvopsamler

Standardudstyr (OHT1850X)
HedgeSweep™ løvopsamler, sværdskede

Kompatibelt tilbehør
Model:Model:
RAC311RAC305
Varenummer:Varenummer:
51320028645132002437

Besøg vores hjemmeside: www.ryobitools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

dk.ryobitools.eu

Spænding (V) 18
Kapacitet (Ah) -
Antal batterier 0
Lader medfølger −
Maks. skærekapacitet (mm) 16
Slagtal (slag/min) 2400
Sværdlængde [cm] 50
Vægt inkl. batteri (kg) 3.73
Varenummer 5133001249
EAN-kode 4892210815439

Kapacitet (Ah) 4.0
Antal batterier 1
Maks. skærekapacitet (mm) 22
Klingehastighed (omdr./min) 1350
Sværdlængde [cm] 55
Vægt uden batteri (kg) 2.8

Spænding (V) 18
Kapacitet (Ah) 2.0
Antal batterier 1
Lader medfølger 70 min
Maks. skærekapacitet (mm) 22
Klingehastighed (omdr./min) 1350
Sværdlængde [cm] 50
Klingetype Diamantslebet
Vægt uden batteri (kg) 2.7
Varenummer 5133002831
EAN-kode 4892210147998

C

heck out the video on

Search for Ryobi TV
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OBL1820H
18 V haveblæser

 • Innovativ 18 V Hybrid værktøj, giver mulighed for at skifte mellem 
batteri og ledning

 • Letvægtsdesign
 • Højhastighedsdyse til lufthastighed op til 250 km/t
 • Fremragende ergonomi og softgreb
 • Variabel hastighed
 • Leveres uden batteri og lader
 • Gummibelægning på håndtag 
 • Som en del af One+™ familien er batteriet kompatibelt med over 40 

have- og elværktøjer

Standardudstyr (OBL1820H)
1x dyse

OWS1880
18V ukrudssprøjte. 3,5 L tank

 • Batteridrevet ukrudssprøjte gør havearbejdet let
 • Frem for at pumpe væsken ud med håndkraft, skal der nu bare 

trykkes på en knap
 • 3.5L tank med indbygget målebæger
 • Smart design så den kan betjenes med én hånd
 • Drevet af 18V Lithium+ batteri med patenteret IntelliCell™ teknologi 

der individuelt ovevåger, afbalancerer og maksimerer driftstid, 
levetid og sikkerhed

 • En del af ONE+™ familien, hvor samme 18V Lithium+ batteri 
passer hele serien af el- og haveværktøjer Standardudstyr (OWS1880)

-

Besøg vores hjemmeside: www.ryobitools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

dk.ryobitools.eu

Spænding (V) 18
Kapacitet (Ah) 0
Antal batterier 0
Lader medfølger −
Strømning (l/t) 30
Tankkapacitet (l) 3.5
Vægt uden batteri (kg) 1.45
Varenummer 5133002676
  

Spænding (V) 18
Kapacitet (Ah) -
Antal batterier 0
Lader medfølger −
Luftstrøm hastighed (km/t) 250
Vægt inkl. batteri (kg) 2.1
Varenummer 5133002340
EAN-kode 4892210822673
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ONE+ Batterier & ladere

RB18L50
18 V Lithium+ batteri (1x 5,0 Ah)

 • Kraftfuldt 5,0 Ah Lithium+ batteri giver mere kraft, længere driftstid og bedre holdbarhed end tidligere 
lithium teknologi

 • 4-trins strømindikator (100%, 75%, 50%, 25%) 
 • IntelliCell™ teknologien overvåger og afbalancerer battericellerne individuelt for at maksimere driftstider, 

levetid og sikkerhed 
 • Solid slagfast ramme giver fremragende holdbarhed
 • Op til 1622 4x40 mm skruer med RCD1802
 • Op til 276 gennemskæringer i fyretræ 2x6’s (50*150mm) med R18CS
 • Driftstid varierer efter værktøj, opgaver og brugerteknik.

RB18L40
1 x 18 V Lithium+ batteri (4,0 Ah)

 • Kraftigt 4,0 Ah Lithium+ batteri med mere kraft, længere driftstid og og bedre holdbarhed end tidligere 
lithium teknologier.

 • 4-trins strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet (100%, 75%, 50%, 25%)
 • IntelliCell™ teknologien overvåger hver enkelt celle for at maksimerer batteriets levetid, holdbarhed og 

sikkerhed
 • Robust design med indbygget beskyttelse mod stød for lang holdbarhed
 • Skru op til 1322 4x40 mm skruer i med RCD1802
 • Skærer op til 211 stk. fyrretræ (50*150mm) med R18CS
 • Driftstid varierer efter værktøj, opgaver og brugerteknik.

RB18L25
1 x 18 V Lithium+ batteri (2.5 Ah)

 • Kraftigt 2,5 Ah Lithium+Ion batteri,giver mere kraft længere driftstid og bedre holdbarhed end tidligere 
lithium teknologier

 • 4 trins strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet (100%, 75%, 50%, 25%)
 • IntelliCell™ teknologien overvåger hver enkelt celle for at maksimerer batteriets levetid, holdbarhed og 

sikkerhed
 • Robust design med indbygget beskyttelse mod stød for lang holdbarhed
 • Skru op til 781 4x40 mm skruer i med RCD1802
 • Op til 161 tværsnit i fyrretræ (2x4) med RWSL1801
 • Bor op til 146  6 mm huller. Boredybde i mursten 40 mm med LLCDI1802
 • Driftstiden kan variere afhængigt af værktøj, batteri og anvendelse

RB18L20
18V 2,0 Ah Lithium+ Batteri

 • Kraftfuldt 2,0 Ah Lithium+ batteri giver mere kraft, længere driftstid og bedre holdbarhed end tidligere lithium 
teknologi

 • Solid slagfast ramme giver fremragende holdbarhed
 • Bor op til 125 huller pr. opladning (16mm huller i 50mm i fyrretræ) med RCD1802
 • Op til 70 tværsnit 50*150mm fyrretræ med R18CS
 • Driftstid varierer efter værktøj, opgaver og brugerteknik.

RB18L15
1 x 18 V Lithium+ batteri (1,5 Ah)

 • Kraftigt 1,5 Ah Lithium+Ion batteri, giver mere kraft længere driftstid og bedre holdbarhed end tidligere 
lithium teknologier

 • 4 trins strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet (100%, 75%, 50%, 25%)
 • IntelliCell™ teknologien overvåger hver enkelt celle for at maksimerer batteriets levetid, holdbarhed og 

sikkerhed
 • Robust design med indbygget beskyttelse mod stød for lang holdbarhed
 • Skru op til 455 4x40 mm skruer i med RCD1802
 • Skærer op til 89 stk. fyrretræ (2x4) med RWSL1801
 • Klarer op til 85 6 mm huller og borer op til 40 mm dybt i mursten med LLCDI1802
 • Driftstiden kan variere afhængigt af værktøj, batteri og anvendelse

Besøg vores hjemmeside: www.ryobitools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

dk.ryobitools.eu

Varenummer 5133001905
EAN-kode 4892210124081

Varenummer 5133002737
EAN-kode 4892210145093

Varenummer 5133002237
EAN-kode 4892210129062

Varenummer 5133001907
EAN-kode 4892210124104

Varenummer 5133002433
EAN-kode 4892210135940

NYHEDHEDDDDD
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RC18118C
18V billader

 • Sæt i bilens 12V-cigarstik så du kan lade dine batterier mens du er i 
bilen

 • ONE+ lader kompatibel med alle ONE+ 18V Lithium+ batterier
 • Indikatorlys viser ladestatus på batterierne
 • Intelligent opladning som overvåger batteriernes temperatur og sikrer 

lang holdbarhed
 • Beskyttende elektronik der slukker for opladeren hvis bilens batteri 

bliver for varmt

BCL14181H
Lynlader til både Lithium-Ion og NiCd batterier

 • Elektronisk hurtiglader passer til alle Ryobi 18 V Lithium-Ion og 14-18 
V NiCd batterier.

 • LED batteriindikator
 • Vedligeholdelsesfunktion - batterier opbevaret i opladeren oplades 

kontinuerligt for at opretholde maksimal ydeevne
 • Oplader batteriet i temperaturområdet 0°- 50°
 • Lader 1,8 Ah i timen

RC18627
18V multilader, 6 indgange

 • Multilader med plads til 6 ONE+ batterier på én gang
 • Lader med 2.7Amp/t, hvilket betyder at den lader et 2,5 Ah batteri på 

under en time
 • Kompatibel med alle ONE+ 18V Lithium ion batterier
 • Indikatorlys der viser ladestatus på batterierne
 • Intelligent oplader der overvåger batteriernes temperatur og dermed 

sikrer bedre levetid

Besøg vores hjemmeside: www.ryobitools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

dk.ryobitools.eu

Varenummer 5133002630
EAN-kode 4892210140906

Varenummer 5133001127
EAN-kode 4892210117991

Varenummer 5133002893
EAN-kode 4892210150134

RC18150
ONE+ hurtiglader

 • Den hurtigste ONE+ lader til dato. Oplader 5.0Amp/timen - det tager 
60 min at oplade et 5.0Ah batteri

 • Kompatibel med alle ONE+ 18V Lithium ion batterier
 • Indikator-lys viser batteriets status
 • Intelligent ladning overvåger og balancerer batterierne for at sikre 

lang holdbarhed
 • ’Ready to go’-indikator viser når batteriet har nået 80%

Varenummer 5133002638
EAN-kode 4892210141873

NYHEDHEDDDDD
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De ultimative 
batteriværktøjer  
til din have

97% mindre 
støj og 
vibrationer

Intet svineri 
med benzin 
og olie

Og ingen 
udstødnings-
gasser

IntelliCell™ batteriteknologi

Styrer og overvåger batteriets ydelse, så hvert ONE+ værktøj for optimeret 
driftstid og ydelse til den givne opgave. 

0321
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10 KRAFTFULDE 
HAVEMASKINER 

MED SAMME 
BATTERI!

Serien af batteridrevne 36V værktøjer leverer ydelse der kan 
sammenlignes med benzindrift. Men når du først har prøvet 
at klare havearbejdet med batteri, vil du aldrig tilbage igen.

Ryobi har et 36V til at løse enhver opgave 
i haven. Fra plæneklippere, kædesave, 
sneryddere og højtryksrensere - skal du 
kun bruge ét batteri. 

Batteriet der tænker selv. 

dk.ryobitools.eu
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36V Batteridrevne havemaskiner

Batteriet der  
tænker selv.
IntelliCell™ batteriteknologi
Styrer og overvåger batteriets ydelse, så hvert  
36v værktøj for optimeret driftstid og ydelse til  
den givne opgave.  

STRØMINDIKATOR
Letteste måde at holde overblik over 

resterende batteriniveau.

HØJEFFEKTIVE CELLER
Som det første på GDS-markedet, kan 
batteriet afgive mere kraft i korte doser 

når der er behov for det.

ELEKTRONISK 
BESKYTTELSE

Elektronikken lukker værktøjet ned når 
der er for meget belastning på batteriet. 
Dette beskytter både batteri og værktøj.

Besøg vores hjemmeside: www.ryobitools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

dk.ryobitools.eu
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BATTERITEKNOLOGIEN GIVER DIG 
EKSTRA KRAFT NÅR DU HAR  

BRUG FOR DET!
OP TIL 55 A

YDELSE SOM ET 
BENZINVÆRKTØJ
Lithium+ 36V giver ydelse som en 
benzinmaskine takket være Max Power. 
MaxPower tilbyder automatisk strømstyring så 
batteriet kan afgive mere kraft i korte doser når 
der er behov for det, ideelt til tunge opgaver.

KONKURRENTER OVERBELASTNING  
MOTOREN GÅR I STÅ  

UNDER FOR STOR  
BELASTNING 

OP TIL 35 A OP TIL 35 A

Strøm  
StyringHoldbarhedDriftstid Ydelse

Besøg vores hjemmeside: www.ryobitools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

dk.ryobitools.eu



KOMMER SNART

DRIFTSTID

DEN NÆSTE GENERATION 
AF RYOBI BATTERIER

NYHED
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Premium  

Motor
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ryobitools.euHvad er NYT i 36V serien?

Større og bedre: 
36V serien udvides 
også, så tag et kig på 
nyhederne...

RLM36X41H40
36V PLÆNEKLIPPER, 
46CM KLIPPEBREDDE

RLM36X46H5P
36V KULFRI PLÆNEKLIPPER, 
46CM KLIPPEBREDDE Med 

i hjulet

Powered by 

BATTERIER
Designet med vores intelligente 36V 

batterier der giver ydelse og driftstid som en 
benzinmaskine. Så du kan arbejde længere 

tid, med mere kraft.

RBL36JB
36V HAVEBLÆSER MED 
TURBINEMOTOR

SE VORES 36V SORTIMENT FOR PRODUKTSPECIFIKATIONER

Besøg vores hjemmeside: www.ryobitools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

dk.ryobitools.eu
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36V Batteridrevne havemaskiner

RLM36X41H40
36V plæneklipper, 40cm klippebredde (1x 4,0 Ah)

 • Det kraftfulde 36V MAX POWER™ Lithium+ batteri giver mere kraft, længere driftstider og bedre 
holdbarhed end tidligere lithium teknologier, for en ydelse der kan måle sig med benzindrevne 
maskiner

 • IntelliCell™ teknologi der individuelt overvåger cellerne for maksimal levetid og driftstid
 • Højtydende 36V motor klarer let vådt og højt græs
 • Den solide metalklinge giver klippebredde på 40cm
 • Let højdejustering fra 20 til 70 mm
 • Klip helt til kanten og rundt om bede med EasyEdge™ græskam
 • Teleskopskaft og justerbart håndtag gør at den passer brugere af alle højder
 • Kan let klappes sammen til opbevaring
 • 50L græsopsamler

Standardudstyr (RLM36X41H40)
Bioklip-prop, 50L græsopsamler

Kompatibelt tilbehør
Model:
RAC404
Varenummer:
5132002438

Besøg vores hjemmeside: www.ryobitools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

dk.ryobitools.eu

Spænding (V) 36
Kapacitet (Ah) 4.0
Lader medfølger 160 min
Klippebredde (cm) 40
Fremdrift Tryk
Bioklip Ja
Vægt uden batteri (kg) 19.2
Varenummer 5133002806
EAN-kode 4892210147608

C

heck out the video on

Search for Ryobi TV
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RLM36X46H5P
Kulfri 36V plæneklipper med Power Assist, 46cm klippebredde (1x 5,0 Ah)

 • Det kraftfulde 36V MAX POWER™ Lithium+ batteri giver mere kraft, længere driftstider og bedre 
holdbarhed end tidligere lithium teknologier, for en ydelse der kan måle sig med benzindrevne 
maskiner

 • IntelliCell™ teknologi der individuelt overvåger cellerne for maksimal levetid og driftstid
 • Højtydende kulfri 36V motor klarer let de hårdeste opgaver i vådt og højt græs
 • ’Power Assist’ giver ekstra kraft i korte doser når maskinen bliver belastet
 • Den solide metalklinge giver klippebredde på 46cm
 • Let højdejustering fra 20 til 70 mm
 • Klip helt til kanten og rundt om bede med EasyEdge™ græskam
 • Teleskopskaft og justerbart håndtag gør at den passer brugere af alle højder
 • Let at klappe sammen for opbevaring
 • 55L græsopsamler

Standardudstyr (RLM36X46H5P)
Bioklip-prop, 55L opsamler

Kompatibelt tilbehør

Model:
RAC412
Varenummer:
5132002695

Besøg vores hjemmeside: www.ryobitools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

dk.ryobitools.eu

C

heck out the video on

Search for Ryobi TV

Spænding (V) 36
Kapacitet (Ah) 5.0
Antal batterier 1
Lader medfølger 70 min
Klippebredde (cm) 46
Fremdrift SelvkørendeTryk
Bioklip Ja
Vægt uden batteri (kg) 18.4
Varenummer 5133002811
EAN-kode 4892210147646

NYHEDHEDDDDD
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Power Assist teknologien

36V Innovation: 
Power Assist
Slå Power Assist til og din 36V plæneklipper bliver 
selvkørende så det bliver lettere at køre op af bakke  
og gennem tæt græs.

Manuel

Premium  

Motor

Nu med  
Power Assist  
i hjulet
Giver lige den sidste energi til 
at skubbe plæneklipperen

KIG EFTER

LOGOET PÅ VORES 36V MASKINER.

dk.ryobitools.eu

Besøg vores hjemmeside: www.ryobitools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

dk.ryobitools.eu
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RBC36X26B
36 V buskrydder med cykelhåndtag

 • To-i-én funktionalitet, med både trimmerhoved og 3-tandet buskrydderklinge
 • Kraftfuldt 4,0 Ah. Lithium+ batteri giver mere kraft, længere driftstid og 

holdbarhed end tidligere lithium-teknologier
 • IntelliCell™-teknologi med elektronisk individuel celleovervågning og balancering 

for maximal driftstid, levetid og sikkerhed
 • Kraftfuld og højtydende motor med højt moment
 • To-i-én funktionalitet, med 3-tandet buskrydderklinge i hærdet stål
 • Klippebredde på 30 cm
 • Variabel hastighed for øget driftstid
 • Cykelhåndtag og Vertebrae™ bæresele for øget støtte og brugerkomfort
 • Bagvedhængt batteri og indbygget motor for bedre balance og vægtfordeling

Standardudstyr (RBC36X26B)
1 x 36 V (4,0 Ah) Lithium-ion batteri, Tri-Arc+™ 
3-tandet buskrydderklinge, trimmerhoved 
med 1,6 mm tråd, cykelhåndtag, dobbelsele 
og laderKompatibelt tilbehør

Model:Model:
RAC117RAC114
Varenummer:Varenummer:
51320026685132002669

RLT36C3325
36 V Græstrimmer med klippebredde på 33 cm (1x2.5 Ah)

 • Kraftfuldt 36 V 2.5 Ah Lithium+ batteri giver mere kraft, længere 
driftstid og holdbarhed end tidligere lithium-teknologier

 • IntelliCell™-teknologi med elektronisk individuel celleovervågning og 
balancering for maximal driftstid, levetid og sikkerhed

 • Justerbar skærebredde fra 28 til 33 cm giver alsidighed og lang 
driftstid

 • Variabel hastighed forbedrer driftstiden og giver brugeren bedre 
kontrol på følsomme overflader

 • Det ergonomiske fronthåndtag reducerer vibrationer og forbedrer 
brugerkomforten

 • Bagvedhængt batteri for optimal balance og vægtfordeling Standardudstyr (RLT36C3325)
Automatisk trådfremføring

Kompatibelt tilbehørFås også som
Model:Model:36 V batteridrevet græstrimmer 

med 33 cm klippebredde RAC143RAC139
Varenummer:Model: Varenummer:Varenummer:

513200277051320027075133002404RLT36B33

RHT36C60R15
36 V hækkeklipper med 60 cm sværd (1x 1,5 Ah)

 • Kraftfuld 36 V hækkeklipper med Lithium+ batteri giver mere kraft, 
bedre driftstid og længere holdbarhed

 • IntelliCell™-teknologi med elektronisk individuel celleovervågning og 
balancering for maximal driftstid, levetid og sikkerhed

 • 2 hastighedstrin - høj hastighed for alm. opgaver, højt moment til 
klipning af krævende og tætte hække

 • Motor med højt moment giver 3,5x mere kraft
 • 60 cm laserskåret og diamantslebet sværd 
 • 5-positions roterende baghåndtag til komfortabel klipning i enhver 

vinkel
 • HedgeSweep løvopsamler Standardudstyr (RHT36C60R15)

HedgeSweep løvopsamler, sværdskede

Kompatibelt tilbehørFås også som
Model: Model:36 V hækkeklipper med 60 cm 

sværd RAC305 RAC311
Varenummer:Varenummer:Model: Varenummer:
5132002437 51320028645133002572RHT36B60R

Besøg vores hjemmeside: www.ryobitools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

dk.ryobitools.eu

Spænding (V) 36
Kapacitet (Ah) 1.5
Antal batterier 1
Lader medfølger 60 min
Maks. skærekapacitet (mm) 26
Sværdlængde [cm] 60
Høj Hastighed [omdr/min] 1350
Højt Moment [omdr/min] 380
Vægt inkl. batteri (kg) 5
Varenummer 5133002570
EAN-kode 4892210139320

Spænding (V) 36
Kapacitet (Ah) 2.6
Lader medfølger 100 min
Antal batterier 1
Klippebredde (cm) 28-33
Tråddiameter (mm) 2

Trådfremføring
Automatisk 
fremføring

Vægt inkl. batteri (kg) 4.1
Varenummer 5133002107
EAN-kode 4892210821478

C

heck out the video on

Search for Ryobi TV

Spænding (V) 36
Kapacitet (Ah) 4.0
Antal batterier 1
Lader medfølger 160 min

Klippebredde med 
buskrydderklinge (cm)

26

Klippebredde med 
græstrimmer-hoved (cm)

30

Tråddiameter (mm) 1.65
Klingehastighed (omdr./min) 9000
Vægt inkl. batteri (kg) 5.18
Varenummer 5133001813
EAN-kode 4892210818492
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36V Batteridrevne havemaskiner

RCS36X3550HI
36 V kædesav med 35 cm sværd

 • Kraftfuldt 36 V 5.0 Ah MAX POWER™ Lithium+ batteri giver mere kraft, 
2 x udledningskapacitet, længere driftstid og holdbarhed end tidligere 
lithium-teknologier. Yder som en benzindrevet maskine.

 • IntelliCell™-teknologi med elektronisk individuel celleovervågning og 
balancering for maximal driftstid, levetid og sikkerhed

 • Kulfri motor med højt drejningsmoment for længere levetid og højere 
effektivitet

 • 35 cm Oregon® sværd og kæde
 • Klassens mest kraftfulde kædesav. Kædehastighed på 21 m/s
 • Hurtig kædebremse og elektronisk motorbremse
 • Hurtig og pålidelig værktøjfri kædespænding
 • Automatisk smøring af kæde og sværd for lang driftstid
 • Softgreb håndtag med anti-vibrations-system for øget brugerkomfort
 • Robust konstruktion, optimal vægtfordeling og balance under brug

Standardudstyr (RCS36X3550HI)
Sværdskede samt sværd

Kompatibelt tilbehør
Model:Model:
RAC241RAC242
Varenummer:Varenummer:
51320027115132002712

RST36B51
36 V Snerydder 

 • Kraftfuld 36 V kulfri motor med højt moment til hurtig rydning af sne
 • Rydder en 51 cm bred passage
 • Retning for sneudkast kan styres i 180°
 • Retning for sneudkast kan styres fra håndtaget
 • To kraftige LED-forlygter
 • Sammenklappeligt håndtag for let opbevaring
 • En del af 36 V serien hvor samme batteri passer en lang række 

haveværktøjer

Standardudstyr (RST36B51)
-

Besøg vores hjemmeside: www.ryobitools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

dk.ryobitools.eu

Spænding (V) 36
Kapacitet (Ah) -
Antal batterier 0
Lader medfølger −
Ryddebredde [cm] 51
Vægt uden batteri (kg) 16.9
Varenummer 5133002520
EAN-kode 4892210138972

Spænding (V) 36
Kapacitet (Ah) 5.0
Antal batterier 1
Lader medfølger 3 timer
Sværdlængde (cm) 35
Kædehastighed (m/s) 21

Kædestramning uden brug 
af værktøj

Ja

Varenummer 5133002180
EAN-kode 4892210821577

C

heck out the video on

Search for Ryobi TV
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Search for Ryobi TV
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RBL36JB
36V Haveblæser

 • Højydelelses haveblæser drevet af et 36V batteri
 • Turbine-blæsemekanisme giver et meget effektivt værktøj med god 

driftstid
 • Luftkapacitet op til 8 m³/min og lufthastighed op til 160 km/t giver 

mulighed for at flytte tunge og våde blade
 • Variabel hastighed for fuld kontrol
 • God balance og ergonomisk håndtag
 • En del af 36V Lithium+ familien

Standardudstyr (RBL36JB)
Blæserrør

RBV36B
36 V Havesuger/blæser

 • 36 V kulfri motor med højt drejningsmoment giver effektiv 
haveoprydning

 • Krafttig luftstrøm på 12.85 m3/min air flow og with hastighed på  
238 km/t

 • 3-i-1 design med blæser, suger separat eller med begge rør monteret 
samtidigt

 • De krafttige Heavy Duty-klinger komposterer haveaffald 10 til 1
 • En del af 36 V Lithium+ familien - batteri og lader sælges separat

Standardudstyr (RBV36B)
45 L opsamlerpose, bæresele, hjul, 
højhastighedsdyse

Kompatibelt tilbehør
Model: Model:
RAC364 RAC365
Varenummer: Varenummer:
5132002995 5132003275

Besøg vores hjemmeside: www.ryobitools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

dk.ryobitools.eu

Spænding (V) 36
Kapacitet (Ah) -
Antal batterier 0
Lader medfølger −
Lufthastighed (km/h) 238
Vægt uden batteri (kg) 2.38
Varenummer 5133002524
EAN-kode 4892210138538

Spænding (V) 36
Kapacitet (Ah) -
Antal batterier 0
Lader medfølger −
Luftstrøm hastighed (km/t) 160
Vægt uden batteri (kg) 2.5
Varenummer 5133002342
EAN-kode 4892210822697

NYHEDHEDDDDD
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36V Batterier & ladere

BPL3650D
36 V (5,0 Ah) Lithium-Ion batteri

 • Kraftfuldt 5.0 Ah. Lithium+ batteri giver mere kraft, længere driftstid 
og holdbarhed end tidligere lithium-teknologier

 • IntelliCell™-teknologi med elektronisk individuel celleovervågning og 
balancering for maximal driftstid, levetid og sikkerhed

BPL3640D
36 V (4,0 Ah) Lithium-Ion batteri

 • Kraftigt 4,0 Ah Lithium+Ion batteri, giver mere kraft længere driftstid 
og bedre holdbarhed end tidligere lithium teknologier

 • IntelliCell™ teknologien overvåger hver enkelt celle for at maksimerer 
batteriets levetid, holdbarhed og sikkerhed

BPL3626D
BPL3626D 36V 2,6Ah Max Power Batteri  

 • Kraftfuldt 2,6 Ah Lithium+ batteri giver mere kraft, længere drifttider 
og bedre holdbarhed end tidligere lithium-teknologier

 • IntelliCell™ teknologi der individuelt overvåger cellerne for maksimal 
levetid og driftstid

BPL3615
36 V (1,5 Ah) Lithium-Ion batteri

 • Kraftigt 1,5 Ah Lithium+ batteri, giver mere kraft længere driftstid og 
bedre holdbarhed end tidligere lithium teknologier

 •  IntelliCell™ teknologien overvåger hver enkelt celle for at maksimerer 
batteriets levetid, holdbarhed og sikkerhed

Besøg vores hjemmeside: www.ryobitools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

dk.ryobitools.eu

Varenummer 5133001875
EAN-kode 4892210819413

Varenummer 5133002772
EAN-kode 4892210146953

Varenummer 5133001894
EAN-kode 4892210819574

Varenummer 5133002166
EAN-kode 4892210127426
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BCL3620S
36 V Lithium lader

 • 36 v lader kompatibel med alle Ryobis 36 V batterier
 • Lader 1,7 Ah i timen
 • LED strømindikator

BCL3650F
36V Lithium hurtiglader

 • 36 V lader er kompatibel med alle Ryobi 36 V batterier
 • Lader 5,0 Ah i timen
 • LED-ladeindikator

RBPK3640D5A
36V Lithium 4, 0 Ah MAX POWER Batteri & hurtiglader

 • Kraftfuldt 4,0 Ah Lithium+Ion batteri, giver mere kraft, længere 
driftstid og bedre holdbarhed end tidligere lithium teknologier

 • IntelliCell™ teknologien overvåger hver enkelt celle for at maksimere 
batteriets levetid, holdbarhed og sikkerhed

 • 36 V lader er kompatibel med alle Ryobi 36 V batterier
 • Lader et 5,0 Ah batteri på 1 time
 • LED-ladeindikator

Besøg vores hjemmeside: www.ryobitools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

dk.ryobitools.eu

Article Number 5132002791
EAN Code 4892210139559

Varenummer 5133002417
EAN-kode 4892210133458

Varenummer 5133002165
EAN-kode 4892210127433
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DEN NÆSTE GENERATION 
AF RYOBI BATTERIER

KOMMER SNART
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Gode råd om plæneklipning

Den perfekte metode
til at slå din plæne.
På udkig efter grønnere græs? Hvorfor så ikke
prøve nogle af disse praktiske tips til at
forbedre din plænes kvalitet.

Tip!
For at få en meget

tættere græsmåtte bør
du klippe din

plæne lidt og ofte. Det
ideelle er en gang om

ugen.

Vent også, til
græsset er tørt, før du

klipper. Vådt græs 
kan stoppe din 

plæneklipper og føre 
til en ujævn  

klipning.

Hvilken type havemand/kvinde er du?

Innovativ
        Batteri
Innovative gartnere bryder
sig ikke om at blive bundet.
De nyder friheden ved
ledningsfri innovation, hvor
ét batteri giver strøm
til et sortiment af
maskiner

Klassisk
        Benzin
Klassiske gartnere kan lide
at gøre deres havearbejde
traditionelt. Derfor vælger
de benzindrevne
maskiner hver gang.

Pålidelig
        Elektrisk
Stabile gartnere vil ikke have deres
havearbejde afbrudt af noget.
De kan lide uendelig strøm og
derfor vælger de elektrisk
strøm.

KIG EFTER...
Benzin plæneklipper
RLM53190SV

KIG EFTER...
NYHED 36V Lithium+ 
Plæneklipper RLM36X41H40

KIG EFTER...
1500W Elektrisk plæneklipper
RLM15E36H

Besøg vores hjemmeside: www.ryobitools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

dk.ryobitools.eu
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RLM13E33S
1300 W elektrisk plæneklipper, 33 cm klippebredde

 • Kraftfuld 1300 W motor med 33 cm klippebredde
 • Håndtag med 5 justerbare højder
 • EasyEdge™ Græskam så der kan klippes helt til kanten
 • 5 højdeindstillinger giver klippehøjde mellem 20-60 mm.
 • Håndtag kan foldes og fjernes, sammenklappelig græsopsamler for 

let opbevaring
 • Græsopsamler på 35 L

Standardudstyr (RLM13E33S)
Bioklip-prop

Kompatibelt tilbehør
Model:
RAC420
Varenummer:
5132002771

RLM15E36H
1500 W plæneklipper, 36 cm klippebredde

 • Kraftfuld 1500 W motor med klippebredde på 36 cm
 • Klip helt til kanten med EasyEdge™ græskam
 • Justerbar klippehøjde med ét håndtag - 20 - 70 mm
 • Justerbar højde på håndtag
 • Vertebrae™ Ergonomisk håndtag med flere grebsmuligheder
 • Foldbart håndtag og sammenklappelig græsopsamler for let og 

kompakt opbevaring
 • Opsamler på 45 L Standardudstyr (RLM15E36H)

Bioklip-prop

Kompatibelt tilbehør
Model:
RAC414
Varenummer:
5132002718

RLM18E40H
1800 W plæneklipper, 40 cm klippebredde

 • Kraftfuld 1800 W motor med klippebredde på 40 cm
 • Klip helt til kanten med EasyEdge™ græskam
 • Justerbar klippehøjde med ét håndtag - 20 - 70 mm
 • Justerbar højde på håndtag
 • Vertebrae™ Ergonomisk håndtag med flere grebsmuligheder
 • Foldbart håndtag og sammenklappelig græsopsamler for let og 

kompakt opbevaring
 • Opsamler på 50 L Standardudstyr (RLM18E40H)

Bioklip-prop

Kompatibelt tilbehør
Model:
RAC421
Varenummer:
5132002773

Besøg vores hjemmeside: www.ryobitools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

dk.ryobitools.eu

Optaget effekt (W) 1800
Klippebredde (cm) 40
Fremdrift Tryk
Bioklip Ja
Vægt (kg) 13
Varenummer 5133002347
EAN-kode 4892210822604

Optaget effekt (W) 1500
Klippebredde (cm) 36
Fremdrift Tryk
Bioklip Ja
Vægt (kg) 11.5
Varenummer 5133002345
EAN-kode 4892210822567

Optaget effekt (W) 1300
Klippebredde (cm) 33
Fremdrift Tryk
Bioklip Ja
Vægt (kg) 9
Varenummer 5133002343
EAN-kode 4892210822581

C

heck out the video on

Search for Ryobi TV

C

heck out the video on

Search for Ryobi TV

C

heck out the video on

Search for Ryobi TV
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Benzin & Elektrisk

RLM46140
140cc OHV benzindrevet plæneklipper, 46cm klippebredde

 • 140cc OHV motorteknologi
 • Ren motorteknologi. Slår CE CO, CE-HC og NOx emissionsgrænser
 • 4-i-1: Opsamler, bioklip, sideudkast og bagudkast
 • Bioklip-funktion findeler og genanvender det afklippede græs som 

naturlig gødning
 • Sideudkast gør det muligt at klippe langt og tæt græs
 • Selvkørende maskine
 • Store baghjul for nem manøvrering
 • Central indstilling af 7 klippehøjder mellem 25 og 75 mm
 • Ergonomisk håndtag med adskillige grebspositioner og justerbar 

højde
 • Håndtag og opsamler kan hurtigt klappes sammen for let opbevaring

Standardudstyr (RLM46140)
Bioklip-prop, sideudkast-sæt

Kompatibelt tilbehør

Model:
RAC400
Varenummer:
5132002275

RLM46175S
Subaru® 175cc OHC benzindrevet plæneklipper, 46cm klippebredde

 • Kraftfuld Subaru® 175 cc OHC kædemotor
 • Ren motorteknologi. Slår CE CO, CE-HC og NOx emissionsgrænser
 • 4-i-1: opsamler, bioklip-funktion, sideudkast og bagudkast
 • Bioklip-funktion findeler og genanvende det afklippede græs som 

naturlig gødning
 • Sideudkast gør det muligt at klippe langt og tæt græs
 • Selvkørende maskine
 • Store baghjul for nem manøvrering
 • Central indstilling af 7 klippehøjder mellem 25 og 75 mm
 • Ergonomisk håndtag med adskillige grebspositioner og justerbar 

højde
 • Håndtag og opsamler kan hurtigt klappes sammen for let 

opbevaring
 • Kofangeren beskytter plæneklipperen ved klipning nær hårde 

overflader

Standardudstyr (RLM46175S)
Bioklip-prop, sideudkast-sæt

Kompatibelt tilbehør
Model:
RAC400
Varenummer:
5132002275

Besøg vores hjemmeside: www.ryobitools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

dk.ryobitools.eu

C

heck out the video on

Search for Ryobi TV

Cylinder for benzinmotor (cc) 140
Klippebredde (cm) 46
Fremdrift Selvkørende
Vægt (kg) 30
Varenummer 5133002551
EAN-kode 4892210138156

Cylinder for benzinmotor (cc) 175
Klippebredde (cm) 46
Fremdrift Selvkørende
Vægt (kg) 31
Varenummer 5133002553
EAN-kode 4892210138170
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RLM46175SO
Subaru® 175cc OHC benzindrevet plæneklipper, ONE+ EasyStart klargjort, 46cm klippebredde

 • Kraftfuld Subaru® 175 cc OHC kædemotor
 • Ren motorteknologi. Slår CE CO, CE-HC og NOx emissionsgrænser
 • ONE+™ EasyStart™ klargjort. Slip for at bruge startsnor.
 • 4-i-1: opsamler, bioklip-funktion, sideudkast og bagudkast
 • Bioklip-funktion findeler og genanvende det afklippede græs som 

naturlig gødning
 • Sideudkast gør det muligt at klippe langt og tæt græs
 • Selvkørende og robust maskine med variabel hastighed
 • Store baghjul for nem manøvrering
 • Central indstilling af 7 klippehøjder
 • Ergonomisk håndtag med adskillige grebspositioner og justerbar 

højde
 • Håndtag og opsamler kan hurtigt klappes sammen for let 

opbevaring
 • Kofangeren beskytter plæneklipperen ved klipning nær hårde 

overflader

Standardudstyr (RLM46175SO)
Bioklip-prop, sideudkast

Kompatibelt tilbehør
Model:
RAC400
Varenummer:
5132002275

RLM53190SV
Subaru® 190cc OHC benzindrevet plæneklipper med variabel hastighed, 53cm klippebredde

 • Kraftfuld Subaru® 190 cc OHC kædemotor
 • Ren motorteknologi. Slår CE CO, CE-HC og NOx emissionsgrænser 

med henholdsvis 20% og 25%
 • Variabel hastighed
 • 4-i-1: opsamler, bioklip-funktion, sideudkast og bagudkast
 • Bioklip-funktion findeler og genanvender det afklippede græs som 

naturlig gødning
 • Sideudkast gør det muligt at klippe langt og tæt græs
 • Selvkørende og robust maskine med variabel hastighed
 • Central indstilling af 7 klippehøjder mellem 25 og 75 mm
 • Ergonomisk håndtag med adskillige grebspositioner og justerbar 

højde
 • Håndtag og opsamler kan hurtigt klappes sammen for let opbevaring
 • Kofangeren beskytter plæneklipperen ved klipning nær hårde 

overflader

Standardudstyr (RLM53190SV)
Bioklip-prop, sideudkast

Kompatibelt tilbehør
Model:
RAC409
Varenummer:
5132002632

Besøg vores hjemmeside: www.ryobitools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

dk.ryobitools.eu
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Search for Ryobi TV
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Cylinder for benzinmotor (cc) 175
Klippebredde (cm) 46
Fremdrift Selvkørende
Vægt (kg) 35
Varenummer 5133002554
EAN-kode 4892210138187

Cylinder for benzinmotor (cc) 190cc
Klippebredde (cm) 53
Fremdrift Selvkørende
Vægt (kg) 36
Varenummer 5133002556
EAN-kode 4892210139085
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Adaptor

Adaptor

Adjusting
Motor

Expand-it™

LAD DIT VÆRKTØJ TÆNKE SELV.

Læs mere på dk.ryobitools.euOptimeret ydelse uanset hvilket tilbehør du bruger.  
Intet kompromis på kraft, intet kompromis på ydelse.

EXPAND-IT™ TILBEHØR
Én havemaskine bliver til fem...

Trin 2Trin 1

Vælg dit tilbehør 
Spar tid, penge og plads.

Vælg din 
motor
Bare kig efter  
Expand-it™ logoet.

Busk BuskBu
rydder

Forlænger ForlængerFo
skaft

GrenGrenG
sav

HækkeHække
klipper

BENZINELEKTRISK

Med Expand-it™ kan du klippe, trimme og beskære i din have, 
bare tilføj et stykke tilbehør.

Besøg vores hjemmeside: www.ryobitools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

dk.ryobitools.eu
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RXAHT01
Vinkelbar hækkeklipper

 • SmartTool teknologien optimerer klingehastighed til hækkeklipning
 • Ydelse på 4670 omdr./min med benzinmotor
 • Ydelse på 3916 omdr./min med 1200W motor
 • 90° vinkelbart hoved
 • 44 cm dobbeltvirkende diamantskåret sværd
 • Grenkapacitet på 28 mm
 • 2.17 kg

RXPR01
Grensav

 • SmartTool-teknologien optimerer hædehastighed til savning
 • Kædehastighed på 30m/s med benzinmotor
 • Kædehastighed på 15m/s med 1200W motor
 • 15° vinkel sværd for optimal klipning og sikkerhed
 • Automatisk kædesmøring og klar olietank
 • 2.2kg

RXEX01
Forlængerskaft

 • Ideel til at forlænge grensav eller hækkeklipper-tilbehør
 • Længde: 62cm
 • 0.61kg

RXBC01
Buskrydder

 • SmartTool-teknologi optimerer klingehastighed til bl.a. højt græs og mindre 
buske

 • Ydelse på 8100 omdr./min med benzinmotor
 • Ydelse på 7080 omdr./min med 1200W motor
 • 20cm klippebredde
 • Tri-Arc™ hærdet metalklinge
 • 2.05kg

Besøg vores hjemmeside: www.ryobitools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

dk.ryobitools.eu

Varenummer 5132002796
EAN-kode 4892210140265

Varenummer 5132002797
EAN-kode 4892210140142

Varenummer 5132002793
EAN-kode 4892210140272

Varenummer 5132002795
EAN-kode 4892210140258
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Gode råd om græstrimning og buskrydning

Lad værktøjet  
gøre arbejdet! Tip!

Sæt hastigheden ned og 
lad klingerne/tråden gøre 

arbejdet. Når du trimmer græs 
med for høj hastighed vil du 

med stor sandsynlighed have 
mange strå stående tilbage. 
Så sæt farten ned og lade 

værktøjet arbejde.Tip!
Ryobi buskryddere 

fungerer
også som græstrimmere.

Så du får begge
maskiner, når du køber en

Ryobi buskrydder

Hvilken type havemand/kvinde er du?

Innovativ
        Batteri
Innovative gartnere bryder
sig ikke om at blive bundet.
De nyder friheden ved
ledningsfri innovation, hvor
ét batteri giver strøm
til et sortiment af
maskiner

Klassisk
        Benzin
Klassiske gartnere kan lide
at gøre deres havearbejde
traditionelt. Derfor vælger
de benzindrevne
maskiner hver gang.

Pålidelig
        Elektrisk
Stabile gartnere vil ikke have  
deres havearbejde afbrudt  
af noget. De kan lide uendelig  
strøm og derfor vælger  
de elektrisk strøm.

KIG EFTER...
NYHED 18V Hybrid 
Græstrimmer RLT1831H20 

KIG EFTER...
25.4cc Benzin buskrydder
RBC254SBSO 

KIG EFTER...
12000W Elektrisk buskrydder
RBC1226I

Besøg vores hjemmeside: www.ryobitools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

dk.ryobitools.eu
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RLT3525
350W Græstrimmer, 25 cm klippebredde

 • Kraftfuld men letvægts 350W motor
 • 25cm klippekapacitet
 • EasyEdge™ for let hurtigt skift mellem kantklipning og trimning
 • Ergonomisk håndtag
 • Skaft i metal for lang holdbarhed

Standardudstyr (RLT3525)
Bump head-spole

Kompatibelt tilbehør
Model: Model:

RAC119RAC118
Varenummer: Varenummer:
5132002590 5132002591

RLT5027
Græstrimmer 500 W, klippebredde 27 cm

 • Kraftfuld 500 W motor med lav vægt for effektiv og let trimning med 
automatisk fremføring af 1,5 mm trimmertråd

 • Bred klippebredde på 27 cm
 • EasyEdge™ funktion for hurtigt skift mellem kantklipning og almindelig 

trimning
 • Trimmerhovedet kan vinkles i forskellige positioner for at nå ind under 

tildækkede områder
 • Justerbart støttegreb og teleskopskaft
 • Praktisk integreret vægbeslag til opbevaring
 • Integreret ledningsoprulning

Standardudstyr (RLT5027)
Automatisk trådfremføring

Kompatibelt tilbehør
Model:Model:

RAC122 RAC123
Varenummer:Varenummer:
51320026715132002670

RLT6030
Græstrimmer 600 W, klippebredde 30 cm

 • Kraftfuld 600 W motor med lav vægt for effektiv og let trimning med 
automatisk fremføring af 1,5 mm trimmertråd

 • Bred klippebredde på 30 cm
 • EasyEdge™ funktion for hurtigt skift mellem kantklipning og almindelig 

trimning
 • Justerbart støttegreb og teleskopskaft
 • Praktisk integreret vægbeslag til opbevaring 
 • Integreret ledningsoprulning

Standardudstyr (RLT6030)
Automatisk trådfremføring

Kompatibelt tilbehør
Model:Model:

RAC122 RAC123
Varenummer:Varenummer:
51320026715132002670

Besøg vores hjemmeside: www.ryobitools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

dk.ryobitools.eu

Optaget effekt (W) 600
Klippebredde (cm) 30

Trådfremføring
Automatisk 
fremføring

Trådtype 2 x 1.5 mm snoet
Vægt (kg) 3.4
Varenummer 5133002119
EAN-kode 4892210820648

Optaget effekt (W) 500
Klippebredde (cm) 27

Trådfremføring
Automatisk 
fremføring

Trådtype 2 x 1.5 mm snoet
Vægt (kg) 2.8
Varenummer 5133002117
EAN-kode 4892210820600

Optaget effekt (W) 350
Klippebredde (cm) 25

Trådfremføring
Bump Head 

trimmerhoved

Trådtype Dobbelt 1.5mm
Vægt (kg) 1.8

NYHEDHEDDDDD



0244

Benzin & Elektrisk

RLT8038
800 W Græstrimmer, 38 mm klippebredde

 • Kraftfuld 800 W motor leverer fremragende ydelse
 • Stor klippebredde på 38 mm
 • Splitskraft for let transport og opbevaring
 • Ergonomisk design giver god vægtfordeling

Standardudstyr (RLT8038)
Bæresele

Kompatibelt tilbehør
Model:
RAC120
Varenummer:
5132002592

RBC1226I
1200 W Buskrydder, 26 mm ryddebredde

 • Kraftfuld 1200 W motor leverer fremragende ydelse
 • SmartTool teknologi giver ekstra ydelse med Expand-it™ tilbehør
 • 2-i-1 med 26 cm Tri-Arc ™ hærdet stålklinge for kraftfuld præcis 

skæring
 • 2-i-1: 38 cm klippekapacitet ved græstrimning
 • Turboskift-mekanisme mellem Expand-It™ SmartTool tilbehør, 

Vinkelbar hækkeklipper, Grensav, Forlængerskaft, Buskrydder og 
Haveblæser

 • Ergonomisk design med optimal vægtfordeling

Standardudstyr (RBC1226I)
Bæresele, trimmertråd

Kompatibelt tilbehør
Model:Model:
RAC117RAC121
Varenummer:Varenummer:
51320026685132002593

RFT254
POWR XT™ 25.4 cc græstrimmer/buskrydder på hjul

 • POWR XT™ 2-takts 25.4 cc krankmotor med perfekt fordeling mellem 
vægt og ydeevne

 • Ren motorteknologi.
 • Klippebredde på 38 cm
 • Super stærk 2,7 mm trimmertråd for kraftfuld trimning
 • Pro-Cut II trimmerhoved for hurtig opfyldning. Praktisk obevaring af 

trimmertråd.
 • Store 25,4 cm / 10’’ hjul for let manøvrering i forskellige terrænforhold
 • Sammenklappelige håndtag for nem opbevaring

Standardudstyr (RFT254)
Pro-Cut II™ trimmerhoved

Kompatibelt tilbehør
Model: Model:
RAC113 LTA036
Varenummer: Varenummer:
5132002577 5132000087

Besøg vores hjemmeside: www.ryobitools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

dk.ryobitools.eu

Cylinder for 
benzinmotor (cc)

25.4

Motortype
Kraftfuld 2-takts Power-

XT motor

Effekt (hk) 0.9
Klippebredde (cm) 38
Tråddiameter (mm) 2.7
Vægt (kg) 9.7
Varenummer 5133002173
EAN-kode 4892210821324

Optaget effekt (W) 800
Klippebredde (cm) 38

Trådfremføring
Bump Head 

trimmerhoved

Trådtype 2 x 1.5 mm snoet
Vægt (kg) 4.6
Varenummer 5133002502
EAN-kode 4892210138019

Optaget effekt (W) 1200

Klippebredde med 
buskrydderklinge (cm)

26

Klippebredde med 
græstrimmer-hoved (cm)

38

Trådfremføring Bump head

Trådtype
2 x 1.5 mm 

snoet

Vægt (kg) 5.2
Varenummer 5133002506
EAN-kode 4892210138033
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RLT26C
26 cc POWR LT2™ græstrimmer med ergonomisk håndtag

 • PoWR LT2™ 26 cc 2-takts motor leverer fremragende kraft i forhold til 
vægten

 • Ren motorteknologi. Slår CE CO emissionsgrænser med 69% og CE 
HC+ NOX emissiongrænser med 48%

 • Stor klippebredde på 43 cm
 • ProCut™ klippehoved for hurtig skift af trimmertråd

Standardudstyr (RLT26C)
ProCut™ klippehoved, skruenøgle, D-håndtag

Kompatibelt tilbehør
Model:
RAC113
Varenummer:
5132002577

RLT254CDSO
25.4cc Benzindrevet Græstrimmer

 • POWR XT™: Kompakt fuld-krank motor leverer kraft, holdbarhed og 
pålidelighed i en lille størrelse.

 • ONE+™ EasyStart™ klar. Slip for at skulle trække i startsnor.
 • Delbart skaft kompatibelt med Expand-It™

 • Stor klippebredde på 43 cm med 2,4 mm HD tråd
 • ReelEasy™ trimmerhoved med innovativt system til hurtig og let 

pårulning af trimmertråd

Standardudstyr (RLT254CDSO)
2-takts-olie, Reel-Easy™ trimmerhoved med 6 
mm tråd, skruenøgle, ergonomisk håndtag

Kompatibelt tilbehør
Model:
RAC113
Varenummer:
5132002577

RLT430CESD
30cc Benzindrevet Græstrimmer med ergonomisk håndtag

 • POWR LT4™ 30cc 4-takts motor: Det letteste haveværktøj i klassen. 
Leverer op til 30% mere moment.

 • Letter automatisk trykket så det kræver 45% mindre kraft at starte 
den.

 • Ren motorteknologi.
 • 4-takts: Ingen blanding af benzin og olie
 • Delbart skaft kompatibelt med Expand-It™

 • Stor klippebredde på 43 cm med 2,4 mm trimmertråd
 • ReelEasy™ trimmerhoved med innovativt system til hurtig og let 

pårulning af trimmertråd
Standardudstyr (RLT430CESD)
 ReelEasy™ trimmerhoved med 6 mm tråd, 
skruenøgle, ergonomisk håndtag

Kompatibelt tilbehør
Model:Model:

RAC113 RAC115
Varenummer:Varenummer:
51320025785132002577

Besøg vores hjemmeside: www.ryobitools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

dk.ryobitools.eu

Motortype PoWR LT4™ 4-takst

Cylinder for benzinmotor 
(cc)

30

Effekt (hk) 1.0
Tankkapacitet (l) 0.35
Klippebredde (cm) 43
Tråddiameter (mm) 2.4
Vægt (kg) 5.6
Varenummer 5133002546
EAN-kode 4892210138477

Motortype PoWR XT™
Cylinder for benzinmotor (cc) 25.4
Effekt (hk) 1.0
Tankkapacitet (l) 0.42
Klippebredde (cm) 43
Tråddiameter (mm) 2.4
Vægt (kg) 5.5
Varenummer 5133002535
EAN-kode 4892210138309

Motortype PoWR LT2™ 2-takts
Cylinder for benzinmotor 
(cc)

26

Effekt (hk) 0.9
Tankkapacitet (l) 0.25
Klippebredde (cm) 43
Tråddiameter (mm) 2.4
Vægt (kg) 4
Varenummer 5133002354
EAN-kode 4892210131805
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RBC254SBSO
25.4cc Benzindrevet Buskrydder og Græsklipper med foldbart cykelhåndtag

 • PoWR XT™ fuld-krankmotor med suveræn fordeling mellem vægt og 
ydeevne

 • ONE+™ EasyStart™ gør den let at starte - uden at skulle trække i 
startsnoren

 • Solidt skaft designet til at give optimal kraftoverførsel fra motor til 
klippehoved

 • 2-i-1: Tri-Arc+™ 3-tandet buskrydderklinge i hærdet metal for ren, 
kraftfuld og præcis skæring. Reel-Easy™ hoved til græstrimning

 • 26 mm Tri-Arc+™ 3-tandet buskrydderklinge, dobbelt 2.4 mm HD tråd 
med 46 cm klippebredde

 • Vertebrae+™ bæresele og cykelhåndtag for optimal balance og 
komfort under arbejdet

Standardudstyr (RBC254SBSO)
Tri-Arc+™ buskrydderklinge, Reel-Easy™ 
trimmerhoved med 6 m tråd, skruenøgle, 
cykelhåndtag, Vertebrae+™ bæresele.

Kompatibelt tilbehør
Model:

Model:

RAC117

RAC117

Varenummer:

Varenummer:

5132002668

5132002668

Kompatibelt tilbehør

RBC52FSBOS
55cc Benzindrevet Buskrydder og Græstrimmer med foldbart cykelhåndtag og savklinge

 • PoWR LT4™ 52cc fuld-krank2-takts motor med suveræn fordeling 
mellem vægt og ydeevne

 • ONE+™ EasyStart™ gør den let at starte - uden at skulle trække i 
startsnoren

 • Ren motorteknologi.
 • Stor klippebredde (46 cm med trimmer og 26 cm med 

buskrydderklinge)
 • 3-i-1: Professionel ydelse med Tri-Arc+™ buskrydderklinge, Savklinge, 

og Reel-Easy™ trimmerhoved.
 • Solidt skaft designet til ultimativ kraftoverførsel fra motor til hoved.
 • Vertebrae+™ bæresele for god balance og komfort under brug.
 • Heavy Duty 26-tands savklinge til tætte buske og små træer.

Standardudstyr (RBC52FSBOS)
2-takts-olie, Tri-Arc+™ buskrydderklinge, 
Reel-Easy™ trimmerhoved med 6 m tråd, 
skruenøgle, 26-tands savklinge, cykelhåndtag 
og Vertebrae+™ bæresele

Kompatibelt tilbehør
Model: Model:
RAC115 RAC117
Varenummer: Varenummer:
5132002578 5132002668

Besøg vores hjemmeside: www.ryobitools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

dk.ryobitools.eu

Motortype PoWR XT™
Cylinder for benzinmotor (cc) 52
Effekt (hk) 1.9
Tankkapacitet (l) 1.1
Klippebredde (cm) 46
Tråddiameter (mm) 2.4
Vægt (kg) 8.95
Varenummer 5133002545
EAN-kode 4892210138125

RBC430SBSD

 • POWR LT4™ 30cc 4-takts motor: Fremragende kraft i forhold til vægt. 
Leverer op til 30% mere moment

 • Letter automatisk trykket så det kræver 45% mindre kraft at starte den
 • Ren motorteknologi
 • 4-takts: Ingen blanding af benzin og olie
 • Delbart skaft, kompatibelt med Expand-It™ tilbehør
 • 2-i-1: Tri-Arc+™ hærdet stålklinge og ReelEasy™ trimmerhoved med 

innovativt system til hurtig og let pårulning af trimmertråd
 • 26cm TriArc+™ buskrydderklinge, dobbelt 2.4mm HD trimmertråd 

med 46 cm klippebredde
 • Vertebrae+™ bæresele for optimal balance og komfort under brug

30cc Benzindrevet Buskrydder og Græsklipper med foldbart cykelhåndtag

Standardudstyr (RBC430SBSD)
Tri-Arc+™ buskrydderklinge, Reel-Easy™ 
trimmerhoved med 6 m tråd, skruenøgle, 
cykelhåndtag, Vertebrae+™ bæresele

Motortype POWR XT™ Full crank

Cylinder for benzinmotor 
(cc)

25.4

Tankkapacitet (l) 0.42
Klippebredde (cm) 46
Tråddiameter (mm) 2.4
Vægt (kg) 5.4
Varenummer 5133002537
EAN-kode 4892210138323

Motortype
PoWR LT4™ 

4-takts

Cylinder for benzinmotor (cc) 30
Tankkapacitet (l) 0.35
Tråddiameter (mm) 2.4
Vægt (kg) 6
Varenummer 5133002548
EAN-kode 4892210138491
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EasyStart

Tilslut
Start
Fjern!

Læs mere på dk.ryobitools.eu

EASYSTART™ TEKNOLOGI
Fjern besværet ved benzin...

Tilslut Start Fjern
Start din benzin-
maskine ved at 
trykke på knappen 
eller ved at dreje på 
nøglen.

Fjern EasyStart™ 
modulet og start 
havearbejdet!

Tilslut EasyStart™ 
modulet med et  
ONE+ batteri.

EASYSTART™ MODUL (OES18) 
KOMPATIBEL MED:

EasyStart teknologi er også 
optimeret til vores EasyStart 
plæneklipper, men det er 
ikke nødvendigt at købe 
modulet, teknologien følger 
med integreret. Sæt blot dit 18V 
batteri til og start ved at dreje på 
nøglen.

EasyStart™ 
Græstrimmer

EasyStart™ 
Buskrydder

EasyStart™  
Hækkeklipper

Besøg vores hjemmeside: www.ryobitools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

dk.ryobitools.eu
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OES18
ONE+™ EasyStart™ modul til at starte benzindrevne maskiner med ét tryk

 • ONE+™ EasyStart™ giver let start benzindrevne maskiner - uden at skulle trække i startsnoren.
 • Den letteste måde at starte din benzindrevne hækkeklipper, buskrydder eller græstrimmer
 • Kompatible hækkeklippere: RHT25X60RO
 • Kompatible græstrimmere: RLT254CDSO
 • Kompatible buskryddere: RBC254SESO, RBC254SBSO, RBC254SBO, RBC31SESO, 

RBC31SBO,RBC42FSBO,  RBC47SEO, RBC52FSBO,RBC52FSBOS
 • ONE+™ EasyStart™ Modulet er en del af ONE+ familien hvor samme ONE+ batteri passer hele 

serien af elværktøjer og havemaskiner

Standardudstyr (OES18)
-

Besøg vores hjemmeside: www.ryobitools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

dk.ryobitools.eu

Varenummer 5132002803
EAN-kode 4892210140012

C

heck out the video on

Search for Ryobi TV
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Tip!Sikker brug  
af kædesav

Det er vigtigt at bruge ordentlig 
beskyttelse når du arbejder med 

en kædesav. Vi anbefaler til enhver 
tid brug af beskyttelsesbriller, 

høreværn, solide støvler, handsker, 
lange bukser og ikke mindst sund 

fornuft.

Tip!
Før du starter med at save skal 
du have godt overblik over dine 

omgivelser. Kan du let komme væk 
når træet falder? Er der en klar 
passage hvor træet kan falde?

Hvilken type havemand/kvinde er du?

Innovativ
        Batteri
Innovative gartnere 
bryder sig ikke om at 
blive bundet. De nyder 
friheden ved ledningsfri 
innovation, hvor
ét batteri giver strøm
til et sortiment af
maskiner 

Pålidelig
        Elektrisk
Stabile gartnere vil ikke have 
deres havearbejde afbrudt af 
noget. De kan lide uendelig 
strøm og derfor vælger de 
elektrisk strøm.

Klassisk
        Benzin
Klassiske gartnere kan lide
at gøre deres havearbejde
traditionelt. Derfor vælger
de benzindrevne
maskiner hver gang.

KIG EFTER...
NYHED 18V Kulfri kædesav
OCS1830

KIG EFTER...
2300W Elektrisk kædesav
RCS2340

KIG EFTER...
37ccBenzin kædesav
RCS3835T

Besøg vores hjemmeside: www.ryobitools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

dk.ryobitools.eu
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RHT4550
450W Hækkeklipper, 50cm sværd, 20mm grenkapacitet

 • Kraftfuld men letvægts 450W motor
 • Dobbeltvirkende diamantslebne klinger til rene og præcise snit
 • 50cm sværd skærer grene med diameter op til 20mm
 • Softgreb på alle håndtag for maksimal komfort
 • Kompatibel med HedgeSweep™ løvopsamler

Standardudstyr (RHT4550)
Sværdskede

Kompatibelt tilbehør
Model:Model:
RAC311RAC305
Varenummer:Varenummer:
51320028645132002437

RHT5555RS
Hækkeklipper 500 W - 55 cm klinge, grenkapacitet på 26 mm

 • Kraftfuld 550 W motor med  højt drejningsmoment og suveræn 
ydeevne

 • 55 cm diamantslebet præcisionssværd sikrer kvalitetssnit hver gang
 • Sværd med savfunktion giver mulighed for beskæring af grene med 

tykkelser på 26 mm
 • Anti-blokeringssystem forhindre uforudsete grenblokeringer
 • Let og velafbalanceret design med roterende baghåndtag for optimal 

brugerkomfort i forskellige vinkler
 • HedgeSweep™ løvopsamler som tilbehør

Standardudstyr (RHT5555RS)
Sværdskede

Kompatibelt tilbehør
Model:Model:
RAC311RAC305
Varenummer:Varenummer:
51320028645132002437

RHT6560RL
Hækkeklipper 650 W - 60 cm klinge, grenkapacitet på 30 mm

 • Kraftfuld 650 W motor med  højt drejningsmoment og suveræn 
ydeevne

 • 60 cm diamantslebet præcisionssværd sikrer kvalitetssnit hver gang
 • Sværd med savfunktion giver mulighed for beskæring af grene med 

tykkelser på 30 mm
 • Anti-blokeringssystem forhindre uforudsete grenblokeringer
 • Let og velafbalanceret design med roterende baghåndtag for optimal 

brugerkomfort i forskellige vinkler
 • HedgeSweep™ løvopsamler

Standardudstyr (RHT6560RL)
HedgeSweep™ løvopsamler og sværdskede

Kompatibelt tilbehør
Model: Model:
RAC305 RAC311
Varenummer: Varenummer:
5132002437 5132002864

Besøg vores hjemmeside: www.ryobitools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

dk.ryobitools.eu

Optaget effekt (W) 650
Sværdlængde [cm] 60
Maks. skærekapacitet (mm) 30

Klingetype
Laserskåret, 

diamantslebet
Klingehastighed (omdr./min) 1500
Sværdskede Ja
Vægt (kg) 4.3
Varenummer 5133002123
EAN-kode 4892210820563

Optaget effekt (W) 550
Sværdlængde [cm] 55
Maks. skærekapacitet (mm) 26
Klingetype Diamantslebet
Klingehastighed (omdr./min) 1500
Sværdskede Ja
Vægt (kg) 4.1
Varenummer 5133002121
EAN-kode 4892210820549

Optaget effekt (W) 450
Sværdlængde [cm] 50
Skærekapacitet 20mm
Klingehastighed (omdr./min) 1600
Klingetype Diamantslebet
Sværdskede Nej
Vægt (kg) 2.4
Varenummer 5133002793
EAN-kode 4892210147004

NYHEDHEDDDDD
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RHT7565RL
Hækkeklipper 750 W - 65 cm klinge, grenkapacitet på 34 mm

 • Kraftfuld 750 W motor med  højt drejningsmoment og suveræn 
ydeevne

 • 65 cm diamantslebet præcisionssværd sikrer kvalitetssnit hver gang
 • Sværd med savfunktion giver mulighed for beskæring af grene med 

tykkelser på 34 mm
 • Anti-blokeringssystem forhindre uforudsete grenblokeringer
 • Let og velafbalanceret design med roterende baghåndtag for optimal 

brugerkomfort i forskellige vinkler
 • HedgeSweep™ løvopsamler

Standardudstyr (RHT7565RL)
HedgeSweep™ løvopsamler og sværdskede

Kompatibelt tilbehør
Model: Model:

RAC311RAC305
Varenummer:Varenummer:
51320028645132002437

RHT25X60RO
25.4cc Benzindrevet hækkeklipper, ONE+ EasyStart kompatibel

 • POWR XT™: Kompakt fuld-krankmotor leverer kraft, holdbarhed og 
pålidelighed i en letvægts-udgave

 • Ren motorteknologi
 • ONE+™ EasyStart™ gør den let at starte - uden at skulle trække i 

startsnoren.
 • 60 cm dobbeltvirkende laserskåret og diamantslebet sværd
 • Grenkapacitet på 32 mm til tætte hække
 • HedgeSweep™ løvopsamler
 • 5-positions roterbart baghåndtag for optimal brugerkomfort

Standardudstyr (RHT25X60RO)
-

Kompatibelt tilbehør
Model:Model:
RAC311RAC305
Varenummer:Varenummer:
51320028645132002437

Besøg vores hjemmeside: www.ryobitools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

dk.ryobitools.eu

Motortype Fuld-krank
Cylinder for benzinmotor (cc) 25.4
Sværdlængde [cm] 60
Maks. skærekapacitet (mm) 32

Klingetype
Laserskåret og 
diamantslebet

Varenummer 5133002549
EAN-kode 4892210138453

Optaget effekt (W) 750
Sværdlængde [cm] 65
Maks. skærekapacitet (mm) 34

Klingetype
Laserskåret, 

diamantslebet
Klingehastighed (omdr./min) 1500
Sværdskede Ja
Vægt (kg) 4.4
Varenummer 5133002125
EAN-kode 4892210820587

C

heck out the video on

Search for Ryobi TV

C

heck out the video on

Search for Ryobi TV
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RHT2660R
POWR XT™ 26 cc hækkeklipper med 60 cm sværd

 • POWR LT2™ 26 cc 2-takts motor med suveræn fordeling mellem vægt 
og ydeevne

 • Ren motorteknologi.
 • 60 cm dobbeltvirkende laserskåret og diamantslebet sværd giver 

minimale vibrationer under brug
 • Grenkapacitet på 28 mm
 • HedgeSweep™ løvopsamler
 • Roterende baghåndtag med 5 positioner for optimal brugerkomfort
 • StartEasy™ karburator sikrer let start

Standardudstyr (RHT2660R)
2-takts olie og skiftenøgle

Kompatibelt tilbehør
Model: Model:

RAC311RAC305
Varenummer:Varenummer:
51320028645132002437

RPT4545E
450 W Forlængbar hækkeklipper

 • Kraftig 450 W motor
 • Sværdlængde 45 cm
 • Grenkapacitet: 20 mm
 • Vinkelbart klippehoved op til 135°, med  4 forskellige positioner
 • Aftagelig skaft for lang rækkevidde og praktisk opbevaring
 • Længden kan justere  op til 2.7 m, hvilket giver en samlet rækkevidde 

på op til 4 m
 • Ny ergonomisk bæresele med holder til skaftet, afhjælper træthed 

ved langvarrig brug Standardudstyr (RPT4545E)
Sværdskede, bæresele

Kompatibelt tilbehør
Model:Model:
RAC805RAC305
Varenummer:Varenummer:
51320027655132002437

RPP750S
Grensav 750 W, 20 cm sværd

 • Kraftig 750 W motor
 • Sværdlængde: 20 cm
 • Høj ydelse og en kædehastighed på op til 10 m/s
 • Længden kan justeres op til 2.7 m, hvilket giver en samlet rækkevidde 

på op til 4 m
 • Toppen har 15° vinkling som giver bedste skærevinkel og øget kontrol
 • Automatisk kædesmøring
 • Aftagelig skaft for lang rækkevidde og praktisk opbevaring Standardudstyr (RPP750S)

Sværd- og kædeolie, skiftenøgle og bæresele

Kompatibelt tilbehør
Model:Model:
RAC240RAC805
Varenummer:Varenummer:
51320027155132002765

Besøg vores hjemmeside: www.ryobitools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

dk.ryobitools.eu

Klingelængde (mm) 45
Maks. skærekapacitet (mm) 20
Klingetype Laserskåret
Sværdskede Nej
Klingehastighed (omdr./min) 1700
Vægt (kg) 4.1
Varenummer 5133002226
EAN-kode 4892210821393

Cylinder for benzinmotor (cc) 26
Effekt (hk) 0.8
Sværdlængde [cm] 60
Maks. skærekapacitet (mm) 28

Klingetype
Dobbeltsidet 

sværd

Vægt (kg) 5.1
Varenummer 5133001838
EAN-kode 4892210818867

Optaget effekt (W) 750
Sværdlængde (cm) 20
Kædehastighed (m/s) 10
Kapacitet olietank (l) 0.8
Vægt (kg) 3.8
Varenummer 5133002228
EAN-kode 4892210821379
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RCS1935
Elektrisk kædesav 1900 W - 35 cm sværd

 • Kraftig 1900 W motor med højt drejningsmoment
 • 35cm Oregon® sværd og kæde
 • Kædehastighed på 15 m/sek. giver fremragende  

skæreydelse selv i hårdt træ
 • Hurtigvirkende mekanisk kædebremse
 • Hurtig og værktøjsfri kædespænding
 • Anti-Vibrations- System for maksimal brugerkomfort
 • Automatisk smøring af kæde og sværd for uafbrudt skæring
 • Innovativ afskærmning leder træspåner væk fra brugeren
 • Velafbalanceret og letvægtsdesign for nem håndtering Standardudstyr (RCS1935)

Sværdskede samt 150 ml sværd- og kædeolie

Kompatibelt tilbehør
Model: Model:
RAC213 RAC223
Varenummer: Varenummer:

51320026485132002575

RCS2340
Elektrisk kædesav 2300 W - 40 cm sværd

 • Kraftig 2300 W motor med højt drejningsmoment
 • 40cm Oregon® sværd og kæde
 • Kædehastighed på 16 m/sek. giver fremragende 

skæreydelse selv i hårdt træ
 • Hurtigvirkende mekanisk kædebremse
 • Hurtig og værktøjsfri kædespænding
 • Anti-Vibrations- System for maksimal effekt og 

brugervenlighed
 • Automatisk smøring af kæde og sværd for uafbrudt skæring
 • Innovativ afskærmning leder træspåner væk fra brugeren
 • Velafbalanceret og letvægtsdesign for nem håndtering

Standardudstyr (RCS2340)
Sværdskede samt 150 ml sværd- og kædeolie

Kompatibelt tilbehør
Model:Model:
RAC224RAC214
Varenummer:Varenummer:
51320026495132002576

RCS3835T
Kædesav med 37cc Power-XT motor, 35 cm sværd 

 • Kædesav med 37cc motor (1,54 kW / 2,1 Hk) Power-XT
 • Sværdlængde 35 cm.
 • 3-punkts antivibration i håndtaget
 • Let at starte med 2-positions karburator
 • Høj kædehastighed med 22 m/sek
 • Automatisk kædesmøring
 • Værktøjsfri adgang til topdækslet for hurtig adgang til at 

filtrere og tændrør
 • Mekanisk kastebeskyttelse
 • Enkle greb til kædestramning uden brug af værktøj

Standardudstyr (RCS3835T)
Sværd og kædeolie, 2-takts olie og nøgle

Kompatibelt tilbehør
Model:Model:
RAC221RAC245
Varenummer:Varenummer:

5132002789 5132002636

Besøg vores hjemmeside: www.ryobitools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

dk.ryobitools.eu

Cylinder for benzinmotor (cc) 37.2
Effekt (hk) 1.8
Sværdlængde (cm) 35
Kædehastighed (m/s) 23.8
Tankkapacitet (l) 0.31
Vægt (kg) 4.6
Varenummer 5133002386
EAN-kode 4892210132710

Optaget effekt (W) 1900
Sværdlængde (cm) 35
Kædehastighed (m/s) 15

Kædestramning uden 
brug af værktøj

Ja

Kapacitet olietank (l) 0.2
Vægt (kg) 5.4
Varenummer 5133002184
EAN-kode 4892210821492

Optaget effekt (W) 2300
Sværdlængde (cm) 40
Kædehastighed (m/s) 16

Kædestramning uden brug 
af værktøj

Ja

Kapacitet olietank (l) 0.2
Vægt (kg) 5.7
Varenummer 5133002186
EAN-kode 4892210821522
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RCS4235B
POWR XT™ 42 cc kædesav med 35 cm sværd

 • POWR XT™  2-takts 42 cc krankmotor med perfekt fordeling mellem 
vægt og ydeevne

 •  Ren motorteknologi. Slår CE CO emissionsgrænser med 66,5% og 
CE-HC + NOx emissionsgrænser med 14%

 • 35 cm Oregon® sværd & kæde
 • Kædehastighed på up til 23,8 m/s
 • Hurtigt reagerende kædebremse for øget sikkerhed
 • Værktøjsfri kædespænding
 • 3-punkts antivibrationshåndtag for øget brugerkomfort Standardudstyr (RCS4235B)

Sværd- og kædeolie, 2-taktsolie og skiftenøgle

Kompatibelt tilbehør
Model: Model:
RAC246 RAC222
Varenummer: Varenummer:
5132002790 5132002635

RCS5133CB
POWR XT™ 51 cc kædesav med 33 cm sværd og opbevaringskasse

 • POWR XT™ 2-takts 51 cc krankmotor med perfekt fordeling mellem 
vægt og ydeevne

 • Ren motorteknologi. Slår CE CO emissionsgrænser med 46,1% og 
CE-HC + NOx emissionsgrænser med 42,6%

 • 33 cm Oregon® sværd & kæde
 • Kædehastighed på up til 22 m/s
 • Hurtigt reagerende kædebremse for øget sikkerhed
 • Praktisk og robust kædestramning på siden af maskinen
 • 3-punkts antivibrationshåndtag for øget brugerkomfort
 • Værktøjsfri adgang til luftfiltret
 • Praktisk opbevaringskuffert medfølger

Standardudstyr (RCS5133CB)
Sværd- og kædeolie, 2-taktsolie, skiftenøgle 
og taske

Kompatibelt tilbehør
Model:Model:
RAC237RAC236
Varenummer:Varenummer:

5132002630 5132002631

Besøg vores hjemmeside: www.ryobitools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

dk.ryobitools.eu

Cylinder for benzinmotor (cc) 51
Effekt (hk) 2.7
Sværdlængde (cm) 33
Kædehastighed (m/s) 22.2
Tankkapacitet (l) 0.575
Vægt (kg) 5.3
Varenummer 5133001860
EAN-kode 4892210819208

Cylinder for benzinmotor (cc) 42
Effekt (hk) 2.3
Sværdlængde (cm) 35
Kædehastighed (m/s) 23.8
Tankkapacitet (l) 0.34
Vægt (kg) 4.7
Varenummer 5133001880
EAN-kode 4892210819239
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Tip!Gør din have 
vinterklar

Efterår/vinter er også 
et godt tidspunkt at få 

gjort gamle træstammer 
klar til brændeovnen. 
Tag et kig på Ryobis 

brændekløvere.

Tip!
Et af de vigtigste grunde til
at få ryddet op i haven og

få fjernet alle de nedfaldne
blade, er at du fjerner de
lune gemmesteder for

insekter gennem vinteren.

Hvilken type havemand/kvinde er du?

Innovativ
        Batteri
Innovative gartnere bryder
sig ikke om at blive bundet.
De nyder friheden ved
ledningsfri innovation, hvor
ét batteri giver strøm
til et sortiment af
maskiner

Klassisk
        Benzin
Klassiske gartnere kan lide
at gøre deres havearbejde
traditionelt. Derfor vælger
de benzindrevne
maskiner hver gang.

Pålidelig
        Elektrisk
Stabile gartnere vil ikke have  
deres havearbejde afbrudt  
af noget. De kan lide uendelig  
strøm og derfor vælger de  
elektrisk strøm.

KIG EFTER...
18V Haveblæser
OBL1820H

NYHED 36V Jet-Haveblæser 
RBL36JB

KIG EFTER...
Elektrisk Brændekløver
RLS5A

KIG EFTER...
Benzin Haveblæser
RBL26BP

Besøg vores hjemmeside: www.ryobitools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

dk.ryobitools.eu
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RBV3000CSV
Elektrisk løvblæser-/suger 3000 W

 • Kraftig 3000 W motor
 • Konverter/skift mellem løvblæser og løvsuger
 • 2-trins variabel lufthastighed med en maks. ydelse på på 375 

km/t og et lavt støjniveau.
 • Kraftig blæseeffekt med op til 14 m³/min.
 • Power Mulching™ heavy duty dobbelte kværnhjul, det yderste 

i metal, komposterer 16 liter til 1.
 • Let at skifte rør/ konvertere fra blæse -til sugefunktion
 • Vertebrae ™ skulderrem for maksimal komfort og balance

Standardudstyr (RBV3000CSV)
Blæsedysse, 45l opsamlingspose og 
Vertebrae™ bæresele

Kompatibelt tilbehør
Model:Model:
RAC365RAC364
Varenummer:Varenummer:
51320032755132002995

RBV3000CESV
Elektrisk over/under løvblæser-/suger 3000 W

 • Kraftig 3000 W motor
 • Den nye 3-i-1 løvblæser/-suger kan anvendes alene som kun 

løvblæser, eller som løvsuger, men kan også anvendes samlet 
med begge funktioner når begge rør på værktøjet.

 • Maksimal ydeevne med lufthastighed på på 375 km/t og et lavt 
støjniveau

 • Kraftig blæsereffekt med op til 14 m³/min.
 • Power Mulching™ heavy duty dobbelte kværnhjul, det yderste i 

metal, komposterer 16 liter til 1.
 • Skift mellem blæse- og sugefunktion med et enkelt greb
 • Vertebrae ™ skulderrem for maksimal komfort og balance

Standardudstyr (RBV3000CESV)
Blæsedysse, 45l opsamlingspose og 
Vertebrae™ bæresele

Kompatibelt tilbehør
Model:Model:
RAC365RAC364
Varenummer:Varenummer:
51320032755132002995

RBV26B
26 cc PoWR LT2™ løvblæser/suger

 • Kraftfuld PoWR LT2™ 2-takts 26 cc motor med perfekt fordeling 
mellem vægt og ydeevne

 • Ren motorteknologi. Slår CE CO og HC+Nox emissionsgrænser
 • Høj lufthastighed på op til 320 km/t med fartpilot
 • Dyse til høj lufthastighed på 12m3/min
 • Håndtag med fartpilot gør det muligt at fastsætte og 

opretholde den ønskede hastighed under længerevarende 
brug

 • Komposterer blade fra 12 til 1 liter
 • Integreret opbevaringsplads til værktøj Standardudstyr (RBV26B)

2-takts-olie, opsamler, skruenøgle, blæserør 
og sugeanordning

Kompatibelt tilbehør
Model:Model:
RAC365RAC364
Varenummer:Varenummer:
51320032755132002995

Besøg vores hjemmeside: www.ryobitools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

dk.ryobitools.eu

Cylinder for benzinmotor (cc) 26
Luftstrøm hastighed (km/t) 325
Luftstrøm (l/min) 12.8
Komposteringsforhold 16:1
Opsamler (l) 40
Effekt (hk) 1
Vægt (kg) 4.3
Varenummer 5133002353
EAN-kode 4892210117335

Optaget effekt (W) 3000
Luftstrøm hastighed (km/t) 375
Luftmængde (m_/min) 14
Komposteringsforhold 16:1
Opsamler (l) 45
Variabel hastighed Nej
Vægt (kg) 4.2
Varenummer 5133002188
EAN-kode 4892210821423

Optaget effekt (W) 3000
Luftstrøm hastighed (km/t) 375
Luftmængde (m_/min) 16
Komposteringsforhold 16:1
Opsamler (l) 45
Variabel hastighed Ja
Vægt (kg) 5.1
Varenummer 5133002190
EAN-kode 4892210821447
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RBL26BP
POWR LT2™ 26 cc løvblæser, rygsækmodel

 • Kraftfuld PoWR LT2™ 2-takts 26 cc motor med perfekt 
fordeling mellem vægt og ydeevne

 • StartEasy™ karburator sikrer let start hver gang
 • Lufthastighed op til 290 km/t
 • Dyse til høj lufthastighed på op til 11m3/min
 • Ergonomisk rygsæksramme med åndbar polstring for 

optimal brugerkomfort
Standardudstyr (RBL26BP)
2-taktsolie og  blæserør

RBL42BP
POWR XT™ 42 cc løvblæser, rygsækmodel

 • Kraftfuld PoWR XT™ 2-takts 42 cc motor med perfekt 
fordeling mellem vægt og ydeevne

 • Ren motorteknologi. Slår CE CO og HC+Nox 
emissionsgrænser

 • Variabel lufthastighed up til 300 km/t
 • Bedst i sin klasse med en luftvolumen på 14,1 m3/min
 • Fartpilot gør det muligt at fastsætte og opretholde den 

ønskede hastighed under længerevarende brug 
 • Ergonomisk Vertebrae rygsæksramme med åndbar polstring 

for optimal brugerkomfort

Standardudstyr (RBL42BP)
2-taktsolie

RLS4A
Brændekløver 1500 W, 4 ton

 • 4 tons trykkraft
 • Stærk ramme til at holde træet på plads under arbejdet
 • Gedigne hjul til fleksibel transport og gummibelægning 

på håndtaget for nem manøvrering

Standardudstyr (RLS4A)
Intet standardudstyr

RLS5A
Brændekløver 2200 W, 5 ton

 • 5 tons trykkraft
 • Stærk ramme til at holde træet på plads under arbejdet
 • Gedigne hjul til fleksibel transport og gummibelægning på håndtaget 

for nem manøvrering
 • Inkl. ben for at hæve brændekløveren op til hoftehøjde

Standardudstyr (RLS5A)
Intet standardudstyr

Besøg vores hjemmeside: www.ryobitools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

dk.ryobitools.eu

Optaget effekt (W) 2200
Kløvekraft (ton) 5
Maks. kløvelængde (cm) 52
Vægt (kg) 50
Varenummer 5133001700
EAN-kode 4892210815934

Optaget effekt (W) 1500
Kløvekraft (ton) 4
Maks. kløvelængde (cm) 52
Vægt (kg) 45.5
Varenummer 5133001698
EAN-kode 4892210815958

Cylinder for benzinmotor (cc) 42
Luftstrøm hastighed (km/t) 298
Luftmængde (m_/min) 14.4
Effekt (hk) 2.16
Vægt (kg) 8.2
Varenummer 5133001879
EAN-kode 4892210818874

Cylinder for benzinmotor (cc) 26
Luftstrøm hastighed (km/t) 290
Luftstrøm (l/min) 11
Effekt (hk) 0.9
Vægt (kg) 5.5
Varenummer 5133001815
EAN-kode 4892210818096
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RSH2545B
2500 W Kompostkværn, 45 mm grenkapacitet

 • Kraftfuld 2500 W kompostkværn
 • To vendbare klinger i hærdet stål kværner grene og buske til fin 

kompost
 • Designet med stor fokus på brugersikkerhed
 • Håndtag og store hjul for let transport rundt i haven
 • Opsamler på 40 liter

Standardudstyr (RSH2545B)
Skubbestang

Kompatibelt tilbehør
Model:
RAC351
Varenummer:
5132002646

RSH2845T
2800 W støjsvag kompostkværn

 • 2800 W støjsvag kompostkværn med grenkapacitet på 45 mm
 • Designet med valseteknik hvilket gør den både støvsvag og effektiv
 • Trækker automatisk grenene ned
 • Robust metalramme og store hjul for let manøvrering
 • Bakfunktion til evt. fastkørte grene
 • Opsamler på 55 liter

Standardudstyr (RSH2845T)
55 l opsamlingssæk

RCP1225
1150 W kultivator med 25 cm fræsebredde

 • Kraftfuld 1150 W motor
 • 4 robuste metalklinger muliggør konstant bevægelse under gravning
 • Klingediameter på 20 cm
 • 25 cm arbejdsbredde
 • Justerbare baghjul for manøvredygtighed og let transport
 • Foldbart håndtag for at lette transport og opbevaring

Standardudstyr (RCP1225)
Let og simpel at samle

Besøg vores hjemmeside: www.ryobitools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

dk.ryobitools.eu

Optaget effekt (W) 1150
Skærebredde (mm) 25
Maks. skæredybde (cm) 20
Tanddiameter (cm) 20
Vægt (kg) 13.6
Varenummer 5133002388
EAN-kode 4892210132796

Optaget effekt (W) 2800
Kværnsystem Valseteknik
Maks. skærediameter (mm) 45
Opsamler kapacitet [L] 55
Vægt (kg) 28.8
Varenummer 5133002351
EAN-kode 4892210822482

Optaget effekt (W) 2500
Kværnsystem Klinger
Maks. skærediameter (mm) 45
Opsamler kapacitet [L] 40
Vægt (kg) 13.4
Varenummer 5133002512
EAN-kode 4892210137951
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Tip!DINE 
UDENDØRS-
AKTIVITETER

Brug en generator til at 
få strøm på din elkoger, 
bærbare, mobiltelefon, 

TV og meget meget 
mere.

STØJSVAGTip!
Prøv den nye Inverter 

generator hvis lydniveau 
kun er halvdelen af en 
alm. generator. Stor 

fordel hvis du ikke vil 
støje på campingpladsen 

eller i naturen.

LET
TRANSPORT

Også  
tilgængelige...

212cc  
OHV ENGINE

224cc  
OHV ENGINE

RGN3600
BENZIN GENERATOR

RGN2500 
BENZIN GENERATOR

Besøg vores hjemmeside: www.ryobitools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

dk.ryobitools.eu
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Generators på benzin

RGN2500
2500W Benzingenerator

 • Benzingenerator der leverer 2500W(start) / 2000W (drift)
 • 212cc OHV motor leverer strøm til 2 x AC udgange
 • 15L benzintank giver 17 timers drift på halv kraft, 11 timer på fuld kraft
 • Støjsvag med kun 91dB Lwa / 69dB Lpa
 • Multi-funktions voltmeter og sikring giver maksimal sikkerhed
 • Strømstyring beskytter tilsluttede værktøjer og enheder
 • Foldbare håndtag og store hjul for let transport
 • Ren motorteknologi. Slår CE CO emissionsgrænser med 33%, og CE 

HC+Nox med 23%

Standardudstyr (RGN2500)
Skruenøgle, tragt, 4-takts olie

RGN3600
3600W Benzingenerator

 • Benzingenerator der leverer 3600W(start) / 3200W (drift)
 • 224cc OHV motor leverer strøm til 2 x AC udgange
 • 15L benzintank giver 13 timers drift på halv kraft, 7 timer på fuld kraft
 • Støjsvag med kun 93dB Lwa / 71dB Lpa
 • Multi-funktions voltmeter og sikring giver maksimal sikkerhed
 • Strømstyring beskytter tilsluttede værktøjer og enheder
 • Foldbare håndtag og store hjul for let transport
 • Ren motorteknologi. Slår CE CO emissionsgrænser med 46%, og CE 

HC+Nox med 49%

Standardudstyr (RGN3600)
Skruenøgle, tragt, 4-takst olie

RIG2000PC
2000 W benzin generator med inverter-funktion

 • Benzindrevet Generator med interverteknik på 2000 W (start) / 1800 
W (drift).

 • 106cc OHC motor leverer kraft til 2 x AC 230V-udtag og 1 x DC 
12V-udtag.

 • 3,6 L benzintank giver 5 timer brug ved halv belastning og 3 timer ved 
fuld belastning.

 • Meget støjsvag på kun 84dB Lwa / 64dB Lpa.
 • Voltmeter og afbryder til sikker drift.
 • Hjul og teleskophåndtag for let transport.
 • Mulighed for parallel-tilslutning - forbind 2 x RIG2000PC og få dobbelt 

effekt (kabler sælges separat). Standardudstyr (RIG2000PC)
12V billader

Kompatibelt tilbehør
Model:
RAC700
Varenummer:
5132003175

Besøg vores hjemmeside: www.ryobitools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

dk.ryobitools.eu

Cylinder for benzinmotor (cc) 224
AC-Udgange 2

Støjniveau (dB)
93dB Lwa, 71dB 

Lpa

Driftstid | Halv Belastning 
[tm]

13

Driftstid | Fuld Belastning [tm] 7
Hjul Ja
Vægt (kg) 49.3
Varenummer 5133002563
EAN-kode 4892210139153

Cylinder for benzinmotor (cc) 212
AC-Udgange 2

Støjniveau (dB)
91dB Lwa, 69dB 

Lpa

Driftstid | Halv Belastning 
[tm]

17

Driftstid | Fuld Belastning [tm] 11
Hjul Ja
Vægt (kg) 43.5
Varenummer 5133002561
EAN-kode 4892210139146

C

heck out the video on

Search for Ryobi TV

Cylinder for benzinmotor (cc) 106cc
Opstartseffekt [W] 2000W
Effekt under drift [W] 1800W
Driftstid på halv kraft [tm] 5 
Driftstid på fuld kraft [tm] 3 
Lydeffekt [dB Lwa] 84 dB Lwa
Lydtryk [dB Lpa] 64 dB Lpa
Vægt (kg) 23.5 kg
Varenummer 5133002557
EAN-kode 4892210144171
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OES18

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

Art. Nr. 5132002803

RAC 810

TIMBERWOLF Havehandsker i læder
Str.: M, L

Art. Nr. M - 5132002994
Art. Nr. L - 5132002993

RAC364

Universal opsamlersæk, 45L

Art. Nr. 5132002995

RAC 811

Heavy Duty Havehandsker
Str.: M, L 

Art. Nr. M - 5132002992
Art. Nr. L - 5132002991

Kompatibel 
med alle Ryobis 
haveblæsere-/
sugere

Forstærkning i håndflader og 
på tommelfinger. Materialet 
giver ekstremt solidt greb. 
Touchskærm kan betjenes 
mens handskerne er på.

Stærke læderhandsker til 
de krævende haveopgaver. 
Elastisk materiale om 
håndled så intet ryger ned i 
handsken. Dobbeltsyninger 
for øget holdbarhed.

RAC805

Ergonomisk bæresele
Bæresele til alle grensave og hækkeklippere. Giver bedre 
komfort da den fordele vægten fra maskinen over et større 
område, så de kan arbejde længere ad gangen.
Art. Nr. 5132002765

RAC138

Vertebrae+™ Bæresele
Vertebrae+™ bæresele fordeler vægten 
fra maskinen jævnt på et større område, 
hvilket giver bedre komfort.
Bæreselen har bred rygstøtte, brede 
skulderstropper og bælte rundt om livet. 
Dette gør at vægten fordeles på hele 
brugerens krop. Alt er let at justere for at 
opnå den optimale pasform.
Art. Nr. 5132002706

RAC311

Universal hækkeklipperbørste
Til at fjerne afklip fra dit hækkeklippersværd,
mens sværdet samtidigt bliver smurt. Hæld olie
på (RAC312), tryk på pumpen og glid sværdet
ind og ud et par gange . 
Art. Nr. 5132002864

RAC305

Universal HEDGESWEEP™ 
Løvopsamler der automatisk fanger afklip fra din 
hækkeklipper
Art. Nr. 5132002437

For mere information om vores 
tilbehør, gå til: 
dk.ryobitools.eu/tilbehør

RAC365

Højkapacitets 
opsamlingssystem
Hvis du har større opgaver foran dig, 
kan du med dette opsamlingssystem 
samle dine blade og haveaffald 
direkte i kæmpe (100-200L) sække.
Art. Nr. 5132003275

Brug for hjælp til at skifte tilbehør på dit værktøj: 
Besøg Ryobis egen YouTube-kanal “Ryobi TV” for 
videoer og mere info!

Besøg vores hjemmeside: www.ryobitools.dk for yderligere tekniske specifikationer angående støj og vibrationer

dk.ryobitools.eu
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ÉT BATTERI PASSER DEM ALLE
Over 50 forskellige el- og haveværktøjer  
med samme Lithium+ batteri!

dk.ryobitools.eu
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Standard equipment (RAD1801M)

1 x double-ended screwdriver bit

ONE+ Cordless

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

eu

Voltage (V)

18

No. of batteries supplied

0

Charger supplied

−

Chuck capacity (mm)

10

No load speed gear 1 (rpm)

0-1100

Max. drilling wood (mm)

38

Max. drilling steel (mm)

10

Weight with battery pack (kg)

1.83

Supplied in

Recyclable 

Carton

Article Number

5133001166

EAN Code

4892210118578

t (RCD1802M)

driver bit

8
0
−
45

13

440

1600

38

13

24

1.64

Tool bag, 

Recyclable 

Carton

5133001171

4892210118684

Also Available as

R18PD-0

18V Cordless Percussion Drill

 •
Combination Drill, S

crew Driver and Percussion drill to
 suit multiple 

applications

 •
All Metal 13mm keyless chuck for greater accessory compatibility

 •
LED Illuminates the work area

 •
Quick adjustment 24 torque settings for perfect screwdriving every 

time

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

applications

 •
Magnetic bit holder keeps screws and accessories close to hand

 •
Ergonomic GripZone+ with microtexture for a postive grip

Standard equipment (R18PD-0)

Double ended bit, Auxiliary h 

andle and Depth stop

5133002480

R18PD-LL25S
Name:

Product Code:

5133002479

R18PD-LL15S
Name:

Product Code:

18V Percussion Drill (2
x2.5Ah)

18V Percussion Drill (2
x1.5Ah)

Voltage (V)

18

No. of batteries supplied

0

Charger supplied

−

Max. to
rque (Nm)

55

Chuck capacity (mm)

13

No load speed gear 1 (rpm)

0-375

No load speed gear 2 (rpm)

0-1600

Max. drilling wood (mm)

38

Max. drilling steel (mm)

13

Max. drilling masonry (mm)

13

Torque settings

24

Weight with battery pack (kg)

2.1

Supplied in

Recyclable 

Carton

Article Number

5133002478

EAN Code

4892210137647

Also Available as

LLCDI18022 Lithium+

18V Cordless Percussion Drill

 •
Combination Drill, S

crew Driver and Percussion drill to
 suit multiple 

applications

 •
13mm keyless chuck for greater accessory compatibility

 •
Quick adjustment 24 torque settings for perfect screwdriving every 

time

 •
2 gears for most materials and applications

 •
Electronic variable speed, reverse and brake for total control

Standard equipment (LLCDI18022 Lithium+)

Double ended bit

5133001773

LLCDI18021L
Name:

Product Code:

5133001898

LLCDI18022L
Name:

Product Code:

18V Cordless Percussion Drill 

(1x1.3Ah)

18V Cordless Percussion Drill 

(2x1.3Ah)

Voltage (V)

18

No. of batteries supplied

2

Charger supplied

45 min

Max. to
rque (Nm)

50

Chuck capacity (mm)

13

No load speed gear 1 (rpm)

400

No load speed gear 2 (rpm)

1550

Max. drilling wood (mm)

38

Max. drilling steel (mm)

13

Max. drilling masonry (mm)

13

Torque settings

24

Weight with battery pack (kg)

1.93

Supplied in

Tool bag

Article Number

5133001931

EAN Code

4892210124487

noise and vibration d

18
0
−

01898Code:

n Drill 

9

#RyobiToolsEurope

ryobitools.eu

ONE+ Cordless

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

Also Available as

R18DDBL-0
18V Brushless Drill Driver

 • Brushless motor is electronically-controlled to optimise 

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

 • Electronic performance control delivers up to 20% more 

power than brushed drills

 • Brushless motor runs cooler and last up to 10 times 

longer than brushed drills

 • All metal 13mm ratcheting chuck for improved bit 

gripping strength and durability

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

flush everytime

 • LED illuminates the work area

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

RPM) for a wide range of drilling and fastening 

applications

 • New ErgoTech Handle design with Gripzone+ 

microtexture for added comfort and control

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

192 mm in length

 • Powered by Lithium+ battery technology which provides 

more power, longer runtime and better durability than our 

previous lithium batteries

Standard equipment (R18DDBL-0)

1 x double-ended srewdriver bit

5133002440
R18DDBL-LL25SName: Product Code: 5133002439

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

(2x2.5Ah) + Tool bag

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

+ Kitbox

Voltage (V)
18

No. of batteries suppliedtt
0

Chargerrr  suppliedr
−

Max. torque (Nm)
60

Chuck capacity (mm)
13

No load speed gear 1 (rpm) 0-440

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

Max. drilling wood (mm)
50

Max. drilling steel (mm)
13

Torque settings
10

Weight without battery pack rr

(kg)

1.7

Supplied in
Recyclable 

Carton

Article Number 5133002437

EAN Code
4892210135629

Also Available as

R18PDBL-0
18V Brushless Percussion Drill

 • Brushless motor is electronically-controlled to optimise 

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

 • Electronic performance control delivers up to 20% more 

power than brushed drills

 • Brushless motor runs cooler and last up to 10 times 

longer than brushed drills

 • All metal 13mm ratcheting chuck for improved bit 

gripping strength and durability

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

flush everytime

 • LED illuminates the work area

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

RPM) for a wide range of drilling and fastening 

applications

 • New ErgoTech Handle design with Gripzone+ 

microtexture for added comfort and control

 • The most compact Ryobi 18V percussion drill ever, 

measuring 201 mm in length

 • Powered by Lithium+ battery technology which provides 

more power, longer runtime and better durability than 

our previous lithium batteries

Standard equipment (R18PDBL-0

1 x double-ended screwdriver bit

5133002441
R18PDBL-LL25SName: Product Code: 5133002442

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

18V Brushless Percussion Drill 

(2x2.5Ah)

18V Brushless Percussion Drill 

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

18V Brushless Percussion Drill 

(2x5.0Ah)

Voltage (V)
18

No. of batteries supplied
0

Charger supplied
−

Max. torque (Nm)
60

Chuck capacity (mm)
13

No load speed gear 1 (rpm) 0-440

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

Max. drilling wood (mm)
50

Max. drilling steel (mm)
13

Max. drillill ng masonry (mm)lii
13

Torque settings
10

Weight without battery pack 

(kg)

1.7

Supplied in
Recyclable 

Carton

Article Number 5133002438

EAN Code
4892210135636

Ryobi®

Elværktøj

Gør hverdagen lettere 
med Ryobi®.

Læs mere om vores 

elværktøj på:  

dk.ryobitools.eu
Ryobi har et værktøj til enhver opgave.  

Uanset om du er ivrig gør-det-selv’er, møbelsnedker eller bare alm. 
husejer, så har Ryobi designet et værktøj til at opfylde dine behov.

dk.ryobitools.eu



50+ VÆRKTØJER
ÉT BATTERI PASSER
DEM ALLE

@RyobiToolsEU

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

E-mail:  kundeservice@tti-emea.com
Web:  dk.ryobitools.eu

Find din nærmeste forhandler på vores hjemmeside.

  Forhandlerstempel:

Katalogets indhold er korrekt på tidspunktet for trykningen. Ryobi 
forbeholder sig ret til at ændre billeder og priser uden forudgående 
meddelelse. Brugen af varemærket RYOBI® sker efter tilladelse fra Ryobi 
Limited.

5139001007

dk.ryobitools.eu
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