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20  
år med 

ONE+ innovation 

Først på GDS-markedetLedende inden for innovationEt markedsgennembrud

Banebrydende 
Lithium+ 
teknologi. 

Værktøjerne bliver 
bedre og batterierne 

holder længere. 

Ryobi 
introducerer som 
de første kulfrie 
motorer til GDS-

markedet.

ONE+  
systemet 

lanceres. Først  
på GDS- 

markedet.

Ryobi bliver 
grønt.

Hybrid-
teknologien 

revolutionerer 
elværktøjet, så du 
aldrig løber tør for 

strøm.

Ryobi lancerer 
første 5,0 Ah batteri 
til gør-det-selv’erne.

Ryobi fejrer  familiens  
20 års jubilæum.. 
ONE+ var et gennembrud inden for 
gør-det-selv-markedet, der betød at 
en bred vifte af værktøj brugte samme 
batteri og dermed gav brugerne 
mulighed at spare en masse penge 

på batterier og ladere de ikke havde 
brug for. Dette har ikke ændret sig 
siden 1996, men det har mængden af 
værktøj i ONE+ familien til gengæld, 
som nu består af over 40 forskellige 

værktøjer til hjemmet og haven. Ryobi 
står stadig for det samme som for  
20 år siden – innovation, fleksibilitet og 
kvalitet.

Ønsk Ryobi glædeligt jubilæum ved at bruge  #20yearsONEsystem
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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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Tilbehør .................................................................................................................................................. 60 – 68

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 2 års garanti på hele 
vores produktsortiment, eksklusive 
tilbehør og komponenter, der er 
udsat for naturlig og normal  slitage, 
se venligst brugermanualen
der indeholder samtlige 
garantibetingelser.
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36V ledningsfrie havemaskiner

Et ledningsfrit sortiment af 
maskiner netop til din have.
Lithium+ 36V-sortimentet bruger det samme batteri i over 
10 forskellige maskiner, der bruges rundt omkring i haven, 
og deres ydelse er sammenlignelig med benzindrevne 
maskiners.
Lige fra klipning og trimning til beskæring og oprydning, kan du passe hele din have med 
Ryobis 36V-sortiment hele året rundt. Og du kan gøre det med kun ét batteri.

 sortimentet er kun til havemaskiner, 
og det er op til dig, hvordan du 
sammensætter eller udvider din samling!

Med energi fra de sidste NYE Lithium+ 36V batterier med IntelliCell™ teknologi, 
der overvåger og afbalancerer de enkelte batterier, så de maksimerer driftstider, 
levetid og sikkerhed. Det leverer endda 10 % mere brugbar energi.

Yderligere tekniske specifikationer, herunder støj- og vibrationsdata, findes på vores website: www.ryobitools.dk
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#RyobiToolsEurope

ryobitools.euNyt til 2016

Vi præsenterer den  
NYE generation af 
ledningsfrie
havemaskiner
Drevet af  

 
teknologi.

Innovativ motorteknologi.
Ryobi’s Brushless teknologi bruger patenteret elektronik 
til styring af en kompakt, men kraftfuld motor.

Avanceret elektronik overvåger og tilpasser konstant motorens ydelse efter 
anvendelsen. Den ikke blot overvåger motoren, men den optimerer også batteriets 
strømforbrug, så driftstiden forlænges.

Med energi fra  batterier.
Intelligente 36V-batterier, der er skabt ved hjælp af den mest avancerede 
teknologi, giver dig kraft og driftstid, der svarer til benzin. Således kan du 
arbejde længere med mere kraft.

NY 36V snerydder NY 36V haveblæser/-suger 36V plæneklipper 36V kædesav

Se venligst vores 36V-sortiment af maskiner for produktspecifikationer.

Yderligere tekniske specifikationer, herunder støj- og vibrationsdata, findes på vores website: www.ryobitools.dk
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Batteriteknologi

Ydelse som en benzinmotor,  
men uden udstødningsgas

De kraftfulde 36V Lithium+ 
batterier giver dig…
mere kraft og længere driftstid end tidligere lithium-teknologi -  
for ydelse som en benzindrevet maskine.

Og...

Batteriteknologi
36V Lithium-ion batteriet med IntelliCell™ teknologien overvåger 
og balancerer cellerne individuelt for maksimal driftstid, levetid 
og sikkerhed. Du får 10% mere kraft og med strømdikatoren har 
du altid overblik over resterende batteritid.

MaxPower™

Ekstra krævende opgaver i haven? Så kig efter vores MaxPower™ 
batterier. MaxPower™ giver automatisk styring af ydelsen så din 
maskine får ekstra kraft under belastning – ideel til de hårdeste 
opgaver.

Driftstid  Ydelse  Energistyring  Holdbarhed  
Lithium  giver ydelse som benzinmotorer.

Intet svineri med 
olie og benzin

97% mindre støj 
og vibrationer*

Ingen 
udstødningsgasser 
under brug.

• Ingen blanding af benzin og 2-taktsolie
• Ingen opbevaring af benzin
• Op til 50 x billigere i drift.

*Sammenlignet med Ryobis benzindrevne maskiner.

Yderligere tekniske specifikationer, herunder støj- og vibrationsdata, findes på vores website: www.ryobitools.dk
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ryobitools.eu36V ledningsfrie havemaskiner

RLM36X46L5F
36 V Lithium+ plæneklipper, 46 cm klippebredde

 • Kraftfuldt 36 V 5.0 Ah MAX POWER™ Lithium+ batteri giver mere 
kraft, 2x udledningskapacitet, længere driftstid og holdbarhed 
end tidligere lithium-teknologier. Står ikke tilbage for benzindrevne 
maskiner.

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

 • Højtydende kulfri motor for længere levetid og højere effektivitet
 • Aerodynamisk optimeret klippedæk med 46 cm metal klinge for 

fremragende klipning samt bioklip 
 • 5 højdeindstillinger giver klippehøjde mellem 20-70 mm. 
 • EasyEdge™ græskam for flot resultat
 • Vertebrae™ håndtag giver øget brugerkomfort med justerbar højde

Standardudstyr (RLM36X46L5F)

Bioklip-prop

RLM36X40H40
36 V Batteridrevet plæneklipper med klippebredde på 40 cm og 
ergonomisk håndtag (1x4.0 Ah)

 • Kraftfuldt 36 V 4.0 Ah Lithium+ batteri giver mere kraft, længere driftstid og holdbarhed 
end tidligere lithium-teknologier. Står ikke tilbage for benzindrevne maskiner.

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

 • Den 4 polede motor med højt drejningsmoment giver maksimal ydeevne selv under 
svære forhold

 • Aerodynamisk optimeret klippedæk med 40 cm metal klinge for  
fremragende klipning samt bioklip

 • 5 højdeindstillinger giver klippehøjde mellem 20-70 mm. 
 • EasyEdge™ Græskam for flot resultat
 • Foldbart håndtag og aftagelig græsopsamler gør plæneklipperen  

nem at opbevare
 • Vertebrae™ håndtag giver øget brugerkomfort med justerbar højde

Standardudstyr (RLM36X40H40)

50l opsamler med hård top,  
bioklip-prop

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

Fås også som

36 V batteridrevet græstrimmer med 33 cm 
klippebredde

Model: Varenummer: EAN-kode:
5133002404 4892210134424RLT36B33

Yderligere tekniske specifikationer, herunder støj- og vibrationsdata, findes på vores website: www.ryobitools.dk

Spænding (V) 36
Kapacitet (Ah) 5.0
Antal batterier 1
Lader medfølger 60 min
Klippebredde (cm) 46
Fremdrift Tryk
Bioklip Ja
Vægt inkl. batteri (kg) 19.4
Varenummer 5133002171
EAN-kode 4892210821140

Spænding (V) 36
Kapacitet (Ah) 4.0
Antal batterier 1
Lader medfølger 160 min
Klippebredde (cm) 40
Klingehastighed (omdr./min) 3550
Fremdrift Tryk
Bioklip Ja
Vægt inkl. batteri (kg) 19.1
Varenummer 5133002167
EAN-kode 4892210821126

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
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36V ledningsfrie havemaskiner

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 lader

Yderligere tekniske specifikationer, herunder støj- og vibrationsdata, findes på vores website: www.ryobitools.dk

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) 1.6
Klingehastighed (omdr./min) 9000
Vægt inkl. batteri (kg) 5.18
Varenummer 5133001813
EAN-kode 4892210818492
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2-HASTIGHETER
GROV KLIPPNING FIN KLIPPNING

36V ledningsfrie havemaskiner

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

Fås også som

36 V hækkeklipper med 60 cm sværd

Model: Varenummer: EAN-kode:
5133002572 4892210139344RHT36B60R

Standardudstyr (RHT36C60R15)

HedgeSweep løvopsamler, 
sværdskede

Yderligere tekniske specifikationer, herunder støj- og vibrationsdata, findes på vores website: www.ryobitools.dk

Spænding (V) 36
Kapacitet (Ah) 1.5Ah
Antal batterier 1
Lader medfølger 60 min
Maks. skærekapacitet (mm) 26
Sværdlængde [cm] 60
Høj Hastighed [omdr/min] 1400
Højt Moment [omdr/min] 400
Vægt inkl. batteri (kg) 5
Varenummer 5133002570
EAN-kode 4892210139320

GROV-KLIPNING FIN-KLIPNING

2 HASTIGHEDER
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36V ledningsfrie 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

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)

-

Yderligere tekniske specifikationer, herunder støj- og vibrationsdata, findes på vores website: www.ryobitools.dk

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

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



0311

#RyobiToolsEurope

ryobitools.eu36V ledningsfrie havemaskiner

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

Yderligere tekniske specifikationer, herunder støj- og vibrationsdata, findes på vores website: www.ryobitools.dk

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
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36V batterier & opladere

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

Fås også som

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

Varenummer 5133001894
EAN-kode 4892210819574

Varenummer:Model: EAN-kode:
5132002791 4892210139559RBPK3640D5A

BPL3626
36 V (2,6 Ah) Lithium-Ion batteri

 • Kraftigt 2,6 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

Varenummer 5133000709
EAN-kode 4892210812483

Yderligere tekniske specifikationer, herunder støj- og vibrationsdata, findes på vores website: www.ryobitools.dk

Varenummer 5133002166
EAN-kode 4892210127426
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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

Varenummer 5133001875
EAN-kode 4892210819413

BCL3620S
36 V Lithium lader

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

Varenummer 5133000727
EAN-kode 4892210812926

BCL3650F
36V Lithium hurtiglader

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

Fås også som

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

Varenummer: EAN-kode:Model:
5132002791 4892210139559RBPK3640D5A

Yderligere tekniske specifikationer, herunder støj- og vibrationsdata, findes på vores website: www.ryobitools.dk

Varenummer 5133002417
EAN-kode 4892210133458
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ONE+ havemaskiner

Gør det på din måde

Vælg et værktøj… 
Vælg helt selv dine værktøjer, batterier & oplader, og 
sammensæt din samling præcis som du ønsker.

Vælg et sæt…
Køb et værktøj med batteri og lader, og udvid derefter 
din samling‘ med enkelt-værktøjer uden at bruge en 
formue på batterier du ikke har brug for.

Yderligere tekniske specifikationer, herunder støj- og vibrationsdata, findes på vores website: www.ryobitools.dk

Driver over 40  
forskellige værktøjer til 
hjemmet og haven med 
samme Lithium+ batteri!

Eller
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Hvad er NYT  
i  ? NYHED
#1 batteridrevne familie til gør-det-selv-
folket  vokser og vokser!

Dette er de nyeste   
maskiner til din have.

NY plæneklipper
RLM18X33H40 

Den første Ryobi 18V plæneklipper med ÉT batteri. Som 
regel bruger vores batteridrevne plæneklippere Fusion-
teknologi og drives af to Lithium+ batterier, men hos 
Ryobi kan vi godt lide at være innovative.

Se venligst 

vores 
 

sortiment af 

havemaskiner for 

produktdetaljer. 

NY buskrydder 
RBC18X20B4 

Den første buskrydder i 
ONE+ familien.  
Ideel til at trimme 
langt græs.

NY stang-hæktrimmer
RPT184515 

En ny forlængbar-hækeklipper,
så du kan nå de høje  
hække og buske.

NY hybrid plæneklipper
RLM18C36H225 

Den seneste tilføjelse til 
sortimentet af hybrid-maskiner 
der er kompatible med ONE+ 
men som også  
kan få strøm 
med en ledning, så 
du aldrig 
løber 
tør for 
strøm.

 40 maskiner  ÉT batteri  Uendelige muligheder

Yderligere tekniske specifikationer, herunder støj- og vibrationsdata, findes på vores website: www.ryobitools.dk
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Battery Technology

Batteriteknologi

 familien: 40+ værktøjer drives  
af det største udvalg af Lithium+ batterier.

Elektronisk 
beskyttelse

Strømindikator

Den letteste måde til altid at 
have overblik over resterende 
batteritid.

Elektronikken slukker værktøjet 
hvis der er for hård belastning 
eller det bliver for varmt. Dette 
forhindrer både skade på 
batteriet og værktøjet.

IntelliCell™ 

Overvåger og balancerer 
hver enkelt celle så ingen 
energi går til spilde. Dette 
maksimerer driftstiden og 
forbedrer ydelsen med op til 
10%!

Først på GDS-markedet! 
Cellerne frigiver ekstra kraft 
til værktøjet under hård 
belastning.

Driftstid  Ydelse  Energistyring  Holdbarhed  
Lithium  opgraderer øjeblikkeligt dit værktøj.

Yderligere tekniske specifikationer, herunder støj- og vibrationsdata, findes på vores website: www.ryobitools.dk

Højtydende  
celler
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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

RLM18X40H240
36 V ONE+ batteridrevet plæneklipper med klippebredde på 40 cm (2x 4.0 Ah)

 • 36 V Ryobi Lithium Fusion™ teknologien er nu også tilgængelig i 18 V ONE+™ serien. 
Drevet af to 18 V Lithium+ 4,0 Ah batterier 

 • Kraftfuldt 36 V 5.0 Ah MAX POWER™ Lithium+ batteri giver mere kraft, længere driftstid og 
holdbarhed end tidligere lithium-teknologier. Står ikke tilbage for benzindrevne maskiner. 

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

 • Aerodynamisk optimeret maskine med 40 cm metal klinge for fremragende klipning  
samt bioklip 

 • 5 højdeindstillinger giver klippehøjde mellem 20-70 mm.
 • Kom helt tæt på kanter og bede med EasyEdge™ græskam
 • Sammenklappeligt håndtag og græsopsamler som opbevares  

fladt på toppen af plæneklipperen
 • Vertebrae™ håndtag giver øget brugerkomfort med de  

indbyggede kontrolfunktioner

Standardudstyr (RLM18X40H240)

50l opsamler med hård top,  
bioklip-prop

Fås også som
36 V ONE+ batteridrevet plæneklipper med 

klippebredde på 40 cm 
Model: Varenummer: EAN-kode:

5133002160 4892210821218OLM1840H

Yderligere tekniske specifikationer, herunder støj- og vibrationsdata, findes på vores website: www.ryobitools.dk

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

Spænding (V) 36
Kapacitet (Ah) 4.0
Antal batterier 2
Klippebredde (cm) 40
Klingehastighed (omdr./min) 3550
Lader medfølger 2 hr
Fremdrift Tryk
Bioklip Ja
Vægt inkl. batteri (kg) 19.2
Varenummer 5133002098
EAN-kode 4892210820808
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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

Yderligere tekniske specifikationer, herunder støj- og vibrationsdata, findes på vores website: www.ryobitools.dk

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
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Det bedste fra 
begge verdener
Hybridmaskiner løber aldrig tør for
strøm, så du kan arbejde i længere tid.

Har du en opgave i haven? Nyd friheden ved at 
være ledningsfri med et Lithium+ batteri. Og hvis 
dit batteri løber tør, skifter du bare til ledning. 
Hybrid giver dig den absolutte fleksibilitet til at 
vælge mellem ubegrænset driftstid eller ultimativ 
mobilitet…

Se efter   
logoet på vores maskiner.

Vidste du det…? 
Ryobis Hybrid-sortiment hører også til ONE+ familien, så du kan bruge  
det samme Lithium+ batteri til over 40 forskellige have- og elværktøjer.

Yderligere tekniske specifikationer, herunder støj- og vibrationsdata, findes på vores website: www.ryobitools.dk
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RLT1830H15
18 V hybrid græstrimmer, 30 cm klippebredde (1x 1,5 Ah)

 • Innovativ 18 V Hybrid kraft, der nemt giver brugeren valget mellem 
mellem ledning eller batteri i samme maskine

 • Justerbar klippebredde fra 25-30 cm giver stor fleksibilitet og 
optimering af driftstiden

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

 • EasyEdge™ funktion for hurtigt skift mellem kantklipning og 
almindelig trimning

 • Teleskopskaft og justerbart håndtag for maksimal brugerkomfort
 • En del af ONE+ familien hvor samme batteri paser over 40 have- og 

elværktøjer
Standardudstyr (RLT1830H15)

3-pak med trimmertråd

RLT183125
18 V Batteridrevet græstrimmer med klippebredde på 30 cm (1x2.5 Ah)

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

 • Justerbar klippebredde fra 25-30 cm giver stor fleksibilitet og 
optimering af driftstiden

 • EasyEdge™ funktion for hurtigt skift mellem kantklipning og 
almindelig trimning

 • Teleskopskaft og justerbart håndtag for maksimal brugerkomfort
 • Hovedet kan vinkles for en mere fleksibel klipning
 • Som en del af One+™ familien er batteriet kompatibelt med over  

40 have- og elværktøjer
Standardudstyr (RLT183125)

1 pakke trimmertråd

RLT1825LI
18 V Batteridrevet græstrimmer med en 
klippebredde på 25 cm (1x1.3 Ah)

 • Kraftfuldt 18 V 1.3 Ah. Lithium batteri
 • IntelliCell™-teknologi med elektronisk individuel celleovervågning og 

balancering for maximal driftstid, levetid og sikkerhed
 • 25 cm klippebredde for effektiv trimning
 • EasyEdge™ for hurtigt skift til kantklipning
 • Design med to håndtag for øget brugerkomfort

Standardudstyr (RLT1825LI)

Trimmerhoved med automatisk 
trådfremføring

Yderligere tekniske specifikationer, herunder støj- og vibrationsdata, findes på vores website: www.ryobitools.dk

Spænding (V) 18
Kapacitet (Ah) 1.5
Antal batterier 1
Lader medfølger 45 min
Tråddiameter (mm) 1.6
Klippebredde (cm) 25-30

Trådfremføring
Automatisk 
fremføring

Vægt inkl. batteri (kg) 3.4
Varenummer 5133002460
EAN-kode 4892210136626

Spænding (V) 18V
Kapacitet (Ah) 2.5Ah
Antal batterier 1
Tråddiameter (mm) 1.6
Klippebredde (cm) 25-30

Trådfremføring
Automatisk 
fremføring

Vægt inkl. batteri (kg) 2.16
Varenummer 5133002395
EAN-kode 4892210133953

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

Trådfremføring
Automatisk 
fremføring

Klippebredde (cm) 25cm
Tråddiameter (mm) 1.6
Vægt inkl. batteri (kg) 1.65
Varenummer 5133001806
EAN-kode 4892210818423
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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

Yderligere tekniske specifikationer, herunder støj- og vibrationsdata, findes på vores website: www.ryobitools.dk

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) 8,500
Vægt uden batteri (kg) 3.5
Varenummer 5133002619
EAN-kode 4892210141033
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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

18 V Batteridrevet hækkeklipper med 55 cm sværd

EAN-kode:Model: Varenummer:
5133002161 4892210821249OHT1855R

RHT1851R15
18 V Batteridrevet hækkeklipper med 50 cm sværd

 • Motor med højt drejningsmoment for maksimal ydeevne
 • Fremragende klippekvalitet med 50 cm diamantslebet sværd
 • Savfunktion med grenkapacitet på 18 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 (RHT1851R15)

HedgeSweep™ løvopsamler og 
sværdskede

Yderligere tekniske specifikationer, herunder støj- og vibrationsdata, findes på vores website: www.ryobitools.dk

Kapacitet (Ah) 4.0
Antal batterier 1
Maks. skærekapacitet (mm) 22
Klingehastighed (omdr./min) 2700
Sværdlængde [cm] 55
Vægt uden batteri (kg) 3.42

Spænding (V) 18
Kapacitet (Ah) 1.5
Antal batterier 1
Lader medfølger 60 min
Maks. skærekapacitet (mm) 18
Klingehastighed (omdr./min) 2700
Sværdlængde [cm] 50
Batteritype Li-ion
Vægt inkl. batteri (kg) 3.15
Varenummer 5133002109
EAN-kode 4892210820747
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OHT1850X
18 V forlængbar hækkeklipper med 50 cm sværd

 • IntelliCell™-teknologi med elektronisk individuel celleovervågning og balancering for maximal driftstid, levetid og sikkerhed
 • 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
 • Som en del af One+™ familien er batteriet kompatibelt med over 40 have- og elværktøjer

Standardudstyr (OHT1850X)

HedgeSweep™ løvopsamler

Yderligere tekniske specifikationer, herunder støj- og vibrationsdata, findes på vores website: www.ryobitools.dk

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
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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

Yderligere tekniske specifikationer, herunder støj- og vibrationsdata, findes på vores website: www.ryobitools.dk

Spænding (V) 18
Kapacitet (Ah) -
Antal batterier 0
Lader medfølger −
Klingelængde (mm) 450
Klingehastighed (omdr./min) 1500
Skærekapacitet 18mm
Vægt uden batteri (kg) 4.2
Varenummer 5133002523
EAN-kode 4892210138521
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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 skæring
 • Automatisk kæde- og sværdsmøring
 • Som en del af One+™ familien er batteriet kompatibelt med  

over 40 have- og elværktøjer

Standardudstyr (OPP1820)

Sværd- og kædeolie

OGS1821
18 V Batteridrevet græstrimmer/hækkeklipper

 • Kraftfuld græstrimmer/hækkeklipper 18 V
 • Nemt klingeskift uden brug af værktøj
 • Lav vægt for nem betjening
 • Ergonomisk GripZone™ softgreb for optimal brugerkomfort
 • Som en del af 18 V One+™ serien er batteriet kompatibelt med over 

35 have- og elværktøjer
 • Som en del af One+™ familien er batteriet kompatibelt med  

over 40 have- og elværktøjer
 • Leveres uden batteri og lader

Standardudstyr (OGS1821)

1 x græstrimmerklinge, 1 x sværd

Yderligere tekniske specifikationer, herunder støj- og vibrationsdata, findes på vores website: www.ryobitools.dk

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

Spænding (V) 18
Kapacitet (Ah) -
Antal batterier 0
Lader medfølger −
Maks. skærekapacitet (mm) 8
Trimmer [mm] 100
Sværd [mm] 200
Vægt inkl. batteri (kg) 1.4
Varenummer 5133000732
EAN-kode 4892210812568
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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

Yderligere tekniske specifikationer, herunder støj- og vibrationsdata, findes på vores website: www.ryobitools.dk

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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Driver over 40  
forskellige have- og elværktøjer  
med det samme Lithium+ batteri!

Værktøjer og sæt der dækker alle behov

Vælg et værktøj…
Vælg helt selv dine værktøjer, batterier & oplader, og 
sammensæt din samling præcis som du ønsker.

Vælg et sæt…
Køb et værktøj med batteri og lader, og udvid derefter 
din samling‘ med enkelt-værktøjer uden at bruge en 
formue på batterier du ikke har brug for.

Yderligere tekniske specifikationer, herunder støj- og vibrationsdata, findes på vores website: www.ryobitools.dk

Og vidste du, at vi også har  
ONE+ værktøjer til dit hjem...

Eller
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18V batterier & opladere

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.

1 x 18 V (4,0 Ah) Lithium+ batteri og hurtiglader
Varenummer: EAN-kode:Model:
5133001912 4892210124210RBC18L40

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

Varenummer 5133002237
EAN-kode 4892210129062

 • 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

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

Varenummer 5133001905
EAN-kode 4892210124081

 • 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

1 x 18 V (1,5 Ah) Lithium+ batteri og hurtiglader
EAN-kode:Model: Varenummer:

5133001910 4892210124173RBC18L15

Yderligere tekniske specifikationer, herunder støj- og vibrationsdata, findes på vores website: www.ryobitools.dk

Varenummer 5133002433
EAN-kode 4892210135940

Varenummer 5133001907
EAN-kode 4892210124104
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BCL14181H
Lynlader til både Lithium-Ion og NiCd batterier

Varenummer 5133001127
EAN-kode 4892210117991

 • 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

BCS618
ONE+ Multilader til 6 batterier

Varenummer 5132000042
EAN-kode 4892210106346

 • Multilader for effektiv batteriopladning
 • Til alle Ryobi 18 V batterier
 • LED-ladeindikator
 • Batterier tager ikke skade af at blive siddende i  opladeren efter endt 

ladning
 • Lader batterier inden for et temperaturspektre fra 0°C til 50°C
 • Lader 1,8 Ah i timen

VÆGMONTERET 
CYKELOPBEVARING

GENBRUGT TRÆ I 
PLANTEKASSE

KRYDSFINÉRAFSLUT-
NING PÅ KAFFEBORD

Følg vejledningerne trin for trin, så du kan gøre-
det-selv hjemme og imponere din familie og dine 
venner. Vi ville gerne se dine kreationer! Tag dine 
projektfotos med #MyRyobi, og vi vil dele de bedste.

INDRAMNING AF DIT 
YNDLINGSBILLEDE

Besøg dk.ryobitools.eu/my-ryobi for mere information og følg os på Twitter & Instagram @RyobiToolsEU

Yderligere tekniske specifikationer, herunder støj- og vibrationsdata, findes på vores website: www.ryobitools.dk

Find ud af, hvordan du kan lave kreative gør-det-selv-projekter til dit hjem og have.
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Plæneklippere: Elektrisk & benzin 31 – 34
EasyStart-modul til at starte benzinmotorer med ét tryk 35 – 36
Græstrimmere & Buskryddere: Elektrisk & benzin 38 – 45
Expand-it tilbehør 40 – 41

PLÆNEKLIPNING
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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

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

Yderligere tekniske specifikationer, herunder støj- og vibrationsdata, findes på vores website: www.ryobitools.dk

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

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

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

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

Yderligere tekniske specifikationer, herunder støj- og vibrationsdata, findes på vores website: www.ryobitools.dk

RLM46175S

 • 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

Subaru® 175cc OHC benzindrevet plæneklipper, 46cm klippebredde

Bioklip-prop, sideudkast-sæt
Standardudstyr (RLM46175S)

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

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 cm
Fremdrift Selvkørende
Vægt (kg) 31
Varenummer 5133002553
EAN-kode 4892210138170
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Den perfekte metode 
til at slå din plæne.

Højden 
af din 

plæneklipper og 
den hastighed, som 

du slår din plæne med, 
bestemmer hvor sund 
og attraktiv din plæne 

ser ud.
På udkig efter grønnere græs? Hvorfor så ikke
prøve nogle af disse praktiske tips til at 
forbedre din plænes kvalitet.

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 gartner er du?

Klassisk

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

Innovativ  

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

Stabil

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

ElektriskBenzinBatteri

SE MERE...  
NY EasyStartbenzin-plæneklipper
RLM46175SO 

SE MERE...  
Ryobis elektriske plæneklipper
RLM15E36H

SE MERE... 
NY 18V ONE+ plæneklipper 
RLM18X33H40

Yderligere tekniske specifikationer, herunder støj- og vibrationsdata, findes på vores website: www.ryobitools.dk
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Plæneklippere

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

Fås også som

Subaru® 175cc OHC benzindrevet plæneklipper, 
46cm klippebredde

EAN-kode:Varenummer:Model:
5133002553 4892210138170RLM46175S

Standardudstyr (RLM46175SO)

Bioklip-prop, sideudkast

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

Yderligere tekniske specifikationer, herunder støj- og vibrationsdata, findes på vores website: www.ryobitools.dk

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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Se efter EasyStart logoet  
på vores maskiner!Fjern besværet  

fra benzin.
Få en ubesværet start med dine 
benzinmaskiner hver gang med 
ONE+ EasyStart teknologi.

Tryk blot 

på dit Lithium+ 

batteri og så 

afsted!

Denne unikke starthjælp eliminerer behovet 
for gentagen og anstrengende trækken i 
startsnoren. Blot med et tryk på en knap starter 
din benzinmotor automatisk - en revolution 
inden for brugen af benzinmaskiner.

Den lette metode til at 
starte din benzin…

EasyStart hækkeklipper

EasyStart modulet sælges som en 
enhed alene eller som batterikit.

EasyStart buskrydder

EasyStart teknologi er også optimeret til 
vores NYE 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

NY EasyStart 
Plæneklipper

Innovation fra Ryobi. Designet til at gøre mere.

Yderligere tekniske specifikationer, herunder støj- og vibrationsdata, findes på vores website: www.ryobitools.dk
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EasyStart 

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

Standardudstyr (OES18)

-

Yderligere tekniske specifikationer, herunder støj- og vibrationsdata, findes på vores website: www.ryobitools.dk

Varenummer 5132002803
EAN-kode 4892210140012
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Græstrimmere er 
mindre og lettere. De 
bruges til at klippe og 

luge spredte græstotter 
omkring kanterne af din have 
eller gård. De bruger en fin 
plasticstreng (kaldet  ‘tråd’) 

til arbejdet.

Buskryddere er mere 
robuste og bruges til at 

bekæmpe genstridigt krat 
og ukrudt, højt græs, kraftigt 
buskads og små træer. De 
Bruger en metalklinge til 

tungere klipning.

 

Ryobi buskryddere fungerer 
også som græstrimmere.

Så nu kan du få begge 
maskiner, når du køber én

Ryobi buskrydder

Buskrydder eller 
græstrimmer – hvilken 
en skal jeg bruge?

Hvilken type gartner er du?

Klassisk

Klassiske gartnere kan lide 
at gøre deres havearbejde 
traditionelt. Derfor vælger 
de benzinmaskiner hver 
gang.

Innovativ

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

Stabil

Stabile gartnere vil ikke have 
deres havearbejde afbrudt 
af noget. uendelig strøm 
og endeløs driftstid. Derfor 
vælger de Ryobi’s sortiment af 
havemaskiner med ledning.

ElektriskBenzinBatteri

SE MERE... 
18V Hybrid græstrimmer
RLT1830H13

36V buskrydder
RBC36X26B

SE MERE... 
NY EasyStart benzin-buskrydder
RBC254SESO 

SE MERE...  
NY Elektrisk Expand-it buskrydder
RBC1226I

Yderligere tekniske specifikationer, herunder støj- og vibrationsdata, findes på vores website: www.ryobitools.dk
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Græstrimmere & buskryddere

RLT3525S
Græstrimmer 350 W, 25 cm klippebredde

 • 350 W motor for kraftfuld og nem trimning med Bump Feed 
trådfremføring med dobbelt trimmertråd - 1,2 mm

 • 25 cm klippebredde
 • EasyEdge™ funktion for hurtigt skift mellem kantklipning og 

almindelig trimning
 • Let og perfekt afbalanceret med Vertebrae™ design

Standardudstyr (RLT3525S)

Bump Feed trimmertråd

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

Yderligere tekniske specifikationer, herunder støj- og vibrationsdata, findes på vores website: www.ryobitools.dk

Optaget effekt (W) 350
Klippebredde (cm) 25
Tråddiameter (mm) 1.2

Trådfremføring
Bump Head 

trimmerhoved

Trådtype 2 x 1,2 mm rund
Vægt (kg) 1.8
Varenummer 5133002115
EAN-kode 4892210820624

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
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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

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

Yderligere tekniske specifikationer, herunder støj- og vibrationsdata, findes på vores website: www.ryobitools.dk

Optaget effekt (W) 600
Klippebredde (cm) 30

Trådfremføring
Automatisk 
fremføring

Trådtype 2 x 1.5 mm snoet
Vægt (kg) 3.5
Varenummer 5133002119
EAN-kode 4892210820648

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
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Adaptor

Adaptor

Adjusting
Motor

Expand-it™

Expand-it™  

tilbehør.
gør én havemaskine  
til fem...

Trin 1

Vælg styrke.
Se efter Expand-it™  
kompatibel-logoet.

Trin 2

Vælg dit tilbehør.
Spar tid, plads og penge.

Forlængerstang GrensavBuskrydderHækkeklipper SmartTool.
Intelligent værktøj  
til haven.

Optimal ydelse uanset hvilket tilbehør  
du bruger. Intet kompromis med styrken, 
intet kompromis med ydelsen.Med Expand-it™ kan du klippe, trimme, forme, gør rent og 

beskære din have blot ved at tilføje et nyt stykke tilbehør.

Find ud af mere på ryobitools.dk

Yderligere tekniske specifikationer, herunder støj- og vibrationsdata, findes på vores website: www.ryobitools.dk
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RXAHT01
Vinkelbar hækkeklipper

5132002796 4892210140265EAN-kode:Varenummer:

 • SmartTool teknologien optimerer klingehastighed til hækkeklipning
 • Ydelse på 4670 omdr./min med benzinmotor
 • Ydelse på 3916 omdr./min med 1200W motor
 • 44 cm dobbeltvirkende diamantskåret sværd

 • Grenkapacitet på 28 mm

 • 90° vinkelbart hoved
 • 2.17 kg

RXPR01
Grevsav

5132002797Varenummer: EAN-kode: 4892210140142

 • 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

5132002793 4892210140272EAN-kode:Varenummer:

 • Ideel til at forlænge grensav eller hækkeklipper-tilbehør

 • Længde: 62cm
 • 0.61kg

RXBC01
Buskrydder

48922101402585132002795 EAN-kode:Varenummer:

 • 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

Yderligere tekniske specifikationer, herunder støj- og vibrationsdata, findes på vores website: www.ryobitools.dk
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Græstrimmere & buskryddere

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

Yderligere tekniske specifikationer, herunder støj- og vibrationsdata, findes på vores website: www.ryobitools.dk

Optaget effekt (W) 1200

Klippebredde med 
buskrydderklinge (cm)

26

Klippebredde med 
græstrimmer-hoved (cm)

38

Trådfremføring
Bump Head 

trimmerhoved

Trådtype
2 x 1.5 mm 

snoet

Vægt (kg) 5.2
Varenummer 5133002506
EAN-kode 4892210138033
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RFT254
POWR XT™ 25.4 cc græstrimmer/buskryder med 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

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

Yderligere tekniske specifikationer, herunder støj- og vibrationsdata, findes på vores website: www.ryobitools.dk

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

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
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Græstrimmere & buskryddere

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

RLT430CESD
30cc Benzindrevet Græstrimmer med ergonomisk håndtag

Motortype PoWR LT4™ 4-takts

Engine displacement 
(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

 • 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

RBC254SBSO
25.4cc benzindrevet Buskrydder med roterbart cykelhåndtag

 • PoWR LT4™ fuld-krankmotor med suveræn fordeling mellem vægt og 
ydeevne

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

 • Delbart skaft - kompatibelt med Expand-it™ tilbehør
 • 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)

2-takst-olie, Tri-Arc+™ klinge, 
Reel-Easy™ trimmerhoved med 6 m 
tråd, skruenøgle, cykelhåndtag og 
Vertebrae+™ bæresele.

Yderligere tekniske specifikationer, herunder støj- og vibrationsdata, findes på vores website: www.ryobitools.dk

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

Motortype
POWR XT™ Fuld-

krankmotor

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
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RBC430SBSD
30cc Benzindrevet Buskrydder og Græsklipper med foldbart cykelhåndtag

 • 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™
 • 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.
 • Foldbart cykelhåndtag for let transport og opbevaring.

Standardudstyr (RBC430SBSD)

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

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

Yderligere tekniske specifikationer, herunder støj- og vibrationsdata, findes på vores website: www.ryobitools.dk

Motortype
PoWR LT4™ 

4-takts

Cylinder for benzinmotor (cc) 30
Effekt (hk) 1.0
Tankkapacitet (l) 0.35
Klippebredde (cm) 46
Tråddiameter (mm) 2.4
Vægt (kg) 6
Varenummer 5133002548
EAN-kode 4892210138491

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) 8.3
Varenummer 5133002545
EAN-kode 4892210138125
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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

Yderligere tekniske specifikationer, herunder støj- og vibrationsdata, findes på vores website: www.ryobitools.dk

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

Klingetype
Laserskåret, 

diamantslebet
Sværdskede Ja
Vægt (kg) 4.4
Varenummer 5133002125
EAN-kode 4892210820587
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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

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

RHT4245
Elektrisk hækkeklipper 420 W - 45 cm klinge

 • Lav vægt og behagelig betjening
 • Dobbeltvirkende sværd med lavt vibrationsniveau
 • Diamantslebet sværd for øget holdbarhed
 • Topunktskontakt for øget komfort

Standardudstyr (RHT4245)

Ingen standardudstyr

Yderligere tekniske specifikationer, herunder støj- og vibrationsdata, findes på vores website: www.ryobitools.dk

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

Klingetype
Laserskåret, 

diamantslebet
Klingehastighed (omdr./min) 3000
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) 3000
Sværdskede Ja
Vægt (kg) 4.1
Varenummer 5133002121
EAN-kode 4892210820549

Optaget effekt (W) 420
Sværdlængde [cm] 45
Maks. skærekapacitet (mm) 18
Klingetype Dobbelsidet
Sværdskede Nej
Klingehastighed (omdr./min) 1500
Vægt (kg) 2.7
Varenummer 5133001809
EAN-kode 4892210818454
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Tips til effektiv pleje  
af hæk & træer

 Måske 
synes du, det 

er lettere at bruge 
en stang-hækkeklip-
per eller grensav til 
tykke og vanskeligt 

tilgængelige
grene.

Velplejede  
hække skal tilspidses  

på begge sider, så  
bunden er bredere end 
toppen, og lyset kan  
nå ned til bunden af 

hækken.

Hækkene 
klippes bedst ved at 

trimme dem lag for lag 
og skære en lille smule 

løv af ad gangen. Således
sikrer du, at du ikke  
klipper for meget af  

din hæk!

Folk 
bruger som-

metider snore eller 
ledning til at markere, 

hvor de vil trimme, så de 
får en jævn, flad hæk til 
sidst, formet nøjagtigt 

som de ønsker  
det.

Hvilken type gartner er du?

Klassisk

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

Innovativ  

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

Stabil

Stabile gartnere vil ikke have 
deres havearbejde afbrudt 
af noget. uendelig strøm 
og endeløs driftstid. Derfor 
vælger de Ryobi’s sortiment af 
havemaskiner med ledning.

Batteri Benzin Elektrisk

SE MERE... 
NY 18V ONE+ forlængbar 
hækkeklipper RPT184515

NY 36V hækkeklipper  
RHT36C60R

SE MERE... 
Ryobi’s elektriske forlængbar 
hækkeklipper/grensav-sæt
RP750450

SE MERE... 
NY benzin EasyStart hækkeklipper
RHT25X60RO 

Yderligere tekniske specifikationer, herunder støj- og vibrationsdata, findes på vores website: www.ryobitools.dk
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Yderligere tekniske specifikationer, herunder støj- og vibrationsdata, findes på vores website: www.ryobitools.dk

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

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

Sværdskede, bæresele
Standardudstyr (RPT4545E)

Optaget effekt (W) 750
Sværdlængde (cm) 20
Kædehastighed (m/s) 10
Kapacitet olietank (l) 80
Vægt (kg) 3.8
Varenummer 5133002228
EAN-kode 4892210821379

Klingelængde (mm) 45
Maks. skærekapacitet (mm) 20
Klingetype Laserskåret
Sværdskede Nej
Klingehastighed (omdr./min) 1700
Vægt (kg) 4.1
Varenummer 5133002226
EAN-kode 4892210821393
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Yderligere tekniske specifikationer, herunder støj- og vibrationsdata, findes på vores website: www.ryobitools.dk

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)

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
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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

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

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

Pleje af træer & hæk

Yderligere tekniske specifikationer, herunder støj- og vibrationsdata, findes på vores website: www.ryobitools.dk

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) 1900
Sværdlængde (cm) 35
Kædehastighed (m/s) 15

Kædestramning uden 
brug af værktøj

Ja

Kapacitet olietank (l) 200
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) 2
Vægt (kg) 5.7
Varenummer 5133002186
EAN-kode 4892210821522
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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

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

Yderligere tekniske specifikationer, herunder støj- og vibrationsdata, findes på vores website: www.ryobitools.dk

Cylinder for benzinmotor 
(cc)

37.2

Effekt (hk) 1.8
Sværdlængde (cm) 35
Kædehastighed (m/s) 22 
Tankkapacitet (l) 0.44
Vægt (kg) 4.6
Varenummer 5133002386
EAN-kode 4892210132710

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
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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

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

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
Standardudstyr (RBV26B)

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

Yderligere tekniske specifikationer, herunder støj- og vibrationsdata, findes på vores website: www.ryobitools.dk

Optaget effekt (W) 3000
Luftstrøm hastighed (km/t) 375
Luftmængde (m_/min) 14
Komposteringsforhold 16:1
Opsamler (l) 45
Variabel hastighed Nej
Vægt (kg) 3.6
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

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
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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

Yderligere tekniske specifikationer, herunder støj- og vibrationsdata, findes på vores website: www.ryobitools.dk

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

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
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Haveoprydningen 
behøver ikke at 
være en træls pligt!

Få dine blade forvandlet 
til naturlig gødning fuld af 

sunde næringsstoffer til din 
have. Kværn bladene med

Ryobis nye elektriske 
kompostkværn sammen  

med grene og andet  
haveaffald.

Efteråret er en smuk årstid med de 
mangefarvede blade der pryder din have.
Men disse drilske blade kan kvæle din 
plæne og gøre overfladen glat. Start på 
haveoprydningen og se resultatet til foråret!

Få hele familien 
involveret. Blæs eller 
riv bladene sammen i 

en bunke, før du samler 
dem op med en 

bladsuger.

Hvilken type gartner er du?

Klassisk

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

Innovativ  

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

Stabil

Stabile gartnere vil ikke have 
deres havearbejde afbrudt 
af noget. De vil gerne have 
uendelig strøm og endeløs 
driftstid. Derfor vælger 
de Ryobi’s sortiment af 
havemaskiner med 
ledning.

ElektriskBenzinBatteri

SE MERE... 
18V ONE+ hybrid blæser
OBL1820H

NY 36V haveblæser
RBV36B

SE MERE... 
NY Elektrisk kompostkværn
RSH2545B

SE MERE... 
Benzin rygsæk-blæser
RBL42BP 

Yderligere tekniske specifikationer, herunder støj- og vibrationsdata, findes på vores website: www.ryobitools.dk
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Haveoprydning

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

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

Yderligere tekniske specifikationer, herunder støj- og vibrationsdata, findes på vores website: www.ryobitools.dk

Optaget effekt (W) 2500
Kværnsystem Klinger
Grenkapacitet (mm) 45
Opsamler kapacitet [L] 40
Vægt (kg) 13.4
Varenummer 5133002512
EAN-kode 4892210137951

Optaget effekt (W) 2800
Kværnsystem Valseteknik
Grenkapacitet (mm) 45
Opsamler kapacitet [L] 55
Vægt (kg) 28.8
Varenummer 5133002351
EAN-kode 4892210822482
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RCP1225
1200 W kultivator med 25 cm fræsebredde

 • Kraftfuld 120 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

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

Yderligere tekniske specifikationer, herunder støj- og vibrationsdata, findes på vores website: www.ryobitools.dk

Optaget effekt (W) 1150
Fræsebredde (mm) 25
Maks. Fræsedybde (cm) 20
Tanddiameter (cm) 20
Vægt (kg) 16
Varenummer 5133002388
EAN-kode 4892210132796

Optaget effekt (W) 1500
Kløvekraft (ton) 4
Maks. kløvelængde (mm) 52
Vægt (kg) 45
Varenummer 5133001698
EAN-kode 4892210815958

Optaget effekt (W) 2200
Kløvekraft (ton) 5
Maks. kløvelængde (mm) 52
Vægt (kg) 48
Varenummer 5133001700
EAN-kode 4892210815934
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TILBEHØR
Plæneklippertilbehør 61 – 62
Græstrimmere & buskryddere 62 – 65
Tilbehør til beskæring & hækkeklipning 65 – 66
Kædesavstilbehør 66 – 68
Tilbehør til haveblæsere/-sugere 68

Husk at undersøge din 
havemaskines kompatibilitet  
med tilbehøret på ryobitools.dk
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 • Kompatibel med Ryobi elektrisk plæneklipper inkl. RLM13E33S

33 mm klinge til elektriske plæneklippere
RAC420

 • 40cm klinge til Ryobi batteridrevne plæneklippere inkl. RLM3640LI, 
RLM3640LI2, RLM36X40H, RLM36X40H40, RLM36X40H50, 
RLM36X40L, RLM18X40H240, OLM18X40H.

40 cm klinge til batteridrevne plæneklippere
RAC404

 • Kompatibel med Ryobi batteridrevne pllæneklippere med 46cm 
klippebredde inkl. RLM36X46H50HI og RLM36X46L5F

46 cm klinge til batteridrevne plæneklippere
RAC412

Tilbehør

Plæneklippertilbehør

 • Kompatibel med Ryobis batteridrevne plæneklippere med 36cm 
klippebredde inkl. Hybrid RLM18C36H25.

36 mm klinge til batteridrevne plæneklippere
RAC432

 • Kompatibel med Ryobis batteridrevne plæneklippere inkl. 
RLM18X33H40.

33 mm klinge til batteridrevne plæneklippere
RAC431

Varenummer 5132002771
EAN-kode 4892210134042

Varenummer 5132002438
EAN-kode 4892210813497

Varenummer 5132002806
EAN-kode 4892210140487

Varenummer 5132002805
EAN-kode 4892210140494

Varenummer 5132002695
EAN-kode 4892210821690



0262

 • Rund trimmertråd kompatibel med elektriske græstrimmere inkl. 
Ryobi RLT3025F,

1.2mm trimmertråd (15m)
RAC100

 • Rund trimmertråd kompatibel med elektriske & batteridrevne 
græstrimmere inkl. Ryobi RLT4025S, RLT5027, RLT6030, 
RLT1825LI, RLT183113, RLT1830H13, OLT1825, OLT1831, 
RLT1830Li

1.6mm trimmertråd
RAC101

Tilbehør

Græstrimmere & buskryddere

 • Kompatibel med Ryobi benzindrevne plæneklippere: 
RLM4617SME, RLM4614SME, RLM4614SE RLM46140, 
RLM46173, RLM46175S, RLM46175SO.

46 cm klinge til benzindrevne plæneklippere
RAC400

 • Kompatibel med Ryobi benzindrevne plæneklippere fra RLM53 
serien

53 cm klinge til benzindrevne plæneklippere
RAC409

Varenummer 5132002275
EAN-kode 4892210134035

Varenummer 5132002637
EAN-kode 4892210818546

Varenummer 5132002632
EAN-kode 4892210818355

Varenummer 5132002638
EAN-kode 4892210818553
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 • Rund trimmertråd kompatibel med elektriske, batteri- og 
benzindrevne græstrimmere inkl. Ryobi RLT36, RLT36C33, 
RLT36C33

2.0mm trimmertråd (15m)
RAC102

 • Rund trimmertråd kompatibel med elektriske,, batteri- og 
benzindrevne græstrimmere inkl. Ryobi RLT36, RLT36C3325, 
RLT36C33

2.0mm trimmertråd (50m)
RAC103

 • Rund trimmertråd kompatibel med elektrisk, batteri- og 
benzindrevne græstrimmers inkl. Ryobi RFT254 serien, RLT26 
serien, RLT30 serien, RLT430 serien,  RBC26 serien, RBC30 serien, 
RBC30 serien, RBC40 serien, RBC42 serien, RBC430 serien, 
RBC52 serien. 

2.4mm trimmertråd (15m)
RAC104

 • Rund trimmertråd kompatibel med elektriske, batteri- og 
benzindrevne græstrimmere inkl. Ryobi RFT254 serien, RLT26 
serien, RLT30 serien, RLT430 serien, RBC26 serien, RBC30 serien, 
RBC30 serien, RBC40 serien, RBC42 serien, RBC430 serien, 
RBC52 serien.

2.4mm trimmertråd (50m)
RAC105

 • Universal trimmertråd til elektriske og batteridrevne græstrimmere

1.3mm Universal trimmertråd (25m)
RAC131

 • Universal trimmertråd til elektriske og batteridrevne græstrimmere

1.5mm Universal trimmertråd (25m)
RAC132

Tilbehør

Varenummer 5132002641
EAN-kode 4892210818584

Varenummer 5132002639
EAN-kode 4892210818560

Varenummer 5132002624
EAN-kode 4892210818102

Varenummer 5132002642
EAN-kode 4892210818591

Varenummer 5132002640
EAN-kode 4892210818577

Varenummer 5132002625
EAN-kode 4892210818119
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 • 1.6mm spoler (3-pak) kompatibel med alle Ryobi 18V ONE+™ 
Græstrimmere

1.6mm Spoler til batteridrevne Græstrimmere (3-pak)
RAC125

 • 20cm Buskrydderklinge kompatibel med alle Ryobi benzindrevne 
buskryddere, Ryobi elektriske buskryddere RBC7020, RBC1020, 
RBC1226l og Ryobi bateridrevne buskrydder RBC18X20B4. 

 • (Erstatter LTA024)

20cm Tri-Arc™ Buskrydderklinge
RAC108

 • Kompatibel med Ryobi elektriske 
græstrimmere inkl. RLT3025F, RLT3025S, 
RLT3525S, RLT2523 og RLT3123.

 • Dobbelttråd og bumpfeed-hoved

3 stk. spoler til elektriske græstrimmere med  
1,2 mm tråd.

RAC119

 • Kompatibel med alle Ryobi batteridrevne græstrimmere i RLT36 
serien. 

 • Snoet tråd der giver mindre støj og øget styrke
 • (Erstatter RAC127)

Spoler til batteridrevne græstrimmere med 2.0mm 
tråd (3-pak)

RAC143

 • Trimmerkniv-hoved til tykt græs og tæt vegetation

Trimmerkniv-hoved til batteridrevne græstrimmere
RAC139

 • 1.5mm Spoler (3-pak) til batteridrevne græstrimmere 
RLT4027,RLT5027, RLT6030.

 • Snoet tråd der giver mindre støj og øget styrke

3 stk spoler, 1,5 mm trimmertråd til batteridrevne 
græstrimmere

RAC123

Tilbehør

Varenummer 5132002770
EAN-kode 4892210133298

Varenummer 5132002671
EAN-kode 4892210819697

Varenummer 5132002707
EAN-kode 4892210822161

Varenummer 5132002591
EAN-kode 4892210817679

Varenummer 5132002434
EAN-kode 4892210813480

Varenummer 5132002650
EAN-kode 4892210818621
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 • Pro-style Vertebrae+™ bæresele

Vertebrae+™ bæresele til buskryddere, 
græstrimmere og haveblæsere/-sugere

RAC138

 • 20cm Buskrydderklinge kompatiblel med alle Ryobi benzindrevne 
buskryddere og Ryobi 36V batteridrevne buskryddere. 

 • (Erstatter LTA034 and RAC107)

26 cm Tric-Arc buskrydderklinge
RAC117

 • Heavy Duty 26-tands savklinge til tætte buske og mindre træer 
kompatibel med Ryobi benzindrevne buskryddere inkl. RBC42 
serien, RBC47 serien og RBC52 serien.

26-tands savklinge til buskryddere
RAC136

 • Solid beskyttelsesskærm der bruges sammen med RAC136 
savklinge til benzindrevne buskryddere inkl. RCS42 serien, RBC47 
serien og RBC52 serien. 

Solid beskyttelsesskærm der bruges sammen med 
RAC136 savklinge

RAC137

 • Kompatibel med alle Ryobi 18V ONE+™ grensave.

8” / 20cm sværd til batteridrevne grensave
RAC235

Tilbehør til beskæring & 
hæktrimning

Tilbehør

Varenummer 5132002764
EAN-kode 4892210132192

Varenummer 5132002668
EAN-kode 4892210819734

Varenummer 5132002706
EAN-kode 4892210822154

Varenummer 5132002763
EAN-kode 4892210132185

Varenummer 5132002589
EAN-kode 4892210817655
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 • Universal HEDGESWEEP™ løvopsamler som samler dine blade så 
der intet oprydningsarbejde er efter klipning af hækken

50 cm Hedge Sweep™ løvsamler
RAC305

 • Kompatibel med Ryobi elektriske grensave i RPP75 serien. 

10” / 25cm kæde til elektriske kædesave
RAC240

 • Vores unikke Vertebrae+™ 
ergonomiske bæresele der 
giver fantastisk vægtfordeling 
så du kan fokusere på 
arbejdsopgaven.

 • Giver konstant stabil højde 
som sikrer jævnt trimmede 
hække.

 • Kompatibel med alle Ryobi 
grensave og hækkeklippere, 
såvel som de fleste 
konkurrerende modeller.

Ergo-bæresele til gernsave og forlængbare 
hækkeklippere

RAC805

 • Kompatibel med Ryobis elektriske grensave i RPP75 serien

10” / 25cm sværd til elektriske grensave
RAC239

 • Kompatibel med alle Ryobi batteridrevne 18V ONE+™ grensave. 

Kæde 20 cm til batteridrevne grensave
RAC234

Tilbehør

Varenummer 5132002715
EAN-kode 4892210131997

Varenummer 5132002588
EAN-kode 4892210817648

Varenummer 5132002437
EAN-kode 4892210813466

Varenummer 5132002765
EAN-kode 4892210132451

Varenummer 5132002714
EAN-kode 4892210131980
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 • Kompatibel med Ryobi elektriske kædesav RCS1835.

14” / 35cm sværd til elektrisk kædesav
RAC213

 • Kompatibel med Ryobis benzindrevne kædesave inkl. RCS40 
serien og RCS42 serien.

16” / 40cm kæde til benzindrevne kædesave
RAC212

 • Kompatibel med Ryobi elektrisk kædesav RCS2040.

16” / 40cm kæde til elektriske kædesave
RAC224

 • Kompatibel med Ryobi elektrisk kædesav inkl. RCS1835 & 
RCS1935.

14” / 35cm sværd til elektrisk kædesav
RAC248

 • Kompatibel med Ryobis elektriske kædesav RCS2040

16” / 40cm sværd til elektriske kædesave
RAC214

Tilbehør

Kædesavstilbehør

Varenummer 5132002575
EAN-kode 4892210816832

Varenummer 5132002783
EAN-kode 4892210137821

Varenummer 5132002576
EAN-kode 4892210816849

Varenummer 5132002649
EAN-kode 4892210818645

Varenummer 5132002574
EAN-kode 4892210816825
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 • Kompatibel med Ryobis benzindrevne kædesave i RCS51 serien. 

13” / 33cm sværd til benzindrevne kædesave
RAC236

 • Kompatibel med Ryobi benzindrevne haveblæsere/-sugere inkl. 
RBV26, RBV26B

40L opsamler til benzindrevne haveblæsere/-sugere
RAC358

Tilbehør til haveblæsere/-sugere
 • Kompatibel med Ryobi benzindrevne kædesave inkl. RCS48 serien 

og RCS51 serien. 

45cm sværd til benzindrevne kædesave
RAC231

 • Kompatibel med Ryobis 
batteridrevne og elektriske 
haveblæsere/-sugere inkl. 
RBV3000CSV, RBV3000CESV og 
RBV36B

Opsamler til haveblæser/-sugere RBV3000CSV, 
RBV3000CESV og RBV36B

RAC359

 • Kompatibel med Ryobis 36V batteridrevne kædesav 
RCS36X3550Hi

35cm kæde til kædesave
RAC242

Tilbehør

Varenummer 5132002630
EAN-kode 4892210818065

Varenummer 5132002712
EAN-kode 4892210130105

Varenummer 5132002477
EAN-kode 4892210814371

Varenummer 5132002427
EAN-kode 4892210813060

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

ONE+ Power Tools 

R18CS-0

18V Cordless Circular Saw

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

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

ber and sheet materials

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

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

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

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

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

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

1x 24 Tooth blade, Side fence

Standard equipment (R18CS-0)

Voltage (V)

18

No. of batteries supplied

0

Charger supplied

−

Bevel capacity (°)

0°-56°

Blade diameter (mm)

165

Blade width (mm)

1.6

Bore size (mm)

16

Max. cutting depth 45˚ (mm)

36

Max. cutting depth 56 

degrees [mm]

28

Max. cutting depth 90˚ (mm)

52

No load speed (rpm)

4,700

Weight with battery pack (kg)

2.8

Supplied in

−

Article Number

5133002338

EAN Code

4892210117304

ryobitools.eu
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ONE+ Power Tools 

Also Available as

R18DDP-0
18V Cordless Drill/Driver

 •
 •
 •
 •

 •

 •
 •
 •

Standard equipment (R18DDP-0)

NEW

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

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

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

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

5133001173 4892210118660
RCD18021L
Name: Product Code: EAN Code:

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

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

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

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

RCD1802M
18V Cordless Drill/Driver

 •
 •
 •
 •

 •

 •
 •
 •
 •

Standard equipment (RCD1802M)

2016

Power Tools
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ONE+ Power Tools 

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

Also Available as

R18DDP-0
18V Cordless Drill/Driver

• 13mm keyless chuck for greater accessory compatibility

• Electronic variable speed, reverse and brake for total control

• Spirit level for precise drilling

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

applications

• Quick adjustment 24 torque settings for perfect screwdriving every 

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

• Soft touch trigger and  gear switch for user comfort

• Ergonomic GripZone™ overmould technology for improved comfort 

with a positive grip

Voltage (V)
18

No. of batteries supplied
0

Charger supplied
−

Max. torque (Nm)
45

Chuck capacity (mm)
13

No load speed gear 1 (rpm) 440

No load speed gear 2 (rpm) 1,600

Max. drilling wood (mm)
32

Max. drilling steel (mm)
13

Torque settings
24

Weight with battery pack (kg) 1.81

Supplied in
−

Article Number 5133002095

EAN Code
4892210128034

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

NEWEWWWW

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

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

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

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

5133001173 4892210118660
RCD18021L
Name: Product Code: EAN Code:

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

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

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

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

RCD1802M
18V Cordless Drill/Driver

• 13mm keyless chuck for greater accessory compatibility

• Electronic variable speed, reverse and brake for total control

• Single sleeve chuck makes it easy to change accessories

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

applications

• Quick adjustment 24 torque settings for perfect screwdriving every 

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

• LED work light for working in dimly lit areas

• Soft touch trigger and  gear switch for user comfort

• Ergonomic GripZone+ with microtexture for a postive grip

Voltage (V)
18

No. of batteries supplied
0

Charger supplied
−

Max. torque (Nm)
45

Chuck capacity (mm)
13

No load speed gear 1 (rpm) 440

No load speed gear 2 (rpm) 1600

Max. drilling wood (mm)
38

Max. drilling steel (mm)
13

Torque settings
24

Weight with battery pack (kg) 1.64

Supplied in
−

Article Number 5133001170

EAN Code
4892210118677

1 x double-ended screwdriver bitStandard equipment (RCD1802M) Bliv gladere i dit 
hjem med Ryobi.Find ud af 

mere om vores 

sortiment af elværktøj 

på:  

ryobitools.dk

eller tag et Elværktøjs-

katalog i butikken.

Ryobi har et værktøj til enhver opgave.
Hvad enten du er en ivrig gør-det-selv’er, bilentusiast eller 
hvis du bare vil friske dit hjem op, så har Ryobi værktøjet til 
opgaven.

Ryobi

elværktøj



ÉT batteri
40+ værktøjer
Uendelige muligheder

  Forhandlers stempel:

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. 
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Ryobi Elværktøj
v/ Techtronic Industries Nordic ApS 
Stamholmen 147, 4. · DK-2650 Hvidovre

Telefon:  43 56 55 55
Fax:  43 56 55 56 
E-mail:  kundeservice@tti-emea.dk  
Internet:  www.ryobitools.dk


