Ét batteri passer alle

værktøjer
ryobitools.dk

til hjemmet
& haven

#RyobiToolsEU

ryobitools.eu

A
WORLDWIDE
LEADER IN

DIY

Vores værktøjer er bygget til at
holde. Ligesom vores garanti
Du vil have mere af det hele og det er netop hvad Ryobi står for. Takket
være klassens bedste teknologi og innovation, kan vi nu tilbyde vores
første 3 års garanti* på alle vores batteridrevne og elektriske værktøjer,
heriblandt ONE+ og 36V værktøjerne.**

For vilkår & betingelser, besøg dk.ryobitools.eu
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Vi tilbyder en 3 års garanti på alle
vores batteridrevne og elektriske
værktøjer*. Garantien dækker
fejl opstået gennem normal og
hensigtmæssig brug. Se venligst
vores garantibetingelser i
brugervejledningen for yderligere
information.

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 CEgodkendelsesmærket på ydelsesskiltet (inkl. Schweiz),
dækkes af en europæisk garanti. Ryobi forbeholder sig ret til når som helst at
revidere produktspecifikationer uden varsel.

*Registrering er påkrævet for at udvide garantien fra 2 til 3 år. Besøg dk.ryobitools.eu og registrer dit værktøj inden for 30 dage efter køb. Denne
garanti er gældende i EU, Schweiz, Island, Norge, Liechtenstein, Tyrkiet og Rusland. Kontakt en autoriseret Ryobi forhandler hvis du er i tvivl om
garantien i dit land.
** Dette inkluderer ikke benzindrevne værktøjer eller batterier, der er underlagt 2 års Ryobi garanti uden registrering.
DENNE EUROPÆISKE GARANTI PÅVIRKER IKKE DINE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER.
ALLE LOVPLIGTIGE GARANTIER HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING.
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vær

É
KØB DE VÆRKTØJER
DU SKAL BRUGE
Når du behøver dem...
...og slip for at betale for batterier og
ladere du ikke har brug for. Vælg mellem
100+ værktøjer til hjemmet og haven
drevet af ét og samme batteri.
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værktøjer

Ét

til hjemmet og haven, drevet af

batteri

VÆLG ET STARTSÆT…
Køb et værktøj med batterier og lader
for at starte din ONE+ samling.

ELLER

SUPPLER...
Udvid din samling ved at købe
individuelle værktøjer, batterier eller
ladere som dækker dit behov.
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Batteriet der
tænker selv

Strømindikator

Elektronisk beskyttelse

Den letteste måde at holde
overblik over det resterende
batteriniveau.

Elektronikken lukker værktøjet ned
når der er for meget belastning
på batteriet. Det beskytter både
batteri og værktøj.
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Højeffektive battericeller
Højeffektive battericeller
minimerer varmegenerering og
giver kraft til mere krævende
opgaver.

BOR
OP TIL

OP
TIL
LÆNGERE DRIFTSTID

1080
Huller

KLIP
OP TIL

600

Meter2

SAV
OP TIL

320

Meter

IntelliCell™ batteriteknologi
Styrer og overvåger batteriets ydelse,
så alle ONE+ værktøjer leverer optimal
driftstid og ydelse til den givende opgave
* Ved anvendelse af et 9.0Ah batteri med værktøj R18DD5 / RLM1833B /
R18CS. Driftstiden kan variere afhængigt af værktøj og opgave.
** Op til 3 x længere driftstid med et 9.0Ah baseret på test med snit i 18 mm
krydsfiner med en R18CS, sammenlignet med et 5.0Ah batteri.
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Kraft

Intelligent
Elektronik

Batteriet der
tænker selv

En kul- og friktionsfri motor
med imponerende
25.000 omdr./min.

Digital overvågning af
motorens ydelse giver
optimal driftstid

Styrer og overvåger
batteriet, så alle ONE+
værktøjer leverer optimal
driftstid og ydelse
til den givende opgave

MERE

DRIFTSTID
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MER
KRAFT

MERE

AFT

MERE

KOMPAKT
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Boring og fastgørelse

R18PD7-0
18V Kulfri slagbore-/skruemaskine

NY

●●

Kulfri slagbore-/skruemaskine ideel til at bore i træ, metal og
beton takket være slagfunktionen

●●

Ryobi’s kulfri teknologi bruger patenteret elektronik til at levere
længere driftstid runtime og mere kraft

●●

13 mm selvspændende borepatron i metal for let skift af tilbehør
og lang holdbarhed

●●

2 gear for maksimal kontrol og alsidighed

●●

24 -trins momentkontrol giver maks. alsidighed

Fås også med:
2.0Ah batteri | R18PD7-220B

Antal batterier
Maks. drejningsmoment (Nm)
Maks. borekapacitet i murværk (mm)
Maks. borekapacitet i stål (mm)
Maks. borekapacitet i træ (mm)
Vægt inkl. batteri (kg)
Varenummer
EAN-kode
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0
85
13
13
54
2.1
5133003941
4892210164315

Boring og fastgørelse
R18DD5-0
18V Bore-/skruemaskine

NY

●●

Kulfri bore-/skruemaskine ideel til boring i træ eller metal og stål

●●

Ryobis kulfri teknologi bruger patenteret elektronik til at levere mere
kraft og længere driftstid

●●

E-Torque elektronisk momentindstilling, for optimal kraft til hver
opgave

●●

13 mm selvspændende borepatron.

●●

2 gear for maksimal kontrol og alsidighed

Fås også med:
2.0Ah batteri | R18DD5-220S

Antal batterier
Maks. borekapacitet i stål (mm)
Maks. borekapacitet i træ (mm)
Vægt [uden batteri] [kg]
Varenummer
EAN-kode

0
13
32
1.0
5133003596
4892210156648

R18PD5-0
18V Slagbore-/skruemaskine

NY

●●

Kulfri slagbore-/skruemaskine ideel til at bore i træ, metal og beton
takket være slagfunktionen

●●

Ryobis kulfri teknologi bruger patenteret elektronik til at levere mere
kraft og længere driftstid

●●

E-Torque elektronisk momentindstilling, for optimal kraft til hver opgave

●●

13 mm selvspændende borepatron.

●●

2 gear for maksimal kontrol og alsidighed

Fås også med:
2.0Ah batteri | R18PD5-220S

Antal batterier
Maks. borekapacitet i murværk (mm)
Maks. borekapacitet i stål (mm)
Maks. borekapacitet i træ (mm)
Vægt [uden batteri] [kg]
Varenummer
EAN-kode

0
13
13
32
1.1
5133003595
4892210156631
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Boring og fastgørelse

R18DD3-0
18V Bore-/skruemaskine
●●

Batteridrevet bore-/skruemaskine ideel til opgaver i i metal og
træ

●●

Solid og ekstremt holdbar 13mm borepatron

●●

2 gear for maksimal kontrol og alsidighed

●●

24-trins momentkontrol giver maks. alsidighed

●●

Indbygget LED-lys

Fås også med:
2.0Ah batteri | R18DD3-120S
2.0Ah batteri | R18DD3-220S
Antal batterier
Maks. drejningsmoment (Nm)
Maks. borekapacitet i stål (mm)
Maks. borekapacitet i træ (mm)
Vægt [uden batteri] [kg]
Varenummer
EAN-kode

0
50
13
38
1.3
5133002889
4892210149152

R18PD3-0
18V Salgbore-/skruemaskine
●●

Batteridrevet slagbore-/skruemaskine til opgaver i metal, træ
og beton

●●

Solid og ekstremt holdbar 13mm borepatron

●●

2 gear for maksimal kontrol og alsidighed

●●

24 -trins momentkontrol giver maks. alsidighed

●●

Indbygget LED-lys

Fås også med:
2.5Ah batteri | R18PD3-225S
Antal batterier
Maks. drejningsmoment (Nm)
Maks. borekapacitet i murværk (mm)
Maks. borekapacitet i stål (mm)
Maks. borekapacitet i træ (mm)
Vægt [uden batteri] [kg]
Varenummer
EAN-kode
12

0
50
13
13
38
1.3
5133002888
4892210149145

OVERSIGT OVER
BORE-/ SKRUEMASKINER

85Nm

højt drejningsmoment til de mest krævende opgaver

BOREPATRON

I METAL
for større holbarhed

STØTTEHÅNDTAG

R18PD7-0

For god kontrol

R18PD7-0
R18DD5-0

R18DD3-0

TRADITIONEL MOTOR
HØJTYDENDE MASKINE

HØJTYDENDE
MASKINE
KOMPAKT
MASKINE
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Boring og fastgørelse

RAD1801M
18V Vinkelskruemaskine
●●

R18SDS-0
18V SDS+ (pneumatisk) borehammer

Batteridrevet vinkelskruemaskine, der
er ideel til boring i træ og metal eller
til at skrue på steder med begrænset
plads

●●

Selvspændende borepatron for hurtigt
skift af bits

●●

LED-lys der oplyser arbejdsområdet

Antal batterier
Omdr. ubelastet (omdr./min)
Maks. borekapacitet i træ (mm)
Maks. borekapacitet i stål (mm)
Vægt [uden batteri] [kg]
Varenummer
EAN-kode

0
0-1100
38
10
1.4
5133001166
4892210118578

R18IDBL-0
18V Kulfri slagskruemaskine
●●

Kulfri slagskruemaskine til ekstremt effektivt arbejde

●●

Ryobis kulfrie motorteknologi giver en friktionsfri motor der
sammen med Lithium+ batteriet giver op til 20% længere
driftstid og op til 20% mere kraft i et mere kompakt værktøj

●●

Den kraftfuld slagmekanisme giver op til 5x mere kraft end en
Ryobi® boremaskine

Antal batterier
Slagtal (slag/min)
Maks. drejningsmoment (Nm)
Omdr. ubelastet (omdr./min)
Vægt [uden batteri] [kg]
Varenummer
EAN-kode
14

0
0-3900
270
0-3000
1.1
5133002662
4892210143457

●●

Pneumatisk slagmekanisme ideel til boring af huller i sten og
beton

●●

SDS + borepatron for hurtig boring og nemt skift af tilbehør

●●

4 forskellige trin: Hammerboring, mejsling, boring uden slag
samt mejseljustering

Antal batterier
Slagtal (slag/min)
Maks. borekapacitet i træ (mm)
Maks. borekapacitet i stål (mm)
Maks. borekapacitet i murværk (mm)
Vægt [uden batteri] [kg]
Varenummer
EAN-kode

0
0-5000
16
13
16
1.7
5133002305
4892210130211

Boring og fastgørelse
R18ID3-0
18V 3-gears slagskruemaskine

R18QS-0
18V QuietStrike slagskruemaskine

●●

Slagskruemaskine ideel til bolte og lange skruer

●●

●●

Kraftfuld slagmekanisme med op til 4x kraften fra en
boremaskine

QuietStrike slagskruemaskine er ideel til at få skruer hurtigt i og
ud af træ

●●

●●

3 gear giver stor fleksibilitet

Den innovative olie-puls mekanisme leverer mere kraft, højere
hastighed end en boremaskine - med kun halvt så meget støj
som en alm. slagskruemaskine

●●

Tre-dobbelt LED-lys oplyser arbejdsområdet uden at kaste
skygger

Antal batterier
Maks. drejningsmoment (Nm)
Omdr. ubelastet (omdr./min)
Slagtal (slag/min)
Vægt [uden batteri] [kg]
Varenummer
EAN-kode

0
220
0-3200
0-3400
1.2
5133002613
4892210140708

Antal batterier
Maks. drejningsmoment (Nm)
Omdr. ubelastet (omdr./min)
Slagtal (slag/min)
Vægt [uden batteri] [kg]
Varenummer
EAN-kode

0
45
0-3200
0-2200
1.4
5133002642
4892210142443

R18IW3-0
18V 3-gears slagskruenøgle
●●

18 V motor leverer drejningsmoment på 400 Nm til de tungeste
opgaver

●●

Slagmekanismen tillader højt moment, men giver næsten ingen
vibrationer i håndtaget

●●

3 hastigheder giver maksimal fleksibilitet og kontrol

Antal batterier
Slagtal (slag/min)
Maks. drejningsmoment (Nm)
Omdr. ubelastet (omdr./min)
Vægt [uden batteri] [kg]
Varenummer
EAN-kode

0
0-3200
400
0-2900
1.6
5133002436
4892210132352
15

#RyobiToolsEU

ryobitools.eu

Boring og fastgørelse

R18GLU-0
18V Limpistol
●●

CCG1801M
18V Fugepistol

Batteridrevet limpistol ideel til en lang række forskellige
materialer som papir, pap, textil, læder, plastik, træ,
metal, sten m.m.

●●

Stor afbryder for bedre kontrol

●●

Limen er varm på kun 3 minutter

Antal batterier
Dysehul [mm]
Limstang Diameter [mm]
Vægt [uden batteri] [kg]
Varenummer
EAN-kode

0
3
11
0.4
5133002868
4892210149428

R18N16G-0
18V Dykkerpistol 16G

●●

Mere end 200 tuber latex pr. opladning

●●

Låsbar afbryder forhindrer utilsigtet start

●●

Variabel hastighed for optimal kontrol

Antal batterier
Maks. udgangseffekt
Vægt [uden batteri] [kg]
Varenummer
EAN-kode

0
225
1.6
5133000060
4892210100962

R18N18G-0
18V Sømpistol

●●

AirStrike™ teknologien sørger for batteridrevet komfort,
og eliminerer behovet for en kompressor og en besværlig
trykluftsslange

●●

AirStrike™ teknologien sørger for batteridrevet komfort,
og eliminerer behovet for en kompressor og en besværlig
trykluftsslange

●●

Affyrer 1,6 mm diameter (16 Gauge) søm 19-65 mm lange

●●

Affyrer 1,2 mm diameter (18 Gauge) søm 15-50 mm lange

●●

2 indstillinger - serieskydning eller enkeltvis

●●

2 indstillinger - serieskydning eller enkeltvis

Fås også med:

Fås også med:

2.0Ah batteri | R18N16G-120S
Antal batterier
Magasinkapacitet søm
Sømtype (mm)
Vægt [uden batteri] [kg]
Varenummer
EAN-kode
16

2.0Ah batteri | R18N18G-120S
0
100
1.6
2.7
5133002222
4892210128898

Antal batterier
Magasinkapacitet søm
Sømtype (mm)
Vægt [uden batteri] [kg]
Varenummer
EAN-kode

0
105
1.2
2.5
5133002093
4892210128058

Boring og fastgørelse / Metalarbejde
R18S18G-0
18V Klammepistol 18G

R18AG-0
18V Vinkelsliber

●●

AirStrike™ teknologien sørger for batteridrevet komfort,
og eliminerer behovet for en kompressor og en besværlig
trykluftsslange

●●

Affyrer 5.5-6.1 mm) hæfteklammer fra 10 til 38 mm lange

●●

2 indstillinger - serieskydning eller enkeltvis

Antal batterier
Lader er inkluderet
Magasinkapacitet

0
Nej
100

Kapacitet hæfteklammer

Klammer fra 10 til 38 mm i længden
(5,5 - 6,1 mm i bredden)

Vægt [uden batteri] [kg]
Varenummer
EAN-kode

2.6
5133002516
4892210138781

●●

Batteridrevet 115 mm vinkelsliber, ideel til en lang række
forskellige skære- og slibeopgaver

●●

Støttegreb med 3 positioner for nem slibning og skæring

●●

Hurtig og nem justering af beskyttelsesskærm uden brug af
værktøj

Antal batterier
Skivediameter (mm)
Omdr. ubelastet (omdr./min)
Huldiameter (mm)
Vægt [uden batteri] [kg]
Varenummer
EAN-kode

0
115
7500
22
2.5
5133001903
4892210123657

R18AG7-0
18V Kulfri vinkelsliber
●●

Kraftfuld kulfri 125 mm vinkelsliber ideel til en lang række slibeog skæreopgaver

●●

Den kulfrie motor giver kraft nok til eks. at slibe beton

●●

Avanceret elektronik maksimerer driftstiden

Antal batterier
Skivediameter (mm)
Omdr. ubelastet (omdr./min)
Huldiameter (mm)
Vægt [uden batteri] [kg]
Varenummer
EAN-kode

0
125
11000
22
2.2
5133002852
4892210149404
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R18RS7-0
18V Kulfri bajonetsav

Savning

NY

●●

Kraftig kulfri motor og en slaglængde på 30 mm, der er ideel
skæring af en lang række forskellige materialer

●●

Pendulfunktion øger skærehastigheden med op til 40%
sammenlignet med en uden pendulfunktion

●●

LED-arbejdslys oplyser arbejdsområdet

Antal batterier
Slaglængde (mm)
Omdr. ubelastet (omdr./min)
Maks. skærekapacitet i træ (mm)
Vægt inkl. batteri (kg)
Varenummer
EAN-kode

R18RS-0
18V Bajonetsav
●●

●●

Hurtigere end elektrisk, sammenlignet med Ryobis bajonetsav
med ledning (ERS0VHG)

●●

Anti-Vibe™ håndtag sikrer lave vibrationer og bedre kontrol

18

ØGER SKÆREHASTIGHEDEN

OP TIL 40%
RRS1801M
18V Bajonetsav

Ideel til de tungere opgaver som nedrivning i træ, metal og
plast.

Antal batterier
Slaglængde (mm)
Omdr. ubelastet (omdr./min)
Maks. skærekapacitet i træ (mm)
Vægt [uden batteri] [kg]
Varenummer
EAN-kode

PENDULFUNKTION

0
30
3200
210
3.0
5133003809
4892210158673

0
28
2900
200
2.4
5133002637
4892210141910

●●

Universal sav til skæring af en lang række forskellige materialer

●●

Hurtigt og nemt klingeskift uden brug af værktøj

●●

Variabel hastighed og bremse

Antal batterier
Slaglængde (mm)
Omdr. ubelastet (omdr./min)
Maks. skærekapacitet i træ (mm)
Vægt [uden batteri] [kg]
Varenummer
EAN-kode

0
22
3100
180
1.9
5133001162
4892210118691

Savning
R18CS7-0
18V Kulfri rundsav
●●

Kraftfuld kulfri rundsav ideel til hurtige snit i solidt træ,
opskæring af køkkenbordsplader, og gulvbelægning

●●

Den kulfrie motor giver kraft nok til de tungeste opgaver i træ

●●

Avanceret elektronik optimerer driftstiden

Antal batterier
Klingediameter (mm)
Maks. skæredybde 90° (mm)
Geringskapacitet (°)
Vægt [uden batteri] [kg]
Varenummer
EAN-kode

0
184
60
50
2.8
5133002890
4892210150080

RWSL1801M
18V Rundsav

R18CS-0
18V Rundsav

●●

Ideel til laminatbordplader, brædder og plademateriale

●●

Ideel til laminatbordplader, brædder og plademateriale

●●

Skæredybde 45 mm ved 90°, 32 mm ved 45°

●●

●●

Værktøjsfri dybde justering og geringsnit gør det let at tilpasse
saven

Imponerende skærekapasitet med 52 mm ved 90 garder
og 36 mm ved 45 grader er sammenligneligt med elektriske
maskiner

●●

Dybde- og geringsindstilling uden brug af værktøj

Antal batterier
Klingediameter (mm)
Maks. skæredybde 90° (mm)
Geringskapacitet (°)
Vægt [uden batteri] [kg]
Varenummer
EAN-kode

0
150
45
50
2.8
5133001164
4892210118554

Antal batterier
Klingediameter (mm)
Maks. skæredybde 90° (mm)
Geringskapacitet (°)
Vægt [uden batteri] [kg]
Varenummer
EAN-kode

0
165
52
0-56
2.4
5133002338
4892210117304
19
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Savning

R18JS-0
18V Stiksav

R18JS7-0
18V Kulfri stiksav

NY

●●

Batteridrevet stiksav med en skæredybde 25 mm ideel til
skæring af træ i forskellige vinkler

●●

Batteridrevet stiksav med en skæredybde 25 mm ideel til
skæring af træ, plastik og metal i forskellige vinkler

●●

Énhåndsbetjent hastighedskontrol for nem justering hastighed

●●

●●

4-trins pendulfunktion

Premium aluminium fodplade og kappe for bedre stabilitet og
holdbarhed

●●

Énhåndsbetjent hastighedskontrol for nem justering hastighed

Antal batterier
Slaglængde (mm)
Slagtal, ubelastet (slag/min)
Maks. skærekapacitet i træ (mm)
Vægt [uden batteri] [kg]
Varenummer
EAN-kode

0
25
1,100 - 3,000
101
2.1
5133002158
4892210128010

R18MS216-0
18V Kap/geringssav
●●

Batteridrevet kap/geringssav Maks. kapacitet 70 mm x 270 mm
ved 90°

●●

Forudvalgte geringsvinkler til 45 ° og smig 0-45 °

●●

216 mm klinge med 48 karbidbelagte tænder giver fremragende
præstation og skærekvalitet

Antal batterier
0
Klingediameter (mm)
216
Maks. skærekapacitet 0° gering | 45° smig [mm]
48 x 270
Maks. skærekapacitet 45° gering / 45° smig (mm)
48 x 185
Vægt [uden batteri] [kg]
14.4
Varenummer
5133003597
EAN-kode
4892210156952
20

Antal batterier
0
Slaglængde (mm)
25
Omdr. ubelastet (omdr./min)
800 - 3500
Maks. skærekapacitet i træ, stål og aluminium [mm]
135/10/10
Vægt inkl. batteri (kg)
1.8
Varenummer
5133004223
EAN-kode
4892210170521

Savning/Træbearbejdning
EMS190DCL
18 V Kap-/geringssav

LTS180M
18V Fliseskærer

●●

Batteridrevet kap-/gereingssav slære op til 38x108 mm ved 90º

●●

Laser for præcise og gentagende snit

●●

Forudindstillede geringsvinkler på 0,15,22.5,31.6 og 45º og
smig fra 0-45º

Antal batterier
0
Klingediameter (mm)
190
Maks. skærekapacitet 0° gering | 45° smig [mm]
19 x 114
19 x 82
Maks. skærekapacitet 45° gering / 45° smig (mm)
Vægt inkl. batteri (kg)
7.4
Varenummer
5133000932
EAN-kode
4892210116895

●●

Kraftfuld 18 V motor der skærer gennem keramik, granit,
marmor og murværk

●●

Fodplade i stål med store praktiske indstillingsknapper

●●

102 mm diamantskæreskive for præcisionsskæring og
forhindrer gnister

Antal batterier
Omdr. ubelastet (omdr./min)
Klingediameter (mm)
Maks. skæredybde 90° (mm)
Vægt [uden batteri] [kg]
Varenummer
EAN-kode

0
5000
102
22
2.7
5133000154
4892210110688

R18MT-0
18V Multiværktøj
●●

Markedets mest alsidige værktøj der kan skære i træ, plast,
komposit m.m. og som både kan grov- og finslibe i træ

●●

Det perfekte værktøj til dyksavning

●●

5-positions vinkelbart hoved for maksimal alsidighed

Antal batterier
Oscilleringsvinkel
Svingningshastighed (svingninger/min)
Vægt [uden batteri] [kg]
Varenummer
EAN-kode

0
3.2°
10000-20000
1.0
5133002466
4892210136534

5-POSITIONS
VINKLINGSBART HOVED
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Træbearbejdning/Slibning

R18TR-0
18V Overfræser
●●

Batteridrevet overfræser til at lave kantprofiler og andre detaljer
i træ

●●

Finjustering af dybde for præcise snit

●●

Base i aluminium giver ekstra stabilitet

Antal batterier
Maks. skærekapacitet (mm)
Spændepatron (mm)
Omdr. ubelastet (omdr./min)
Vægt [uden batteri] [kg]
Varenummer
EAN-kode

0
38
6 mm & 6,35 mm
29000
1.3
5133002917
4892210151483

R18PL-0
18V Høvl

R18BS-0
18V Bæltesliber

●●

Batteridrevet høvl ideel til at trimme døre og andre overflader
hvor den efterlader en fin glat finish

●●

Kraftfuld og ekstremt hurtig 76 x 457mm bæltesliber til de tunge
krævende opgaver

●●

Justerbar dybdejustering fra 0-1.6mm med 82mm høvlbredde

●●

Fjerner op til 700g of materiale pr. time

●●

Støttegreb på front for ekstra kontrol

●●

Frontgreb med 3 positioner giver større alsidighed og kontrol

Antal batterier
Høvldybde (mm)
Høvlbredde (mm)
Omdr. ubelastet (omdr./min)
Vægt [uden batteri] [kg]
Varenummer
EAN-kode
22

0
1.6
82
11000
2.4
5133002921
4892210151520

Antal batterier
Båndlængde (mm)
Båndbredde (mm)
Båndhastighed [m|min]
Vægt [uden batteri] [kg]
Varenummer
EAN-kode

0
457
76
250
2.7
5133002916
4892210149992

Slibning
R18ROS-0
18V Excentersliber

R18PS-0
18V Deltasliber

●●

Ideel til lette til medium-store opgaver som efterbehandling og
fjernelse af maling.

●●

Effektiv materialefjernelse med 2,5 mm svingningsbevægelse.

●●

Svingningsbevægelsen giver ingen mærker fra slibningen.

Antal batterier
Svingsningsrate [s/m]
Diameter af omkreds (mm)
Slibeplade størrelse (mm)
Vægt [uden batteri] [kg]
Varenummer
EAN-kode

0
20000
2.5
125
1.1
5133002471
4892210136855

●●

Ideel til mindre slibeopgaver som efterbehandling og fjernelse
af maling

●●

Oscilleringsbevægelse på 1,8 mm giver hurtig og effektiv
materialefjernelse

●●

Det kompakte design gør det let at arbejde ved trang plads og
i hjørner

Antal batterier
Svingsningsrate [s/m]
Diameter af omkreds (mm)
Slibeplade størrelse (mm)
Vægt [uden batteri] [kg]
Varenummer
EAN-kode

0
22000
1.8
100x140
0.6
5133002443
4892210133700

R18PF-0
18V Båndfil
●●

Smal 13x451 mm slibefinger, perfekt til slibning af vanskelige
områder og formning af materialer som træ, metal og fliser.

●●

Den variabel hastighedskontrol på op til 630 m /min giver en flot
finish i en lang række af forskellige materialer

●●

Værktøjsfri justering af slibepapir uden brug af værktøj

KOMMER SNART

Antal batterier
Båndlængde (mm)
Båndbredde (mm)
Båndhastighed [m|min]
Vægt inkl. batteri (kg)
Varenummer
EAN-kode

0
457
13
260-630
1.4
5133004179
4892210169693
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ÉT BATTERI
PASSER ALLE
Reperationer I hjemmet

Hobbyprojekter

Havearbejde

Rengøring

Arbejdslamper

out the vid
eo
ck
he

on

For at læse mere om vores hele serien
besøg:
ryobitool.dk og youtube.com/RyobiTV

Bilpleje

C

Camping

Search for Ryobi TV
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Kompressorer og Rengøring
R18VI-0
18V High volume luftpumpe

NY

●●

Ideel til pumpning af luftmadrasser, poollegetøj eller balloner

●●

Hurtig pumpning med 210L/min og op til 0,034 Bar / 0,5 PSI

●●

Kan anvendes i værksted til effektivt at rengøre arbejdsflader

Antal batterier
Maks. tryk (bar)
Luftstrøm (l/min)
Vægt inkl. batteri (kg)
Varenummer
EAN-kode

R18PI-0
18V Minikompressor

0
0.034
210
0.7
5133003880
4892210162441

●●

Hurtig pumpning/oppustning af dæk og større oppustelig
produkter

●●

Integreret tilbehørsopbevaring

●●

Hurtig tømning

Antal batterier
Højtryksslange [mm]
Volumeslange [mm]
Maks. tryk (bar)
Vægt [uden batteri] [kg]
Varenummer
EAN-kode

0
711
756
10.3
1.3
5133001834
4892210122780

NY

●●

Ideelt til pumpning af bildæk, cykeldæk eller sportsbolde. Kan
pumpe et bildæk op til 32 psi på bare 2 minutter.

●●

Hurtig pumpning med op til 10,3 Bar / 150 PSI ved 16l / min.

●●

Letaflæselig trykmåler giver fuld kontrol

Antal batterier
Højtryksslange [mm]
Maks. tryk (bar)
Vægt inkl. batteri (kg)
Varenummer
EAN-kode

R18I-0
18V Minikompressor

0
508
10.3
1.1
5133003931
4892210164674
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Rengøring

R18TB-0
18V Spånblæser

R18HV-0
18V Håndstøvsuger

●●

Ideel til oprydningen i værkstedet hvor den let fjerner savsmuld,
træ- og metalspåner

●●

Op til 1300L / min. luftstrøm giver kraftig sug for nem rengøring
dit hjem, bil eller værksted

●●

Kompakt og kraftfuld spånblæser med lufthastighed op
til 200 km/t

●●

540 ml støvskål der er hurtig og nem at tømme

●●

Leveres med et mundstykke med et udvideligt børstehoved til
rengøring på steder, der er vanskelige at komme til

●●

3 hastighedstrin - lav, medium og høj

Antal batterier
Lufthastighed 1 (km/t)
Lufthastighed 2 (km/t)
Lufthastighed 3 [km|t]
Vægt [uden batteri] [kg]
Varenummer
EAN-kode

0
115
150
200
1.2
5133002915
4892210149985

R18PV-0
18V Støvsuger

NY

●●

Effektiv sugestyrke på 1400 L/min til støvsugning af
værkstedsaffald

●●

Leveres med universal adapter til støvudsugning på ONE+
værktøjer

●●

Kan anvendes i værksted til effektivt at rengøre arbejdsflader

Antal batterier
Effektiv sugekraft (W)
Luftstrøm (l/min)
Beholderkapacitet (ml)
Vægt inkl. batteri (kg)
Varenummer
EAN-kode
26

0
95
1400
11000
4.5
5133003786
4892210163332

Antal batterier
Effektiv sugekraft (W)
Luftstrøm (l/min)
Beholderkapacitet (ml)
Vægt [uden batteri] [kg]
Varenummer
EAN-kode

0
20
1300
540
1
5133003834
4892210162199

Hobby og livsstil
R18RH-0
18V Bluetooth® arbejdsradio
●●

Kvalitetslyd gennem de to 7W højttalere

●●

Integreret Bluetooth® for streaming på op til 10m afstand

●●

Digital tuner og hukommelse til 10 FM og 10 AM stationer

●●

USB-udgang til opladning af eks. mobiltelefon

●●

Equaliser til brugerindstilling af bass og diskant

Antal batterier
Vægt [uden batteri] [kg]
Varenummer
EAN-kode

0
1.8
5133002734
4892210145390

R18R-0
18 V Bluetooth® arbejdsradio

R18F-0
18V Ventilator

●●

Kvalitetshøjttaler med klar og skarp lyd selv ved høj volume

●●

Bluetooth® trådløst op til 10 m

●●

Digital tuner med hukommelse til 10 FM og 10 AM-kanaler

Antal batterier
Højttaler Ø (mm)
Højttalereffekt (W)
Vægt [uden batteri] [kg]
Varenummer
EAN-kode

0
90
3
0.6
5133002455
4892210135476

●●

Batteridrevet ventilator til både indendørs og udendørs brug,
kompakt og praktisk håndtag

●●

Kan justeres i 8 retninger

●●

Mange muligheder for at hænge op

Spænding
Antal batterier
Ventilatorhastighed (omdr./min.)
Vægt [uden batteri] [kg]
Varenummer
EAN-kode

18V
0
2100/1400
1.1
5133002612
4892210140678
27
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Special-værktøjer

R18RT-0
18V Roterende multiværktøj
●●

Roterende multiværktøj til skæring, slibning, gravering og
mange andre opgaver

●●

Slankt design og variabel hastighedskontrol fra 4000 - 35000
omdr./min giver god kontrol

●●

91 cm kabel giver fleksibilitet

KOMMER SNART

Antal batterier
Spændepatron (mm)
Kabel længde [cm]
Omdr. ubelastet (omdr./min)
Vægt inkl. batteri (kg)
Varenummer
EAN-kode

0
3.2
91
4000 - 35000
1.2
5133004366
4892210172273

R18SOI-0
18V Loddekolbe

R18B-0
18 V Polermaskine

●●

Batteridreven loddekolbe ideel til biler og hobby opgaver

●●

Ideel til polering af bil

●●

Batteridrevet og kompakt; let at transportere

●●

Også yderst velegnet til både, træmøbler og gulve

●●

Opnår arbejdstemperaturen 480° C på 50 sek.

●●

Den roterende bevægelse giver flot resultat uden streger

KOMMER SNART

Antal batterier
Temperaturområde (°C)
Vægt inkl. batteri (kg)
Varenummer
EAN-kode
28

0
480°
0.8
5133004382
4892210173324

Antal batterier
Diameter af omkreds (mm)
Svingningshastighed (svingninger/min)
Størrelse (mm)
Vægt [uden batteri] [kg]
Varenummer
EAN-kode

0
12.5
2500
254
2
5133002465
4892210135483

Special-værktøjer
R18USB-0
18V USB adapter
●●

P620
18V Malersprøjte

Bærbar USB-adapter til opladning af dine USB-enheder overalt,
ideel til når du er på farten eller camping

●●

Adapteren registrerer opladningshastigheden for dine enheder
så opladningstiden minimeres

●●

To USB porte (1x 1.0 A/tim. og 1x 2.1A/tim. ) giver fleksibel og
hurtig opladning

●●

Ideel til udvendige vægge, garagedøre og udhuse

●●

Vælg mellem 3 forskellige spraymønstre for maksimal fleksibilitet

●●

Kan anvendes med maling fra et hvilket som helst mærke

KOMMER SNART

Antal batterier
Udgangsspænding [V]
Ladehastighed Amp/tim
Vægt inkl. batteri (kg)
Varenummer
EAN-kode

0
5
2.1A / 1.0A
0.5
5133004381
4892210154576

R18TP-0
Vandpumpe

0
1000
10
20
2
5133000155
4892210110589

NY

●●

Batteridrevet vandpumpe ideel til mange opgaver som f.eks.
fjerne vand fra oversvømmede områder, blokerede badekar
eller bassiner.

●●

Har en pumpehastighed på op til 1500 L/timen, og kan tømme
et fuldt badekar på mindre end 3 minutter.

●●

Kraftig motor med en løftehøjde på op til 14 m

●●

Intelligent elektronik beskytter pumpen mod at noget kommer i
klemme eller at den løber tør for vand.

●●

Pumper op til 1000 liter/time med et Lithium+ 5,0 Ah batteri
RB18L50

Antal batterier
Maks. Sugekapacitet [m]
Maks. løftehøjde [m]
Gennemstrømning (l/t)
IPX klasseficering
Vægt inkl. batteri (kg)
Varenummer
EAN-kode

Antal batterier
Beholderkapacitet (ml)
Farvedækning sprøjte (m2/min)
Gennemstrømning (l/t)
Vægt [uden batteri] [kg]
Varenummer
EAN-kode

0
2.5
14
1500
4
1.8
5133003934
4892210163004
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Belysning

R18ALF-0
18V Foldbar arbejdslampe
●●

20 højeffektive LED´er giver op til 850 lumen

●●

Kan både foldes, hænges eller
stilles, hvilket gør det muligt
at have begge hænder fri til at
arbejde i et klart oplyst miljø

●●

2 separate rækker af LED´er giver
mulighed for at vælge mellem halv
lysstyrke eller fuld effekt med alle
20 LED´er

Antal batterier
Pære
Lumen
Vægt [uden batteri] [kg]
Varenummer
EAN-kode

0
LED
850
0.8
5133002304
4892210130525

R18ALH-0
18V Hybrid lampe
●●

Den dobbelte strømkilde betyder at arbejdslampen passer
sammen med alle Ryobi 18V Lithium + batterier og samtidig
kan anvendes med ledning

●●

20 W LED´er udsender op til 1800 lumen

●●

360 ° rotation af linsen kan både foldes, hænges eller stilles,
hvilket gør det muligt at have begge hænder fri til at arbejde i et
klart oplyst miljø

Antal batterier
Pære
Lumen
Vægt [uden batteri] [kg]
Varenummer
EAN-kode
30

0
LED
1800
1.4
5133002339
4892210117311

Belysning
R18T-0
18V LED-lygte

R18SPL-0
18V LED Spotlygte

●●

Ideel til belysning på kortere afstande med optimal lysstråle på
op til 20 m

●●

Ideel til belysning på mellem- til langdistance med optimal
lysstråle på op til 600 m

●●

Meget klart lys med langtidsvarende LED-lys så du slipper for
at skifte pærer

●●

Meget klart lys med langtidsvarende LED-lys så du slipper for
at skifte pærer

●●

Roterbart hoved gør arbejdslyset ekstremt fleksibelt

●●

Kan bruges med alle Ryobi ONE+ 18V batterier eller 12V biladapter (inkluderet)

Antal batterier
Pære
Lumen
Vægt [uden batteri] [kg]
Varenummer
EAN-kode

0
LED
140
0.3
5133003373
4892210152589

Antal batterier
Pære
Lumen
Vægt [uden batteri] [kg]
Varenummer
EAN-kode

0
LED
2300
0.7
5133003372
4892210152572

R18ALU-0
18V LED-områdelampe
●●

Ideel til kortere distancer 0-3 m

●●

Meget klart lys med langtidsvarende LED-lys så du slipper for
at skifte pærer

●●

USB-opladning så du kan give din telefon strøm på farten

Antal batterier
Pære
Lumen
Vægt [uden batteri] [kg]
Varenummer
EAN-kode

0
LED
330
0.5
5133003371
4892210152565
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Løb aldrig tør
for strøm
Skift ubesværet mellem batteri og ledning.
BATTERI

LEDNING

Kig efter hybrid logoet
på dit værktøj
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RLM18C36H225F

RLT1831H20F

OBL1820H

OHT1850H

R18ALH-0

Artikelnummer:
5133003704

Artikelnummer:
5133003710

Artikelnummer:
5133002340

Artikelnummer:
5133003657

Artikelnummer:
5133002339

Hybrid haveværktøjer
RLM18C36H225F
36V Hybrid plæneklipper, 36 cm klippekapacitet, drevet af ONE+ (2x2.5 Ah)
●●

Få ydelse som 36V med Ryobi Lithium Fusion teknologi ,drevet
af enten 2x 18V ONE+ Lithium+ batterier eller ledning

●●

36 cm klippebredde

●●

EasyEdge™ græskam til klipning langs
mure og bede

Antal batterier
Klippebredde (cm)
Fremdrift
Bioklip
Vægt [uden batteri] [kg]
Varenummer
EAN-kode

2
36
Tryk
Ja
15.2
5133003704
4892210160010

OHT1850H
18V Hybrid hækkeklipper, Sværdlængde 50 cm
(1x2,5 Ah)
●●

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

●●

50 cm dobbeltvirkende og diamantslebet sværd giver et rent og
effektivt snit

●●

Savfunktion med grenkapacitet på 22 mm

Antal batterier
Maks. skærekapacitet (mm)
Sværdlængde [cm]
Klingetype
Vægt [uden batteri] [kg]
Varenummer
EAN-kode

0
22
50
Diamantslebet
3.1
5133003657
4892210157881

RLT1831H20F
18V Hybrid græstrimmer, 25/30 cm
klippebredde (1x2,0 Ah)
●●

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

●●

Justerbar klippebredde mellem 25-30 cm
giver større fleksibilitet

●●

EasyEdge™ for let hurtigt skift mellem
kantklipning og trimning

Antal batterier
Klippebredde (cm)
Tråddiameter (mm)
Trådfremføring
Vægt [uden batteri] [kg]
Varenummer
EAN-kode

1
25/30
1.6
Auto-feed
2.8
5133003710
4892210160072

OBL1820H
18V Hybrid haveblæser
●●

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

●●

Letvægtsdesign

●●

Højhastighedsdyse til lufthastighed op til 250 km/t

Antal batterier
Luftmængde (m_/min)
Luftstrøm hastighed (km/t)
Vægt [uden batteri] [kg]
Varenummer
EAN-kode

0
2.8
250
1.7
5133002340
4892210822673
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Plænepleje

OLM1833B
18V Plæneklipper, 33 cm klippebredde

NY

●●

33 cm klippebredde for let manøvrering i haven

●●

Håndtag med justerbar klippehøjde i 5 trin mellem
25-65 mm

●●

Ergonomisk håndtag med justerbar højde
i 3 trin, så den kan tilpasses brugeren

OLM1841H
Plæneklipper med 40 cm klippebredde, Drevet
af ONE+
●●

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

●●

Metalklinger med 40 cm klippebredde

●●

Simpel højdejustering fra 20 mm til 70 mm

Fås også med:
4.0Ah Batteri | RLM18X41H240F
Antal batterier
Klippebredde (cm)
Fremdrift
Bioklip
Vægt inkl. batteri (kg)
Varenummer
EAN-kode

0
33
Tryk
Ja
8.1
5133004305
4892210171948

RLT1825M13S
18V Græstrimmer, 25 cm klippebredde (1x1.3Ah)

Antal batterier
Klippebredde (cm)
Fremdrift
Bioklip
Vægt inkl. batteri (kg)
Varenummer
EAN-kode

0
40
Tryk
Ja
18.9
5133002805
4892210147592

OLT1832
18V Græstrimmer, 25-30 cm klippebredde

●●

25 cm klippebredde

●●

●●

EasyEdge™ for hurtigt skift mellem
kantklipning og trimning

Justerbar klippebredde mellem 25-30cm
giver stor fleksibilitet

●●

●●

To-hånds greb for optimal ergonomi

EasyEdge™ for let hurtigt skift mellem
kantklipning og trimning

●●

Teleskopskaft justerbart håndtag gør at den
passer brugere af alle højder

Fås også med:
2.5Ah Batteri | RLT183225F
Antal batterier
Klippebredde (cm)
Tråddiameter (mm)
Trådfremføring
Vægt [uden batteri] [kg]
Varenummer
EAN-kode
34

1
25
1.6
Auto-feed
1.3
5133003723
4892210160294

Antal batterier
Klippebredde (cm)
Tråddiameter (mm)
Trådfremføring
Vægt inkl. batteri (kg)
Varenummer
EAN-kode

0
25/30
1.6
Auto-feed
2.7
5133002813
4892210147684

Plænepleje/ Træer og Buske
OBC1820B
18V Buskrydder med cykelhåndtag
●●

18V motor med høj ydeevne giver optimal
effekt til at klippe langt græs

●●

2-i-1 med både buskrydderklinge og
udskiftbart trimmerhoved

●●

20 cm hærdet stål TriArc ™ klinge klarer selv
de sværeste opgaver

Antal batterier
Klippebredde med buskrydderklinge (cm)
Klippebredde med græstrimmer-hoved (cm)
Tråddiameter (mm)
Vægt inkl. batteri (kg)
Varenummer
EAN-kode

OLP1832BX
18V Grensaks

OLT1833
18V Buskrydder med kulfri motor, 28/33 cm
klippebredde

0
20
30
1.6
5.1
5133002619
4892210141033

18V Kulfri motor med høj ydelse og overlegen
skæreydelse for let at kunne udfører selv de
sværeste trimningsopgaver

●●

Justerbar klippebredde mellem 28-33 cm giver
større fleksibilitet

●●

Afbryder med variabel hastighed giver kontrol over
kraft og driftstid

Antal batterier
Klippebredde (cm)
Tråddiameter (mm)
Trådfremføring
Vægt [uden batteri] [kg]
Varenummer
EAN-kode

0
28/33
2.0
Bump head
3.3
5133003651
4892210159755

NY

●●

Batteridrevet teleskop-grensaks for til nem beskæring, selv
områder der kan være vanskelige at nå

●●

18V motoren klarer ubesværet grene op 32 mm

●●

Klingerne leverer et moment på 250 Nm til de hårdeste opgaver

Antal batterier
Klingetype
Klippekapacitet (mm)
Længde (m)
Vægt [uden batteri] [kg]
Varenummer
EAN-kode

●●

0
Dobbelt
32
0.85
1.9
5133004392
4892210174529
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Træer og Buske

OGS1822
18V Hække-/græsklipper

OHT1845
18V Hækkeklipper, Sværdlængde 45 cm

●●

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

●●

Lille og kompakt med lav vægt

●●

Skift mellem de to funktioner - uden brug af værktøj

Antal batterier
Trimmer [mm]
Sværd [mm]
Tandafstand (mm)
Vægt [uden batteri] [kg]
Varenummer
EAN-kode

0
120
200
10
0.9
5133002830
4892210147837

OHT1855R
18V Hækkeklipper, Sværdlængde 55 cm
●●

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

●●

Let og ultra-kompakt hækkeklipper, perfekt til at forme hække
og vedligeholde af buskads

●●

45 cm diamantslebet sværd med en grenkapacitet 18 mm

●●

Højkvalitets diamantslebet sværd giver et rent og præcist snit

Antal batterier
Maks. skærekapacitet (mm)
Sværdlængde [cm]
Klingetype
Vægt [uden batteri] [kg]
Varenummer
EAN-kode

0
18
45
Diamantslebet
2.5
5133003654
4892210157867

OHT1850X
18 V Hækkeklipper med 50 cm sværd og ekstra
rækkevidde
●●

Forlængningsbar hækketklipper gør det nemt at klippe hække
og buske på steder der kan være svært at nå

●●

50 cm sværd der kan tage grene op til 16 mm

●●

Hoved med 4 indstillingsmuligheder og roterende baghåndtag
for optimal rækkevidde ved alle klippeopgaver

Fås også med:
4.0Ah batteri | RHT1855R40F
Antal batterier
Maks. skærekapacitet (mm)
Sværdlængde [cm]
Klingetype
Vægt [uden batteri] [kg]
Varenummer
EAN-kode
36

0
22
55
Diamantslebet
2.8
5133002161
4892210821249

Antal batterier
Maks. skærekapacitet (mm)
Sværdlængde [cm]
Klingetype
Vægt [uden batteri] [kg]
Varenummer
EAN-kode

0
16
50
Diamantslebet
3.2
5133001249
4892210815439

Træer og Buske
OPT1845
18V Forlængningsbar hækkeklipper
●●

Kraftfuld 18V motor for nem klipning af hække

●●

45 cm diamantslebet sværd for rene snit

●●

Kan klare grene på op til 18 mm

Antal batterier
Maks. skærekapacitet (mm)
Sværdlængde [cm]
Klingetype
Vægt [uden batteri] [kg]
Varenummer
EAN-kode

0
18
45
Diamantslebet
4.2
5133002523
4892210138521

OPP1820
18 V Grensav

OCS1830
18V Kulfri kædesav, 30 cm sværd

●●

20 cm Oregon sværd og kæde, for effektiv beskæring

●●

Højtydende kulfri motor giver for den ultimative skæreoplevelse

●●

Høj ydeevne og kædehastighed på 5,5 m/s

●●

30 cm Oregon® sværd og kæde

●●

Justerbar rækkevidde op til 4 meter

●●

Automatisk oliesystem gør den meget brugervenlig

Lader er inkluderet
Sværdlængde (cm)
Kædehastighed (m/s)
Vægt [uden batteri] [kg]
Varenummer
EAN-kode

Nej
20
5.5
4.2
5133001250
4892210815446

Antal batterier
Sværdlængde (cm)
Kædehastighed (m/s)
Kædestramning uden brug af værktøj
Vægt [uden batteri] [kg]
Varenummer
EAN-kode

0
30
10
Ja
3.2
5133002829
4892210147820
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Haveoprydning / Special-værktøjer til haven

OBV18
18V Kulfri haveblæser-/suger 18V
●●

OBL18JB
18V Løvblæser

Kulfri motorteknologi med høj ydeevne blæser og suger med
stor effektivitet

●●

Turbo-funktion giver maks. effekt på både blæse og
sugefunktionen ved de hårdeste opgaver

●●

Unikt over/under aftageligt og udskifteligt
blæse-/sugedesign gør det let at skifte
mellem funktionerne

Antal batterier
Luftstrøm hastighed (km/t)
Luftmængde (m_/min)
Vægt [uden batteri] [kg]
Varenummer
EAN-kode

OBR1800
18V Insektskræmmer

0
201
6.0
3.7
5133003661
4892210157904

NY

●●

Hold insekterne væk via udskiftelige indlæg, uden åben ild, røg
eller irriterende dufte

●●

Skaber en 20m² beskyttet zone

●●

LED-lampe med 3 lysniveauer

Ikke tilgængelig
i Danmark

Fås også med:
1.3Ah batteri | RBR180013S
Antal batterier
Beskyttelseszone [m²]
Vægt [uden batteri] [kg]
Varenummer
EAN-kode
38

0
20
0.3
5133003730
4892210160218

●●

Højtydende løvblæser designet for maksimal ydeevne.

●●

Variabel hastighedskontrol for ultimativ alsidighed

●●

Integreret skraper som fjerner blade og snavs

Antal batterier
Luftstrøm hastighed (km/t)
Luftmængde (m_/min)
Vægt [uden batteri] [kg]
Varenummer
EAN-kode

0
160
7.9
2.1
5133003662
4892210157911

Special-værktøjer til haven
OPC1800
18V Fugerenser

NY

●●

Rengør let for mos og græs mellem planker og stenbelægning

●●

Nu behøver du ikke længere at skulle ligge på knæ:
Teleskopskaft med mulighed for højdejustering betyder at
fugerenseren kan tilpasses den enkelte bruger

●●

Vertebrae design med justerbart håndtag og teleskopgreb for
behagelig rengøring i længere tid

TILBEHØR:

FUGERENSER
BROSTEN

RAC814 – Stålbørste
til rengøring mellem
fliser, brosten osv.

RAC815 – Børste og
børsteadapter. Anvendes til
rengøring af terrasser, fliser
og indkørsler.

TERRASSE
FLISER

Fås også med:
Sæt med børste og adater | OPC815
2.0Ah batteri | RPC180020S
Antal batterier
Lader er inkluderet
Vægt inkl. batteri (kg)
Varenummer
EAN-kode

0
Nej
3.2
5133004315
4892210172525

OWS1880
18V Ukrudtssprøjte
●●

●●

FØR

EFTER

OSS1800
18V Frøspreder

Frem for at pumpe væsken ud med håndkraft, skal der nu bare
trykkes på en knap

●●

Fungerer til tørt materiale som f.eks frø, gødning eller salt

●●

Variabel hastighed og justerbart distributionsområde fra 2,5 3,5 m

●●

Mekanisme som forhindrer klumpning

●●

Kapacitet op 4 l tørt materiale for let spredning

3.5L tank med indbygget målebæger

FUNGERER
TIL TØRT
MATERIALE
SOM FRØ,
GØDNING
OG SALT
Antal batterier
Gennemstrømning (l/t)
Tankkapacitet (l)
Vægt [uden batteri] [kg]
Varenummer
EAN-kode

0
30
3.5
1.5
5133002676
4892210144447

Antal batterier
Kapacitet (l)
Vægt [uden batteri] [kg]
Varenummer
EAN-kode

0
4
1.4
5133003729
4892210160201
39
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Batterier

RB18L50
18V 5.0 Ah Lithium+ batteri

RB18L40
18V 4,0 Ah Lithium+ batteri

●●

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

●●

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

●●

4-trins strømindikator (100%, 75%, 50%, 25%)

●●

●●

IntelliCell™ teknologien overvåger og afbalancerer
battericellerne individuelt for at maksimere driftstider, levetid og
sikkerhed

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

Varenummer
EAN-kode

5133002433
4892210135940

RB18L25
18V 2.5 Ah Lithium+ batteri

Varenummer
EAN-kode

5133001907
4892210124104

RB18L15
18V 1,5 Ah Lithium+ batteri

●●

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

●●

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%)

●●

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

●●

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

Varenummer
EAN-kode

40

5133002237
4892210129062

Varenummer
EAN-kode

5133001905
4892210124081

Batterier
RB18L30
18V 3.0 Ah High Energy™ batteri

NY

●●

Kraftfuldt 3,0 Ah Lithium+ batteri giver mere kraft, længere
driftstid og bedre holdbarhed end tidligere lithium teknologi

●●

High Power battericeller genererer op til 25% mindre varme i de
mest krævende opgaver hvilket maksimerer driftstiden

●●

High Power battericeller genererer op til 20% mindre varme i de
mest krævende opgaver hvilket maksimerer driftstiden

●●

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

●●

4 trins strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage
på batteriet (100%, 75%, 50%, 25%)

Varenummer
EAN-kode

5133002867
4892210149343

RB18L90
18V 9.0 Ah High Energy™ batteri

NY

●●

Kraftigt 9,0 Ah Lithium + HIGH ENERGY batteri giver 3
gange mere driftstid og 20% mere strøm end tidligere lithium
teknologier

●●

High Power battericeller genererer op til 25% mindre varme i de
mest krævende opgaver hvilket maksimerer driftstiden

●●

Nyt højtydende design med 4 strømudgange øger energiflowet
og forbedre batteriets kraft med op til 20%

●●

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

●●

4 trins strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage
på batteriet (100%, 75%, 50%, 25%)

Varenummer
EAN-kode

5133002865
4892210149381
41

#RyobiToolsEU

ryobitools.eu

Ladere

RC18150
18V ONE+ Hurtiglader
●●

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

●●

Kompatibel med alle ONE+ 18V Lithium ion batterier

●●

Indikator-lys viser batteriets status

●●

Intelligent ladning overvåger og balancerer batterierne for at
sikre lang holdbarhed

●●

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

Varenummer
EAN-kode

5133002638
4892210141873

RC18120
18V ONE+ Kompakt lader
●●

Kompakt hurtiglader. Lader med 2.0Amp/t så du kan lade et
2.0Ah batteri på en time

●●

ONE+ lader kompatibel med alle ONE+ 18V Lithium ion
batterier

●●

Indikatorlys viser status på batterierne under opladning

●●

Intelligent overvågning sikrer batteriernes holdbarhed

●●

’Ready to go’-indikator viser når batterierne har nået 80%
kapacitet

Varenummer
EAN-kode

5133002891
4892210150103

RC18115
18V ONE+ Lader
●●

Kompakt hurtiglader. Opladning med en hastighed på 1,5Amp
/t, hvilket betyder at du kan oplade et 1,5 Ah batteri om 1 time

●●

ONE + laderen er kompatibel med alle ONE + 18V Lithium-ion
batterier

●●

Ladeindikator viser, hvornår opladning foregår og er afsluttet

●●

Intelligent opladning som overvåger batteriernes temperatur og
sikrer lang holdbarhed

Varenummer
EAN-kode
42

5133003589
4892210156372

Ladere
RC18118C
18V ONE+ Billader
●●

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

●●

ONE+ lader kompatibel med alle ONE+ 18V Lithium+ batterier

●●

Indikatorlys viser ladestatus på batterierne

●●

Intelligent opladning som overvåger batteriernes temperatur og
sikrer lang holdbarhed

●●

Beskyttende elektronik advarer dig advarer og slukker
opladeren, hvis dit køretøjs batteri er for lavt

Varenummer
EAN-kode

5133002893
4892210150134

RC18627
18V ONE+ Multilader, 6 indgange
●●

Multilader med plads til 6 ONE+ batterier på én gang

●●

Lader med 2.7Amp/t, hvilket betyder at den lader et 2,5 Ah
batteri på under en time

●●

Kompatibel med alle ONE+ 18V Lithium ion batterier

●●

Indikatorlys der viser ladestatus på batterierne

●●

Intelligent oplader der overvåger batteriernes temperatur og
dermed sikrer bedre levetid

Varenummer
EAN-kode

5133002630
4892210140906

Anslået opladningstid i minutter
1.5Ah

2.0Ah

2.5Ah

4.0Ah

5.0Ah

Ladetid
(Amp/Timer)

RC18115

1.5

60

80

100

160

200

RC18120

2

45

60

75

120

150

RC18150

5

25

30

40

50

60

RC18627

2.7

35

45

60

90

120

RC181186

1.8

60

70

80

120

150
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ONE+ Båndfil
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Kommer snart
Vi fortsætter med at forny og udvikle vores ONE+ system både indenfor
el- og haveværktøj, men også inden for andre kategorier af batteridrevne
maskiner. Alt sammen for at gøre Gør-Det-Selv arbejde meget lettere.

ONE+ Stiksav

ONE+ Varmepistol

ONE+
Klammepistol

ONE+
Fejemaskine

ONE+
Foldbar arbejdslampe

ONE+
Lodekolbe
For mere information om vores tilbehør, gå
til: ryobitools.dk/tilbehør
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Tilbehør til
elværktøj

Multiværktøjssæt med
15 dele

Bitsæt med 31 dele

Bitssæt 59 dele.

Bor- og bitssæt med
127 dele

Artikelnummer:
5132002809

Artikelnummer:
5132002817

Artikelnummer:
5132002251

Artikelnummer:
5132003792

ONE+ ophængning

Fræsejern - sæt med 5 dele

Borsæt SDS+ - 8 dele

Artikelnummer:
5132004299

Artikelnummer:
5132003828

Skruebit til nem
fastgørelse af alle slags
kroge og øksner
Artikelnummer:
5132003399

Robust værktøjstaske 56 L

Værktøjsskab til væg med
låge

Værktøjsskab til væg med
hylde

5 m målebånd

Artikelnummer:
5132004363

Artikelnummer:
5132004358

Artikelnummer:
5132004359

Artikelnummer:
5132004360
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Også tilgængelig
i 19”:
Artikelnummer:
5132004362

Artikelnummer:
5132004209

Også tilgængelig
i 8 m:
Artikelnummer:
5132004361

Se vores komplette udvalg af Ryobi® til

Tilbehør til
haven

Universelbørste til
hækkeklippere

Havehandsker
Størrelse: M, L

Opsamlingssæk til
universalt
løvopsamlingssystem.

Artikelnummer:
5132002864

Artikelnummer:
(M) 5132002992
(L) 5132002991

Artikelnummer:
5132003275

Eronomisk Vertebrae+™
bæresele

TIMBERWOLF Premium
Havehansker i læder
Størrelse: M, L

Universal opsamlingssæk 45L

Artikelnummer:
5132002765

Artikelnummer:
(M) 5132002994
(L) 5132002993

Artikelnummer:
5132002995

Klinger til
plæneklipper

Spoler til
græstrimmer

Klinger til
buskrydder

Trimmertråd

Sværd til
kædesav

Savkæde til
kædesav

Tilbehør til
dine værktøjer

ngelig

Ryobi® tilbehør på ryobitools.dk/tilbehør
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