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Ryobi® on saanut vankan ja kadehdittavan
maineen kehittämällä todellista tietämystä siitä,
mitä ihmiset haluavat puutarhavälineiltään.

Sisällys

ESITTELEE

Ehdot&säännöt sekä lisätietoa löydät osoitteesta ryobitools.fi 

Kaikki esitellyt tuotteet ovat eurooppalaisten säännösten mukaisia (ne on varustettu arvokilvessä 
olevalla CE-merkinnällä). 

HUOMIOITTEHAN: Eurooppaan tuodut USA:sta tai internetistä ostetut työkalut, joilla ei ole 
CE-merkintää, ovat EU-lainsäädännön vastaisia. Siksi Ryobi ei tue/huolla näitä työkaluja Euroopassa. 
Vain Euroopan Unionin alueelta (ja Sveitsistä) ostetut työkalut, joiden arvokilvessä on CE-merkintä, ovat 
eurooppalaisen takuun alaisia. Ryobi pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotetietoja milloin tahansa 
ilman ennakkoilmoitusta. 

Tarjoamme Euroopassa 3 vuoden 
takuun akku-  ja sähkökäyttöisille 
työkaluillemme, lukuunottamatta 
normaalikäytössä kuluvia 
lisätarvikkeita ja komponentteja. 
Katso täydet takuuehdot 
käyttöohjeista. 

*Takuun jatkaminen 2 vuodesta kolmeen edellyttää rekisteröimistä 30 päivän sisällä ostotapahtumasta. Ole hyvä ja vieraile verkkosivuillamme ryobitools.fi 30 päivän sisällä 
ostotapahtumasta lukeaksesi tarkat tiedot takuun ehdoista ja pidentämisen rekisteröimisestä. Takuu on voimassa Euroopan Yhteisön jäsenmaissa, Sveitsissä, Islannissa, 
Norjassa, Liechtenstainissa, Turkissa ja Venäjällä. Näiden alueiden ulkopuolella oleva hyvä ja ota yhteyttä auktorisoituun RYOBI jälleenmyyjään selvittääksesi, mikäli muita 
takuuehtoja sovelletaan.

**Pidennetty takuu ei kata polttomoottorikäyttöisä työkaluja, joiden takuu on 2 vuotta eikä edellytä rekisteröintiä.

TÄMÄ EUROOPPALAINEN TAKUU EI VAIKUTA MAAKOHTAISIIN KULUTTAJAOIKEUKSIISI. KAIKKIA MAAKOHTAISIA TAKUUKÄYTÄNTÖJÄ SOVELLETAAN 
VOIMASSA OLEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISESTI.

TYÖKALUMME ON TEHTY KESTÄMÄÄN.  
NIIN ON TAKUUMMEKIN.
Haluat enemmän vastinetta rahoillesi. Ryobi antaa sinulle sen. Ja nyt, luokkansa parhaan teknologian ja 
innovaation ansiosta, Ryobi esittelee ensimmäistä kertaa 3 vuoden takuun* kaikille sähkö- ja akkutyökaluille, 
sisältäen 18V ONE+ järjestelmän ja 36V valikoiman. **

*Takuun jatkaminen 2 vuodesta kolmeen edellyttää rekisteröimistä. Ole hyvä ja vieraile verkkosivuillamme ryobitools.fi 30 päivän 
sisällä ostotapahtumasta lukeaksesi tarkat tiedot takuun ehdoista ja pidentämisen rekisteröimisestä. Takuu on voimassa Euroopan 
Yhteisön jäsenmaissa, Sveitsissä, Islannissa, Norjassa, Liechtenstainissa, Turkissa ja Venäjällä. Näiden alueiden ulkopuolella oleva 
hyvä ja ota yhteyttä auktorisoituun RYOBI jälleenmyyjään selvittääksesi, mikäli muita takuuehtoja sovelletaan.

**Pidennetty takuu ei kata polttomoottorikäyttöisä työkaluja, joiden takuu on 2 vuotta eikä edellytä rekisteröintiä.

Valitse Ryobi - se on suunniteltu tekemään enemmän.
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           akku 
sopii kaikkiin
ANNA VIRTAA YLI 50 TYÖKALULLE KOTONA & 
PUUTARHASSA SAMALLA LITHIUM+ AKULLA!

IntelliCell™ akkuteknologia

Hallinnoi tehoaan tuottaakseen optimaalisen suorituskyvyn ja käyttöajan 
jokaiselle ONE+ työkalulle ja sovellukselle.

TYÖKALUA

+50

OSTA HALUAMASI TYÖKALUT
silloin kuin tarvitset niitä...
... ja vältät maksamasta liikaa ylimääräisistä akuista ja latureista. 
Kaikkea porista radioihin, trimmereistä maaliruiskuihin - voit kasvattaa 
työkaluvalikoimaasi juuri niin kuin haluat. 

VALITSE 
TYÖKALU...

VALITSE  
SETTI... TAI

laajenna 
työkaluvalikoimaasi 
ostamalla vain tarvitsemasi 
yksittäiset työkalut, akut tai 
laturit, ja säästät rahaa.

Osta mikä tahansa setti 
sisältäen työkalun, akun 
& laturin aloittaaksesi 
työkalukokoelmasi

Akku, joka ajattelee.
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Akku, joka  
ajattelee.
IntelliCell™ akkuteknologia
Hallinnoi tehoaan tuottaakseen optimaalisen 
suorituskyvyn ja käyttöajan jokaiselle ONE+ 
työkalulle ja sovellukselle.

Virtamittari
Yksinkertaisin tapa valvoa 
akun käyttöaikaa ja hallita 
kuormitusta.

Käyttöaika

Suorituskyky Suojaelektroniikka
Elektroniikka sammuttaa työkalun, 
mikäli akku ylikuormittuu tai 
ylikuumenee, suojaten näin sekä 
työkalua että akkua vahingolta. 

Kestävyys

Erittäin tehokkaat kennot
Ensimmäisenä Tee-se-itse-
markkinoilla! Energia virtaa helposti 
kennojen läpi tarvittaessa korkeina 
sykäyksinä lisätehon takaamiseksi. 

Tehon  
hallinta

NOSTAA VÄLITTÖMÄSTI ONE+ TYÖKALUSI TASOA.

Lisää teknisiä tietoja, mukaan luettuina melutasoa ja värähtelyvoimakkuutta koskevat tiedot, on saatavissa verkkosivustoltamme: www.ryobitools.fi

ONE+ Akkuteknologia

Esittelemme Tee-se-itse-markkinoiden 
ensimmäisen 5.0 AH Lithium+ akun
Akku tarjoaa pisimmän käyttöajan Tee-
se-itse-rakentajille, joten voit työskennellä 
pidempään ilman lisälataustarvetta!

3xSaa

enemmän aikaan

Vaihda 5.0 Ah akkuun

Poraa jopa 934 reikää*

Sahaa jopa 100 metriä*

Leikkaa ruohoa jopa 250 m2** Ruohonleikkurin käyntiaika mallilla: RLM18X33H50 
poraa jopa 10x50mm reikiä mäntyyn, sahaa jopa 
100m 13mm vaneria

* Käyntiaika vaihtelee akusta ja sovelluksesta 
riippuen *Ruuvaa jopa 4x32mm ruuveja mäntyyn, poraa jopa 10x50mm reikiä mäntyyn, sahaa jopa 100m 13mm vaneria. Ruohonleikkurin 

käyntiaika mallilla: RLM18X33H50.  Käyntiaika vaihtelee riippuen akusta ja sovelluksesta.

50+ SÄHKÖTYÖKALUA SAA VIRRAN LAAJIMMASTA VALIKOIMASTA LITIUMAKKUJA.

ryobitools.fi
Lisää teknisiä tietoja, mukaan luettuina melutasoa ja värähtelyvoimakkuutta koskevat tiedot, on saatavissa verkkosivustoltamme: www.ryobitools.fi



02 038 9

#RyobiToolsEurope

ryobitools.eu

02 038 9

#RyobiToolsEurope

ryobitools.euRyobin uusimmat innovaatiot  järjestelmässä

Katso, mikä on 
UUTTA  
puutarhatyökaluissa!

RLM18X41H240
18V 40CM FUSION RUOHONLEIKKURI 
(VIRTALÄHTEENÄ 2 X 18V AKKUA)

1
MARKKI-
NOILLA

 
18V OKSA-
SAKSET

OWS1880
18V RIKKA-
RUOHORUISKU

OGS1822
18V PENSASLEIKKURI

OCS1830
18V MOOTTORISAHA

OLE HYVÄ JA TUTUSTU  TUOTEVALIKOIMAAMME

Lisää teknisiä tietoja, mukaan luettuina melutasoa ja värähtelyvoimakkuutta koskevat tiedot, on saatavissa verkkosivustoltamme: www.ryobitools.fi

ONE+ puutarhatyökalut

OLM1833H
18V ruohonleikkuri, 33cm runko

 • 33cm leikkuukapasiteetti on suunniteltu niin, että leikkuria on helppo 
liikutella puutarhassa

 • Keskitetty korkeudensäätö, 5 eri korkeutta 20-60mm
 • Leikkaa reunojen läheltä sekä pensaisen ympäriltä kätevästi 

EasyEdge™ ruohoharjan ansiosta
 • 5 asentoon säädettävä ergonominen aisa lisää käyttömukavuutta
 • Helppo ja kätevä varastoida taittuvan ja irrotettavan kahvan ansiosta
 • Osana 18V ONE+™ järjestelmää akku sopii yhteen kaikkien 

järjestelmän sähkö- ja puutarhatyökalujen kanssa

Vakiovarusteena (OLM1833H)
BIO-leikkaustulppa, 35l kerääjä

Yhteensopiva lisävaruste
Nimi:
RAC431
Tuotenumero:
5132002805

RLM18X41H240
36V Fusion ruohonleikkuri, 40cm runko, virtalähteenä ONE+ (2x4.0Ah)

 • 36V suorituskyky Ryobin Lithium Fusion™ teknologian ansiosta, 
virtalähteenä kaksi 18V Lithium+ 4.0Ah akkua

 • 40cm leikkuuleveys sekä tehokkaasti leikkaava ja BIO-leikkaava 
metalliterä 

 • Keskitetty leikkuukorkeudensäätö, 5 asentoa välillä 20-70mm
 • Leikkaa kukkapenkkien ja istutusten reunoilta tai ympäriltä EasyEdge™ 

ruohoharjan avulla
 • Säädettävät, ergonomiset kahvat tarjoavat käyttömukavuutta kaiken 

pituisille käyttäjille
 • Kokoontaittuvat kahvat ja ruohonkerääjä helpottavat varastointia
 • Kerääjän kapasiteetti 50L
 • 18V Lithium+ akku sopii osana ONE+™ järjestelmää yhteen kaikkien 

järjestelmän sähkö- ja puutarhatyökalujen kanssa
Vakiovarusteena (RLM18X41H240)
BIO-leikkuutulppa, 50 L kerääjä

Yhteensopiva lisävaruste
Nimi:
RAC404
Tuotenumero:
5132002438

Saatavana myös

36V Fusion ruohonleikkuri, 40cm 
leveä, virtalähteenä ONE+ 

Tuotenumero:Nimi:
5133002805OLM1841H

Lisää teknisiä tietoja, mukaan luettuina melutasoa ja värähtelyvoimakkuutta koskevat tiedot, on saatavissa verkkosivustoltamme: www.ryobitools.fi

UUTUUS
UUTUUS

UUTUUS
UUTUUS

UUTUUS

Voltit (V) 36
Akun kapasiteetti (Ah) 4.0
Mukana laturi 2 hr
Leikkuuleveys (cm) 40
Vetomekanismi Tehon avustus
BIO-leikkaus Kyllä
Paino ilman akkua (kg) 19.2
Tuotenumero 5133002803
EAN koodi 4892210147578

C

heck out the video on

Search for Ryobi TV

Voltit (V) 18
Akun kapasiteetti (Ah) -

Mukana tulevien akkujen 
määrä

0

Leikkuuleveys (cm) 33
Vetomekanismi Työntö
BIO-leikkaus Kyllä
Paino akun kanssa (kg) 11.5
Tuotenumero 5133002616
EAN koodi 4892210139351

UUTUUS
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RLM18C36H225
36V Hybridiruohonleikkuri, 36cm runko (2x 2.5Ah)

 • 36V Hybridi akku- sekä sähkökäyttöinen ruohonleikkuri, jossa 2x 18V 
Lithium+ akkua tai sähköjohto

 • 36cm leikkuuleveys on suunniteltu niin, että leikkuria on helppo 
liikutella puutarhassa

 • Leikkaa reunojen läheltä sekä pensaisen ympäriltä kätevästi 
EasyEdge™ ruohoharjan ansiosta

 • Helppo ja kätevä varastoida taittuvan kahvan ansiosta
 • 5 eri korkeutta
 • 45l kerääjä
 • Vertebrae™ kahva, monta eri otetta ja säädettävä korkeus lisää 

käyttömukavuutta

Vakiovarusteena (RLM18C36H225)
BIO-leikkaustulppa, 45l kerääjä

Yhteensopiva lisävaruste
Nimi:
RAC432
Tuotenumero:
5132002806

RLT1831H20
18V Hybridi ruohotrimmeri, 25/30cm leikkuukapasiteetti (1x2.0Ah)

 • Innovatiivinen 18V hybridivirranlähde vastaa kaikkia trimmaustarpeita 
antaen mahdollisuuden joko johdottomaan käyttömukavuuteen tai 
rajattomaan käyttöaikaan

 • Säädettävä 25-30cm:n leikkuuleveys tarjoaa monipuolisia 
käyttömahdollisuuksia

 • EasyEdge™n avulla vaihto reunojen siistimistoiminnon ja trimmauksen 
välillä käy nopeasti

 • Teleskooppivarsi ja säädettävä kädensija tarjoavat käyttömukavuutta 
kaiken pituisille käyttäjille

 • Kolmeen asentoon kääntyvä trimmauspää lisää monikäyttöisyyttä
 • Virtalähteenä 18V Lithium+ akku, jonka patentoitu IntelliCell™-

teknologia valvoo ja tasapainottaa jokaista akun kennoa 
maksimoiden käyttöajan, varastoitavuuden ja turvallisuuden

 • Osana 18V ONE+™ -järjestelmää akku sopii yhteen kaikkien 
järjestelmän sähkö- ja puutarhatyökalujen kanssa

Vakiovarusteena (RLT1831H20)
Automaattikela

Yhteensopivat lisävarusteet

Nimi: Nimi:Nimi:
RAC124 RAC139RAC125
Tuotenumero: Tuotenumero:Tuotenumero:
5132002433 51320027075132002434

Lisää teknisiä tietoja, mukaan luettuina melutasoa ja värähtelyvoimakkuutta koskevat tiedot, on saatavissa verkkosivustoltamme: www.ryobitools.fi

HYBRIDITEKNOLOGIA

HYBRIDITEKNOLOGIA

VIRTA EI KOSKAAN  
PÄÄSE LOPPUMAAN

Vaihda vaivattomasti akuista 
verkkovirtaan. Nauti johdottomuuden 
tuomasta vapaudesta Lithium+ akulla tai 
vaihda verkkovirtaan työskennelläksesi 
pidempään.

Hybridityökaluista ei koskaan lopu virta, joten voit työskennellä pidempään.

HUOMAA TYÖKALUISSAMME OLEVA HYBRID-LOGO.

Lisää teknisiä tietoja, kuten melutasoa ja värähtelyvoimakkuutta koskevat tiedot, on saatavissa verkkosivuiltamme www.ryobitools.fi

Akut

Ve

rkkovirta

Voltit (V) 18
Akun kapasiteetti (Ah) 2.0

Mukana tulevien akkujen 
määrä

1

Mukana laturi 70 min
Leikkuu-uran leveys (cm) 25/30

Siimansyöttöjärjestelmä
Automaattinen 

syöttö

Paino ilman akkua (kg) 2.8
Tuotenumero 5133002819
EAN koodi 4892210147745

Voltit (V) 18
Akun kapasiteetti (Ah) 2.5
Mukana laturi 90 min
Leikkuuleveys (cm) 36
Vetomekanismi Työntö
BIO-leikkaus Kyllä
Paino akun kanssa (kg) 16.1
Tuotenumero 5133002587
EAN koodi 4892210140111

UUTUUS
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RLT1825M13
18V Ruohotrimmeri, 25 cm leikkuukapasiteetti (1x1.3Ah)

 • 25cm (rikka)ruohon leikkuukapasiteetti
 • EasyEdge™n avulla vaihto reunojen leikkaustoiminnosta 

trimmaukseen käy nopeasti
 • Kahden käden ote lisää käyttömukavuutta
 • Virtalähteenä 18V Lithium+ akku, jonka patentoitu IntelliCell™-

teknologia valvoo ja tasapainottaa jokaista akun kennoa 
maksimoiden käyttöajan, varastoitavuuden ja turvallisuuden

 • Osa 18V ONE+™ -järjestelmää, 18V Lithium+ akku sopii yhteen 
kaikkien One+ järjestelmän sähkö- ja puutarhatyökalun kanssa

Vakiovarusteena (RLT1825M13)
Automaattikela

Yhteensopivat lisävarusteet
Nimi: Nimi: Nimi:
RAC124 RAC125 RAC139
Tuotenumero: Tuotenumero: Tuotenumero:
5132002433 5132002434 5132002707

RLT183225
18V Ruohotrimmeri, 25/30cm leikkuukapasiteetti (1x2.5Ah)

 • Säädettävän 25-30cm leikkuukapasiteetin ansiosta monikäyttöinen
 • EasyEdge™n avulla vaihto reunojen siistimistoiminnon ja trimmauksen 

välillä käy nopeasti
 • Teleskooppivarsi ja säädettävä kädensija tarjoavat käyttömukavuutta 

kaiken pituisille käyttäjille
 • Kolmeen asentoon kääntyvä trimmauspää lisää monikäyttöisyyttä
 • Virtalähteenä 18V Lithium+ akku, jonka patentoitu IntelliCell™-

teknologia valvoo ja tasapainottaa jokaista akun kennoa 
maksimoiden käyttöajan, varastoitavuuden ja turvallisuuden

 • Osana 18V ONE+™ -järjestelmää 18V Lithium+ akku sopii yhteen 
kaikkien järjestelmän sähkö- ja puutarhatyökalun kanssa

Vakiovarusteena (RLT183225)
Automaattikela

Yhteensopivat lisävarusteet

Nimi: Nimi:Nimi:
RAC124 RAC139RAC125
Tuotenumero: Tuotenumero:Tuotenumero:
5132002433 51320027075132002434

Saatavana myös

18V Ruohotrimmeri, 25/30cm 
leikkuukapasiteetti

Nimi: Tuotenumero:
5133002813OLT1832

Lisää teknisiä tietoja, mukaan luettuina melutasoa ja värähtelyvoimakkuutta koskevat tiedot, on saatavissa verkkosivustoltamme: www.ryobitools.fi

ONE+ puutarhatyökalut

OBC1820B
18V ruohoraivaussaha pyöräkahvalla

 • Tehokas 18V moottori tarjoaa enemmän tehoa, käyttöaikaa ja 
kestävyyttä

 • Monikäyttöinen 2-in-1 ruohoraivaussaha/trimmeri sekä terällä että 
trimmeripäällä 

 • 20cm karkaistua terästä oleva TriArc™ leikkuuterä vaativiin töihin
 • 30cm leikkuuleveys nopeuttaa työskentelyä
 • Pehmustetut pyöräkahvat ja portaaton nopeudensäätö lisäävät 

käyttöaikaa
 • Virtalähteenä 18V Lithium+ akku, jonka patentoitu IntelliCell™ 

teknologia valvoo ja tasapainottaa akun kennoja yksilöllisesti 
maksimoiden käyttöajan. 

Vakiovarusteena (OBC1820B)
Tri-Arc+™ -terä, Reel-Easy™ 
viimeistelypää 1,6mm siimalla, 
pyöräkahva ja olkahihna

Yhteensopivat lisävarusteet
Nimi: Nimi:
RAC108 RAC114
Tuotenumero: Tuotenumero:
5132002650 5132002669

UUTUUS OGS1822
18V  Ruoho-/pensasleikkuri

 • 2-in-1 Ruoho-/pensasleikkuri monipuoliseen käyttöön puutarhassa
 • Kompakti, ohut ja kevyt - mukava käyttää
 • Leikkuutoiminnosta voi vaihtaa trimmaukseen ilman työkaluja
 • Kestävät terät karkaistua terästä
 • Virtalähteenä 18V Lithium+ akku, jonka patentoitu IntelliCell™-

teknologia valvoo ja tasapainottaa jokaista akun kennoa 
maksimoiden käyttöajan, varastoitavuuden ja turvallisuuden

 • Akku sopii yhteen kaikkien sarjan sähkö- ja  
puutarhatyökalujen kanssa osana  
18V ONE+™ -järjestelmää

Vakiovarusteena (OGS1822)
Ruohoterä, pensasterä

Yhteensopivat lisävarusteet

Nimi:Nimi:
RPA1822RAC314
Tuotenumero:Tuotenumero:
51320033005132003309

Lisää teknisiä tietoja, mukaan luettuina melutasoa ja värähtelyvoimakkuutta koskevat tiedot, on saatavissa verkkosivustoltamme: www.ryobitools.fi

Voltit (V) 18
Akun kapasiteetti (Ah) 2.5

Mukana tulevien akkujen 
määrä

1

Mukana laturi 80 min
Leikkuu-uran leveys (cm) 25/30

Siimansyöttöjärjestelmä
Automaattinen 

syöttö

Paino ilman akkua (kg) 2.3
Tuotenumero 5133002816
EAN koodi 4892210147714

Voltit (V) 18
Akun kapasiteetti (Ah) 1.3

Mukana tulevien akkujen 
määrä

1

Mukana laturi 3 t
Leikkuu-uran leveys (cm) 25

Siimansyöttöjärjestelmä
Automaattinen 

syöttö

Paino ilman akkua (kg) 1.3
Tuotenumero 5133002823
EAN koodi 4892210147783

Voltit (V) 18
Akun kapasiteetti (Ah) -

Mukana tulevien akkujen 
määrä

0

Mukana laturi −

Leikkuuleveys 
ruohoraivaussahanterällä (cm)

20

Leikkuuleveys 
ruohotrimmeriterällä (cm)

30

Siimapaksuus (mm) Single 1.6
Terän nopeus (r/min) 8000

Paino ilman akkua (kg)
Ruohoraivaussaha  

- 4.7
Trimmeri - 4.8

Tuotenumero 5133002619
EAN koodi 4892210141033

UUTUUS

UUTUUS

Voltit (V) 18
Akun kapasiteetti (Ah) -

Mukana tulevien akkujen 
määrä

0

Mukana laturi −
Ruoholeikkurin terä (mm) 120
Pensasleikkurin terä (mm) 200
Hammasväli [mm] 10
Paino ilman akkua (kg) 1.12
Tuotenumero 5133002830
EAN koodi 4892210147837
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OLP1832B
18V Oksasakset

 • Johdottomat 1m oksasakset vaivattomaan karsimiseen myös 
vaikeasti saavutettavissa paikoissa

 • 18V moottori leikkaa vaivattomasti jopa 32mm paksut oksat
 • Laadukkaat ohitusterät tuottavat 150 kg/m väännön, jonka ansiosta 

karsiminen käy nopeasti
 • Soft-grip-kahvat tekevät pitkästäkin käytöstä mukavaa
 • Virtalähteenä 18V Lithium+ akut, joiden patentoitu IntelliCell 

™-teknologia avulla valvoo ja tasapainottaa akun kennoja yksilöllisesti 
maksimoiden käyttöajan, varastoitavuuden ja turvallisuuden 

 • 18V Lithium+ akku sopii osana ONE+™ järjestelmää yhteen kaikkien 
järjestelmän sähkö- ja puutarhatyökalujen kanssa Vakiovarusteena (OLP1832B)

-

Yhteensopiva lisävaruste
Nimi:
RAC313
Tuotenumero:
5132003308

OLP1832BP
18V Teleskooppivarrelliset oksasakset

Vakiovarusteena (OLP1832BP)
-

Yhteensopiva lisävaruste
Nimi:
RAC313
Tuotenumero:
5132003308

OPP1820
18V oksasaha, 20cm laippa

Vakiovarusteena (OPP1820)
laippa, ketjun voiteluaine ja tuppi

Yhteensopivat lisävarusteet
Nimi:Nimi:
RAC805RAC234
Tuotenumero:Tuotenumero:
51320027655132002588

Lisää teknisiä tietoja, mukaan luettuina melutasoa ja värähtelyvoimakkuutta koskevat tiedot, on saatavissa verkkosivustoltamme: www.ryobitools.fi

ONE+ puutarhatyökalut

OCS1830
18V Ketjusaha, 30cm laippa

 • Erittäin suorituskykyinen hiiliharjaton moottori takaa 
ainutlaatuisen sahaustehon

 • 30cm Oregon® laippa ja ketju
 • Automaattinen voitelujärjestelmä lisää 

käyttömukavuutta
 • Ketjun kiristäminen sujuu helposti ilman työkaluja
 • Kädensijan kumipinnoite takaa tukevan 

työskentelyotteen missä tahansa asennossa
 • Mekaaninen jarru
 • Osana 18V ONE+™ -järjestelmää 18V Lithium+ 

akku sopii yhteen kaikkien järjestelmän sähkö- ja 
puutarhatyökalujen kanssa

 • Myydään ilman akkua ja laturia

Vakiovarusteena (OCS1830
Laipansuojus

Yhteensopivat lisävarusteet

Nimi: Nimi:
RAC226 RAC227
Tuotenumero: Tuotenumero:

51320024365132002486

OPT1845
18V pitkävartinen pensasleikkuri, 45cm terä

 • Tehokasta leikkausta tehokkaan 18V moottorin ansiosta
 • 45cm timanttihiotut terät siistillä leikkuujäljellä
 • Leikkuukapasiteetti 18mm
 • 135° kulmassa kääntyvä leikkuupää neljällä lukittavalla asennolla 

monipuoliseen leikkaukseen
 • Irroitettava jatkovarsi mahdollistaa 2,3m kokonaispituuden ja 

helpottaa varastointia

Vakiovarusteena (OPT1845)
Hedge Sweep-roskienkerääjä, teräsuoja, 
olkahihna

Yhteensopivat lisävarusteet
Nimi:Nimi:
RAC805RAC311
Tuotenumero:Tuotenumero:
51320027655132002864

Lisää teknisiä tietoja, mukaan luettuina melutasoa ja värähtelyvoimakkuutta koskevat tiedot, on saatavissa verkkosivustoltamme: www.ryobitools.fi

 • Johdottomat teleskooppiset oksasakset voidaan jatkaa 2.5 metristä 
jopa 4 metriin, jolloin ulotut vaivattomasti kauempiinkin oksiin

 • 18V moottori leikkaa vaivattomasti jopa 32mm paksuiset oksat
 • Laadukkaat ohittavat terät tuottavat 150kg/m väännön, jonka ansiosta 

oksiminen hoituu nopeasti
 • Kääntyvä leikkuupää mahdollistaa useita leikkuukulmia
 • Soft-grip -kahvat tekevät pitkästäkin käytöstä mukavaa
 •  Virtalähteenä 18V Lithium+ akku, jonka patentoitu IntelliCell™-

teknologia valvoo ja tasapainottaa jokaista akun kennoa 
maksimoiden käyttöajan, varastoitavuuden ja turvallisuuden

 • 18V Lithium+ akku sopii yhteen kaikkien ONE+™ -järjestelmän sähkö- 
ja puutarhatyökalujen kanssa

 • 20cm Oregon laippa ja ketju
 • Korkea vääntö ja jopa 5,5m/s ketjunnopeus
 • Jatkettavan varren ansiosta yletyt jopa 4 metrin korkeuteen
 • 15° kulmassa oleva sahauspää helpottaa oksien sahaamista
 • Automaattinen teräketjuvoitelu mahdollistaa jatkuvan sahaamisen
 • 18V Lithium+ akku sopii osana ONE+™ järjestelmää yhteen kaikkien 

järjestelmän sähkö- ja puutarhatyökalujen kanssa

Voltit (V) 18

Mukana tulevien akkujen 
määrä

0

Mukana laturi −
Laipan pituus (cm) 20
Ketjun nopeus (m/s) 5.5
Paino (kg) 4.1
Tuotenumero 5133001250
EAN koodi 4892210815446

Voltit (V) 18
Akun kapasiteetti (Ah) -

Mukana tulevien akkujen 
määrä

0

Mukana laturi −
Terän pituus (mm) 450
Terän nopeus (r/min) 1350
Leikkuukapasiteetti 18mm
Paino ilman akkua (kg) 4.2
Tuotenumero 5133002523
EAN koodi 4892210138521

Voltit (V) 18
Akun kapasiteetti (Ah) -

Mukana tulevien akkujen 
määrä

0

Mukana laturi −
Laipan pituus (cm) 30
Ketjun nopeus (m/s) 10
avaimeton ketjun kiristin Kyllä
Tuotenumero 5133002829
EAN koodi 4892210147820

Voltit (V) 18
Mukana laturi −
Terän tyyppi Ohitus
Leikkuukapasiteetti [mm] 32
Leikkauskulma 0-230°
Pituus (m) 2.5-4
Teleskooppinen Kyllä
Paino ilman akkua (kg) 3.7
Tuotenumero 5133002843
EAN koodi 4892210147974
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Voltit (V) 18
Mukana laturi −
Terän tyyppi Ohitus
Leikkuukapasiteetti [mm] 32
Leikkauskulma Jäykkä
Pituus (m) 0.75
Teleskooppinen Ei
Paino ilman akkua (kg) 1.45
Tuotenumero 5133002842
EAN koodi 4892210147967
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RHT1851R20
18V Pensasleikkuri, 50cm terä (1x 2.0Ah)

 • Tehokasta leikkaamista korkeavääntöisen moottorin ansiosta
 • Erinomainen leikkuulaatu 50cm timanttihiotun terän ansiosta
 • Leikkaa paksuja oksia, sillä terissä on 22mm välit ja terän päässä 

sahaustoiminto
 • Jumiutumisen estojärjestelmä
 • Kääntyvä takakahva tarjoaa käyttäjälle monipuolisesti 

työskentelyasentoja
 • HedgeSweep™ roskienkerääjä
 •  18V Lithium+ akku sopii osana ONE+™ järjestelmää yhteen kaikkien 

järjestelmän sähkö- ja puutarhatyökalujen kanssa

Vakiovarusteena (RHT1851R20)
HedgeSweep™ roskienkerääjä, teränsuojus

Yhteensopivat lisävarusteet
Nimi:Nimi:
RAC311RAC305
Tuotenumero:Tuotenumero:
51320028645132002437

RHT1855R40
18V pensasleikkuri, 55cm terä (1x 4.0Ah)

 • Tehokas 18V 4.0Ah Lithium+ akku tarjoaa enemmän tehoa, pidemmän käyntiajan 
sekä parempaa kestävyyttä kuin edelliset Lithium teknologiat

 • Intellicell™ teknologia valvoo ja tasapainoittaa yksittäisiä kennoja ja maksimoi 
käyttöaikaa, käyttöikää sekä turvallisuutta

 • Tehokasta suorituskykyä leikkaamiseen korkeaväätöisen moottorin ansiosta
 • 55cm terällä erinomainen leikkuulaatu tarkkojen laser leikattujen ja timanttihiottujen 

terien ansiosta
 • Leikkaa jopa 22mm paksuja oksia, terän päässä sahaustoiminto
 •  Jumiutumisen estojärjestelmä estää vahinko lukittumisia
 • Kääntyvä takakahva tarjoaa käyttäjälle monipuolisesti työskentelyasentoja
 • HedgeSweep™ roskien kerääjä
 • Osa 18V ONE+ järjestelmää jossa sama akku käy jopa 40 sähkö- ja 

puutarhatyökaluun

Vakiovarusteena (RHT1855R40)
HedgeSweep™ roskien kerääjä, teränsuoja

Saatavana myös Yhteensopivat lisävarusteet
Nimi:Nimi:

18V pensasleikkuri, 55cm terä RAC311RAC305
Tuotenumero:Nimi: Tuotenumero: Tuotenumero:
513200286451320024375133002161OHT1855R

OHT1850X
18V pitkävartinen pensasleikkuri, 50cm terä

 • Neljään asentoon kääntyvä leikkuupää erilaisten puskien ja 
pensaiden leikkaamiseen

 • Kääntyvä takakahva mahdollistaa leikkaamisen erilaisissa asennoissa
 • Keskeisesti sijoitettu kytkin mahdollistaa käytön monilla eri otteilla
 • HedgeSweep™ poistaa tehokkaasti leikkuujätettä
 • 18V Lithium+ akku on yhteensopiva muiden ONE+ järjestelmän 

sähkö- ja puutarhatyökalujen kanssa

Vakiovarusteena (OHT1850X)
HedgeSweep™-roskienkerääjä, teränsuoja

Yhteensopivat lisävarusteet
Nimi:Nimi:
RAC311RAC305
Tuotenumero:Tuotenumero:
51320028645132002437

Lisää teknisiä tietoja, mukaan luettuina melutasoa ja värähtelyvoimakkuutta koskevat tiedot, on saatavissa verkkosivustoltamme: www.ryobitools.fi

ONE+ puutarhatyökalut

OBL1820H
18V Hybridi puhallin

 • Virranlähteenä innovatiivinen 18V Hybridi, puhallin toimii joko akulla tai 
verkkovirralla

 • Kevyt ja kätevä muotoilu
 • Ilmanvirtaus jopa 250 km/h
 • Täydellinen ergonomia, soft-grip kahva lisää käyttömukavuutta
 • Nopeudensäätö
 • Myydään runkoversiona ilman akkua ja laturia
 • Kumipinnoitettu kahva takaa mukavan otteen
 • Osa 18V ONE+ järjestelmää jossa jopa 40 sähkö ja puutarhatyökalua

Vakiovarusteena (OBL1820H)
1 x nokka

OWS1880
18V Ruisku. 3.5L säiliö

 • Johdoton rikkaruohoruisku tekee puutarhanhoidosta vaivatonta
 • Paineistus napin painalluksella ilman raskasta manuaalista 

pumppaamista
 • 3.5 L säiliö, jossa sisäänrakennettu mittakuppi
 • Helppo käyttää yhdellä kädellä
 • Virtalähteenä 18V Lithium+ akku, jonka patentoitu IntelliCell™-

teknologia valvoo ja tasapainottaa jokaista akun kennoa 
maksimoiden käyttöajan, varastoitavuuden ja turvallisuuden

 • Lithium+ akku sopii yhteen kaikkien 18V ONE+™ -järjestelmän 
sähkö- ja puutarhatyökalujen kanssa

Vakiovarusteena (OWS1880)
- 

Lisää teknisiä tietoja, mukaan luettuina melutasoa ja värähtelyvoimakkuutta koskevat tiedot, on saatavissa verkkosivustoltamme: www.ryobitools.fi

Voltit (V) 18
Akun kapasiteetti (Ah) -

Mukana tulevien akkujen 
määrä

0

Mukana laturi −

Maks. leikkuukapasiteetti 
(mm)

16

Terän nopeus (r/min) 2400
Terän pituus (cm) 50
Paino akun kanssa (kg) 3.73
Tuotenumero 5133001249
EAN koodi 4892210815439

Akun kapasiteetti (Ah) 4.0

Mukana tulevien akkujen 
määrä

1

Maks. leikkuukapasiteetti 
(mm)

22

Terän nopeus (r/min) 1350
Terän pituus (cm) 55
Paino ilman akkua (kg) 2.8
Tuotenumero 5133002111
EAN koodi 4892210820761

Voltit (V) 18
Akun kapasiteetti (Ah) 2.0

Mukana tulevien akkujen 
määrä

1

Mukana laturi 70 min

Maks. leikkuukapasiteetti 
(mm)

22

Terän nopeus (r/min) 1350
Terän pituus (cm) 50
Terän tyyppi Timanttihiottu
Paino ilman akkua (kg) 2.7
Tuotenumero 5133002831
EAN koodi 4892210147998

Voltit (V) 18
Akun kapasiteetti (Ah) 0
Mukana tulevien akkujen määrä 0
Mukana laturi −
Virtausnopeus (I/t) 30
Säiliön tilavuus (l) 3.5
Paino ilman akkua (kg) 1.45
Tuotenumero 5133002676
  

Voltit (V) 18
Akun kapasiteetti (Ah) -

Mukana tulevien akkujen 
määrä

0

Mukana laturi −
Ilmanvirran nopeus (km/h) 250
Paino akun kanssa (kg) 2.1
Tuotenumero 5133002340
EAN koodi 4892210822673

C
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RB18L50
18V 5.0Ah Lithium+ akku

 • Tehokas 5,0Ah Lithium+ akku tarjoaa enemmän voimaa, pidemmän käyttöajan sekä parempaa kestävyyttä 
kuin edeltävät litiumteknologiat

 • Akussa 4-portainen virtamittari, joka ilmaisee jäljellä olevan varauksen (100%, 75%, 50%, 25%)
 • Intellicell™ akkuteknologia valvoo ja tasapainoittaa yksittäisten kennojen toimintaa, ja näin maksimoi 

käyttöaikaa, käyttöikää ja turvallisuutta
 • Vankka, kestävä muotoilu, sisäänrakennettu iskusuoja lisää kestävyyttä
 • Ruuvaa jopa 1622 4x40mm ruuvia RCD1802 ruuvinvääntimellä
 • Sahaa jopa 276 mäntylankkua 2x6sta (50*150mm) R18CS pyörösahalla
 • Käyntiaika voi vaihdella riippuen työkalusta, akusta sekä toiminnosta

RB18L40
18V 4.0Ah Lithium+ akku

 • Tehokas 4.0Ah Lithium+ akku tarjoaa enemmän suorituskykyä, käyttöaikaa ja parempaa kestävyyttä kuin 
aiemmat litiumteknologiat

 • Akussa 4-portainen virtamittari, joka ilmaisee jäljellä olevan varauksen (100%, 75%, 50%, 25%)
 • Intellicelll™  akkuteknologia valvoo ja tasapainoittaa yksittäisten kennojen toimintaa ja näin maksimoi 

käyttöaikaa, käyttöikää ja turvallisuutta
 • Vankka, kestävä muotoilu, sisäänrakennettu iskusuoja lisää kestävyyttä
 • Ruuvaa jopa 1322 4x40mm ruuvia RCD1802 ruuvinvääntimella
 • Sahaa jopa 211 mäntylankkua 2x6sta (50*150mm) R18CS pyörösahalla
 • Käyntiaika voi vaihdella riippuen työkalusta, akusta sekä toiminnosta

RB18L25
18V 2.5Ah Lithium+ akku

 • Tehokas 2.5Ah Lithium+ akku tarjoaa enemmän voimaa, pidemmän käyntiajan, parempaa kestävyyttä kuin 
aikaisemmat litiumteknologiat

 • Akussa 4-portainen virtamittari, joka ilmaisee jäljellä olevan varauksen (100%, 75%, 50%, 25%)
 • Intellicell™  akkuteknologia valvoo ja tasapainoittaa yksittäisten kennojen toimintaa ja näin maksimoi 

käyttöaikaa, käyttöikää ja turvallisuutta
 • Vankka, kestävä muotoilu, iskunkestävä suoja lisää kestävyyttä
 • Ruuvaa jopa 749 4x40mm ruuvia RCD1802 ruuvinvääntimellä
 • Sahaa jopa 115 mäntylankkua 2x6 sta (50*150mm) R18CS pyörösahalla
 • Käyntiaika voi vaihdella riippuen työkalusta, akusta sekä toiminnosta

RB18L20
18V 2.0Ah Lithium+ akku

 • Tehokas 2.0 Ah Lithium+ akku antaa enemmän tehoa, pidemmän käyttöajan ja paremman kestävyyden kuin 
aiemmat litiumteknologiat

 • Vankka, kestävä muotoilu, sisäänrakennettu iskusuoja lisää kestävyyttä
 • Poraa jopa 125 reikää per lautaus (16 mm reikiä läpi 2” / 50 mm mänty) RCD1802 ruuvinvääntimellä
 • Sahaa jopa 70 mäntylankkua 2x6sta (50*100mm) R18CS pyörösahalla
 • Käyntiaika voi vaihdella riippuen työkalusta, akusta sekä toiminnosta

RB18L15
18V 1.5Ah Lithium+ akku

 • Tehokas 1.5Ah Lithium+ akku tarjoaa jopa 10% enemmän suorituskykyä ja 35% enemmän käyttöaikaa
 • Akussa 4-portainen virtamittari, joka ilmaisee jäljellä olevan varauksen (100%, 75%, 50%, 25%)
 • Intellicell akkuteknologia valvoo ja tasapainoittaa yksittäisten kennojen toimintaa ja näin maksimoi 

käyttöaikaa, käyttöikää ja turvallisuutta
 • Vankka, kestävä muotoilu, sisäänrakennettu iskusuoja 
 •  Ruuvaa jopa 528 4x40mm ruuvia RCD1802 ruuvinvääntimella
 • Sahaa jopa 72 mäntylankkua 2x6sta (50*150mm) R18CS pyörösahalla
 • Käyntiaika voi vaihdella riippuen työkalusta, akusta sekä toiminnosta

Lisää teknisiä tietoja, mukaan luettuina melutasoa ja värähtelyvoimakkuutta koskevat tiedot, on saatavissa verkkosivustoltamme: www.ryobitools.fi

ONE+ akut & laturit

RC18118C
18V autolaturi

 • Kiinnitetään kulkuneuvon 12V tasavirtaulostuloon, jolloin voit ladata 
akkuja ajaessasi tai tarvitessasi lisävirtaa

 • ONE+ laturi sopii kaikkiin ONE+ 18V Lithium+ akkuihin
 • Indikaattorivalo näyttää latausasteen
 • Älykäs olosuhteiden valvontatoiminto arvioi akun latauksen ja 

lämpötilan latauksen aikana taaten näin akun kestävyyden
 • Suojaelektroniikka varoittaa äänimerkillä ja sulkee laturin, mikäli 

ajoneuvosi akun varaus on liian alhaalla

BCL14181H
18V ONE+ laturi

 • Sopii kaikille Ryobin 18V akuille
 • LED-latausindikaattori
 • Huoltotoiminto - laturissa pidettävät akut säilyttävät 

huippusuorituskyvyn
 • Lataa akut 0°C - 50°C välillä
 • Lataa 1,8 Amp/h

RC18627
18V 6-porttinen laturi

 • Virtaa tarvittaessa - 6-porttisessa latausasemassa on tilaa säilyttää 
kaikki ONE+ akkusi

 • Lataustahti 2.7 ampeeria tunnissa tarkoittaa, että voit ladata 2.5 Ah 
akun 1 tunnissa

 • ONE+ laturi sopii yhteen kaikkien ONE+ 18V Lithium-ion akkujen 
kanssa

 • Virtaindikaattori näyttää akkujen latausasteen latauksen aikana
 • Älykäs tilanvalvonta, arvioi akun jännitteen ja lämpötilan ennen 

latausta varmistaen näin kestävyyden

Lisää teknisiä tietoja, mukaan luettuina melutasoa ja värähtelyvoimakkuutta koskevat tiedot, on saatavissa verkkosivustoltamme: www.ryobitools.fi

Tuotenumero 5133001905
EAN koodi 4892210124081

Tuotenumero 5133002737
EAN koodi 4892210145093

Tuotenumero 5133002237
EAN koodi 4892210129062

Tuotenumero 5133001907
EAN koodi 4892210124104

Tuotenumero 5133002433
EAN koodi 4892210135940

Tuotenumero 5133002630
EAN koodi 4892210140906

Tuotenumero 5133001127
EAN koodi 4892210117991

Tuotenumero 5133002893
EAN koodi 4892210150134

UUTUUS

UUTUUS

UUTUUS
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Akkukäyttöisten 
työkalujen valikoima   
puutarhaasi varten

97%  
vähemmän 
melua ja tärinää

Ei bensiinin 
tai öljyn 
läikkymistä

Mikä parasta,  
ei päästöjä 
käytön aikana

IntelliCell™ akkuteknologia

Valvoo ja tasapainottaa yksittäisiä kennoja tuottaen optimaalisen 
suorituskyvyn ja käyttöajan kaikille ONE+ työkaluille ja sovelluksille.

#RyobiToolsEU

ryobitools.eu

VIRTAA YLI 10
ERI PUUTARHA-

TYÖKALULLE 
SAMALLA AKULLA

36V valikoima akullisia puutarhatyökaluja tarjoaa 
todella saman tehon kuin polttomoottorilliset työkalut. 
Käyttäessäsi virtalähteenä 36V Lithium+ akkuja et enää 
koskaan halua käyttää muuta.

Ryobilla on 36V johdoton työkalu kaikkiin 
puutarhatöihin. Ruohonleikkuusta ruohon 
trimmaukseen ja oksien sahaukseen, 
halkojen tekemiseen, puutarhan 
siistimiseen tai painepesuun. Parasta 
on, että tarvitset vain yhden akun 
virtalähteeksi niihin kaikkiin!

Akku, joka ajattelee.
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Akku, joka  
ajattelee.
IntelliCell akkuteknologia
36V Lithium+ akku IntelliCell-teknologialla valvoo 
akun tehoa ainutlaatuisella tavalla tuottaen 
optimaalisen suoriruskyvyn ja käyttöajan jokaiselle 
36V työkalulle ja sovellukselle.

VIRTAMITTARI
Yksinkertaisin tapa valvoa akun 

käyttöaikaa ja hallita kuormitusta. 

VOIMAKKAAT KENNOT
Ensimmäisenä Tee-se-itse -markkinoilla! 

Energia virtaa helposti kennojen läpi 
korkeina sykäyksinä silloin, kun siihen on 

tarvetta suorituskyvyn lisäämiseksi.

SUOJAELEKTRONIIKKA
Elektroniikka sammuttaa työkalun, mikäli 

akkuun kohdistuu liikaa rasitusta tai se 
ylikuumenee, suojaten sekä työkalua että 

akkua vahingolta.

Lisää teknisiä tietoja, mukaan luettuina melutasoa ja värähtelyvoimakkuutta koskevat tiedot, on saatavissa verkkosivustoltamme: www.ryobitools.fi

36V akkukäyttöiset puutarhatyökalut

AKKUTEKNOLOGIA, JOKA TARJOAA 
LISÄTEHOA KUN SITÄ TARVITAAN!

JOPA 55 A

POLTTOMOOTTORIN 
SUORITUSKYKY 
Lithium+ 36V akut yltävät polttomoottorin 
suorituskykyyn Max Power -toiminnon 
ansiosta. MaxPower on automaattinen 
virranhallintajärjestelmä, joka nostaa 
tarvittaessa tehoa, kun tarvitaan räjähtävää 
voimaa suorituskyvyn takaamiseksi. 
Ihanteellinen heavy duty -sovelluksiin.

KILPAILIJAT YLIKUORMITUS  
MOOTTORI EI 

KESTÄ RASKASTA 
KUORMITUSTA

 

JOPA 35 A JOPA 35 A

Tehon  
hallintaKestävyysKäyttöaika Suorituskyky

Lisää teknisiä tietoja, mukaan luettuina melutasoa ja värähtelyvoimakkuutta koskevat tiedot, on saatavissa verkkosivustoltamme: www.ryobitools.fi
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TULOSSA PIAN
UUSI SUKUPOLVI

RYOBI-AKKUJA

Mitä UUTTA 36V valikoimassa?

Isompi ja parempi: 
36V valikoima on juuri 
laajentunut, joten 
katso kaikkia näitä 
uutuuksia...

RLM36X41H40
36V RUOHONLEIKKURI, 
40CM RUNKO

RLM36X46H5P
36V RUOHONLEIKKURI,  
46CM RUNKO Mukana 

toiminto

Älykkäät

AKKUMME
tarjoavat polttomoottorin tehot ja käyntiajan. 

Eli voit työskennellä pidempään ja 
tehokkaammin.

RBL36JB
PUHALLIN JET-
TURBIINILLA

OLE HYVÄ JA TUTUSTU TARKEMMIN 36V-TYÖKALUVALIKOIMAAMME

Lisää teknisiä tietoja, mukaan luettuina melutasoa ja värähtelyvoimakkuutta koskevat tiedot, on saatavissa verkkosivustoltamme: www.ryobitools.fi

UUTUUS

UUTUUS

UUTUUS

UUTUUS

KÄYTTÖAIKA
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RLM36X41H40
36V ruohonleikkuri, 40cm runko, (1x4.0Ah)

 • Tehokkaat 36V MAX POWER™ Lithium+ akut antavat enemmän tehoa, pidemmän 
käyttöajan ja paremman kestävyyden kuin aiemmat litiumteknologiat. Käyttökokemus vastaa 
polttomoottorikäyttöistä ruohonleikkuria

 • IntelliCell™-teknologia valvoo ja tasapainottaa jokaista akun kennoa maksimoiden käyttöajan, 
varastoitavuuden ja turvallisuuden

 • Tehokas 36V hiiliharjamoottori tarjoaa huippusuorituskyvyn jopa korkeassa nurmikossa
 • Optimoitu leikkuuleveys, 40cm metallinen leikkausterä leikkaa, BIO-leikkaa ja kerää tehokkaasti
 • Keskitetty leikkuukorkeudensäätö 5 asentoon välillä 20-70mm
 • Leikkaa kukkapenkkien ja istutusten reunoilta tai ympäriltä EasyEdge™ reunojen 

leikkaustoiminnon avulla
 • Teleskooppivarsi ja säädettävä kädensija tarjoavat käyttömukavuutta kaiken pituisille käyttäjille
 • Kokoontaittuvat kahvat ja ruohonkerääjä helpottavat varastointia
 • Kerääjän kapasiteetti 50L

Vakiovarusteena (RLM36X41H40)
BIO-leikkuutulppa, 50 L kerääjä

Yhteensopiva lisävaruste
Nimi:
RAC404
Tuotenumero:
5132002438

Lisää teknisiä tietoja, mukaan luettuina melutasoa ja värähtelyvoimakkuutta koskevat tiedot, on saatavissa verkkosivustoltamme: www.ryobitools.fi

RLM36X46H5P
36V Ruohonleikkuri Power Assist -toiminnolla, 46cm runko, (1x5.0Ah)

 • Tehokkaat 36V MAX POWER™ Lithium+ akut antavat enemmän tehoa, pidemmän 
käyttöajan ja paremman kestävyyden kuin aiemmat litiumteknologiat. Suorituskyky vastaa 
polttomoottorikäyttöistä ruohonleikkuria.

 • IntelliCell™-teknologia valvoo ja tasapainottaa jokaista akun kennoa maksimoiden käyttöajan, 
varastoitavuuden ja turvallisuuden

 • Tehokas 36V hiiliharjaton moottori takaa huippusuorituskyvyn jopa korkessa nurmikossa
 •  Power Assist -toiminto antaa lisävoimaa ylämäessä tai paksussa ruohikossa
 • 46cm leikkuukapasiteetin ansiosta suurtenkin nurmikoiden leikkaus käy nopeasti
 • Kestävä, keskitetty korkeudensäätö, 5 asentoa välillä 20-70mm
 • Niitä kukkapenkkien reunoilta tai ympäriltä EasyEdge™ ruohokamman avulla
 • Teleskooppivarsi ja säädettävät kädensijat tarjoavat käyttömukavuutta kaiken pituisille käyttäjille
 • Kokoontaittuvat kahvat ja ruohonkerääjä helpottavat varastointia
 • Kerääjän kapasiteetti 55L

Vakiovarusteena (RLM36X46H5P)
BIO-leikkuutulppa, 55 L kerääjä

Yhteensopiva lisävaruste

Nimi:
RAC412
Tuotenumero:
5132002695

Lisää teknisiä tietoja, mukaan luettuina melutasoa ja värähtelyvoimakkuutta koskevat tiedot, on saatavissa verkkosivustoltamme: www.ryobitools.fi

36V akkukäyttöiset puutarhatyökalut 36V akkukäyttöiset puutarhatyökalut

Voltit (V) 36
Akun kapasiteetti (Ah) 5.0

Mukana tulevien akkujen 
määrä

1

Mukana laturi 70 min
Leikkuuleveys (cm) 46
Vetomekanismi Tehon avustus
BIO-leikkaus Kyllä
Paino ilman akkua (kg) 18.4
Tuotenumero 5133002811
EAN koodi 4892210147646
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UUTUUS UUTUUS

Voltit (V) 36
Akun kapasiteetti (Ah) 4.0
Mukana laturi 160 min
Leikkuuleveys (cm) 40
Vetomekanismi Työntö
BIO-leikkaus Kyllä
Paino ilman akkua (kg) 19.2
Tuotenumero 5133002806
EAN koodi 4892210147608
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36V innovaatio: 
Power Assist
Valitse Power Assist -asetus 36V ruohonleikkurissasi ja 
muuta se itsevetäväksi yksiköksi, jolloin leikkaat helposti 
ruohoa ylämäessä tai tiheässäkin nurmikossa. 

Manuaalinen

Laadukas  

moottori

Nyt mukana 
Power Assist  
toiminto
Antaa lisätehoa ja helpottaa 
ruohonleikkurin työntämistä

HUOMAA 36V RUOHONLEIKKUREISSAMME OLEVA 

LOGO

ryobitools.fi

Lisää teknisiä tietoja, mukaan luettuina melutasoa ja värähtelyvoimakkuutta koskevat tiedot, on saatavissa verkkosivustoltamme: www.ryobitools.fi

36V akkukäyttöiset puutarhatyökalut

RBC36X26B
36V ruohoraivaussaha pyöräkahvalla (1x 4.0Ah)

 • 36V 2-in-1 ruohoraivaussaha/ruohotrimmeri leikkaa vaativan ruohon, pienet 
pusikot ja aluskasvillisuuden

 • Intellicell™ teknologia valvoo ja tasapainoittaa yksittäisiä kennoja ja maksimoi 
käyttöaikaa, käyttöikää sekä turvallisuutta

 • Tehokasta ruohoraivausta suorituskykyisen, korkeavääntöisen moottorin ansiosta
 • 26cm Tri-Arc™ ruohoterällä leikkaat tehokkaasti ja tarkasti
 • Suuri 30cm leikkuukapasiteetti ja 1.65mm siima - suoriudut nopeasti mistä 

tahansa tehtävästä
 • Portaaton nopeudensäätö pidentää käyttöaikaa
 • Pyöräkahva ja pehmustetut Vertebrae™ valjaat lisäävät tukeaja käyttömukavuuutta
 • Taakse sijoitettu akku antaa optimaalisen tasapainon sekä painonjakauman

Vakiovarusteena (RBC36X26B)
Tri-Arc+™ raivausterä, trimmauspää 1.65 mm 
siimalla, pyöräkahva ja Vertebrae™-valjaat

Yhteensopivat lisävarusteet
Nimi: Nimi:

RAC117RAC114
Tuotenumero:Tuotenumero:
51320026685132002669

RLT36C3325
36V ruohotrimmeri, 33cm leikkuukapasiteetti (1x 2.6Ah)

 • Tehokas 36V 2.6Ah Lithium+ akku takaa enemmän voimaa, 
pidemmän käyntiajan sekä paremman kestävyyden kuin edeltävät 
litiumteknologiat

 • Intellicell™ teknologia valvoo ja tasapainoittaa yksittäisiä kennoja ja 
maksimoi käyttöaikaa, käyttöikää sekä turvallisuutta

 •  Säädettävä leikkuuleveys 28-33cm optimoi käyttöä pitkää ruohikkoa 
trimmatessa

 •  Säädettävä nopeus, pidentää käyntiaikaa sekä helpottaa 
trimmaamista erityisesti arkojen kohteiden lähellä

 • Ergonominen etukahva vähentää tärinää sekä lisää käyttömukavuutta
 •  Taakse sijoitettu akku antaa optimaalisen tasapainon sekä 

painonjakauman Vakiovarusteena (RLT36C3325)
Automaattisesti syöttävä siimapää

Yhteensopivat lisävarusteetSaatavana myös
Nimi:Nimi:

36V ruohotrimmeri RAC143RAC139
Nimi: Tuotenumero: Tuotenumero:Tuotenumero:

513200277051320027075133002404RLT36B33

RHT36C60R15
36V pensasleikkuri, 60cm terä (1x1.5Ah)

 • Tehokas 36V pensasleikkuri Lithium+ akulla, antaa enemmän tehoa, 
pitkän käyntiajan ja paremman kestävyyden 

 • Intellicell™ akkuteknologia valvoo ja tasapainoittaa yksittäisiä 
kennoja maksimoiden käyntiaikaa, käyttöikää sekä turvallisuutta

 • Innovatiivinen 2-nopeuksinen suunnittelu: korkea nopeus 
päivittäiseen muotoiluun ja trimmaukseen, ja alhainen nopeus 
korkealla väännöllä paksumman pensaan leikkaamiseen

 • Korkea vääntö antaa 3,5X enemmän leikkuutehoa
 • 60cm laserleikattu ja timanttihiottu terä tekee siistin leikkuujäljen
 • 5-asentoinen kääntyvä takakahva helpottaa leikkaamista eri 

asennoissa
 • HedgeSweep™ -liitäntä helpottaa leikkuujätteen poistamista

Vakiovarusteena (RHT36C60R15)
HedgeSweep™, teränsuojus

Yhteensopivat lisävarusteetSaatavana myös
Nimi: Nimi:

36V pensasleikkuri, 60cm terä RAC305 RAC311
Tuotenumero:Nimi: Tuotenumero: Tuotenumero:
5132002437 51320028645133002572RHT36B60R

Lisää teknisiä tietoja, mukaan luettuina melutasoa ja värähtelyvoimakkuutta koskevat tiedot, on saatavissa verkkosivustoltamme: www.ryobitools.fi

Voltit (V) 36
Akun kapasiteetti (Ah) 1.5

Mukana tulevien akkujen 
määrä

1

Mukana laturi 60 min

Maks. leikkuukapasiteetti 
(mm)

26

Terän pituus (cm) 60
Nopeus [rpm] 1350
Vääntö [rpm] 380
Paino akun kanssa (kg) 5
Tuotenumero 5133002570
EAN koodi 4892210139320

Voltit (V) 36
Akun kapasiteetti (Ah) 2.6
Mukana laturi 100 min

Mukana tulevien akkujen 
määrä

1

Leikkuu-uran leveys (cm) 28-33
Siimapaksuus (mm) 2

Siimansyöttöjärjestelmä
Automaattinen 

syöttö

Paino akun kanssa (kg) 4.1
Tuotenumero 5133002107
EAN koodi 4892210821478
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Voltit (V) 36
Akun kapasiteetti (Ah) 4.0

Mukana tulevien akkujen 
määrä

1

Mukana laturi 160 min

Leikkuuleveys 
ruohoraivaussahanterällä (cm)

26

Leikkuuleveys 
ruohotrimmeriterällä (cm)

30

Siimapaksuus (mm) 1.65
Terän nopeus (r/min) 9000
Paino akun kanssa (kg) 5.18
Tuotenumero 5133001813
EAN koodi 4892210818492



02 0330 31

#RyobiToolsEurope

ryobitools.eu36V akkukäyttöiset puutarhatyökalut

RCS36X3550HI
36V ketjusaha, 35cm laippa (1x 5.0Ah)

 • Tehokas 36V 5.0Ah MAX POWER™  Lithium+ akku takaa enemmän 
voimaa, pidemmän käyntiajan sekä parempaa kestävyyttä kuin edeltävät 
litiumteknologiat, tarjoten polttomoottoria vastaavan suorituskyvyn

 • Intellicell™ teknologia valvoo ja tasapainoittaa yksittäisiä kennoja ja maksimoi 
käyttöaikaa, käyttöikää sekä turvallisuutta

 • Erittäin tehokas hiiliharjaton moottori, erinomainen vääntö ja suorituskyky 
vaivattomiin sahauksiin

 • 35cm Oregon® laippa ja ketju
 • Tehokas ketjusaha, 21m/s ketjunopeudella takaa erinomaiset sahaukset
 • Nopea mekaaninen sekä elektroninen ketjunjarrutusjärjestelmä
 • Nopea ja helppokäyttöinen ketjun pikakiristys
 • Automaattinen teräketjun voitelu
 • Softgrip-tärinävaimennettu kahva lisää käyttömukavuutta
 • Vankka rakenne ja optimoitu painonjako tasapainottaa käyttöä

Vakiovarusteena (RCS36X3550HI)
Teränsuoja ja voiteluaine

Yhteensopivat lisävarusteet
Nimi:Nimi:
RAC241RAC242
Tuotenumero:Tuotenumero:
51320027115132002712

RST36B51
36V lumilinko 

 • Tehokas 36V hiiliharjaton moottori tarjoaa voimaa ja tehokkuutta 
lumen linkoamiseen

 • 51cm lumenluontileveydellä puhdistat lumesta nopeasti ajotiet, 
kulkuväylät ja terassit

 • Heittoaukon suunta säädettävissä 180°
 • Lumen heittokulma säädettävissä
 • Kaksi LED-valoa mahdollistaa työskentelyn hämärässä
 • Pikalukittava työntöaisa helpottaa varastointia
 • Osa 36V järjestelmää, jossa samat akut ja laturit toimivat myös 

muissa 36V sarjan puutarhatyökaluissa Vakiovarusteena (RST36B51)
 -

Lisää teknisiä tietoja, mukaan luettuina melutasoa ja värähtelyvoimakkuutta koskevat tiedot, on saatavissa verkkosivustoltamme: www.ryobitools.fi

36V akkukäyttöiset puutarhatyökalut

RBL36JB
36V Lehtipuhallin

 • Erittäin suorituskykyinen lehtipuhallin käyttää virtalähteenä 36V akkua
 • Turbiiniteknologialla varustettu aksaalituuletin takaa maksimaalisen 

tehokkuuden ja pidentää käyttöikää
 • Ilmavirtaus jopa 8 m³/min. ja puhallusnopeus jopa 160 km/h, joten 

puhallin puhdistaa nopeasti myös raskaat tai märät roskat
 • Nopeudensäätökytkimen ansiosta suoritat hallitusti erilaiset työt
 • Lehtipuhallin on tasapainotettu ja siinä on soft grip -kahva - mukava 

pitkässäkin käytössä
 • Osa 36V Lithium+ työkalujärjestelmää

Vakiovarusteena (RBL36JB)
Puhaltimen putkilo

RBV36B
36V puhallin/imuri

 • 36V hiiliharjaton moottori tarjoaa ensiluokkaista vääntöä ja 
tehokkuutta puhallukseen ja imurointiin 

 • Tehokas 12,85m³/min ilmavirtaus ja 238km/h puhallusnopeus poistaa 
lehdet vaivattomasti

 • Voidaan käyttää pelkällä puhallus- tai imuputkella tai molemmat 
putket koneeseen kiinnitettyinä

 • Tehokasta silppuamista 10:1 suhteessa metallisella silpputerällä
 • Osa 36V Lithium+ järjestelmää, akku ja laturi myydään erikseen

Vakiovarusteena (RBV36B)
45l lehtipussi, olkahihna, pyörät ja 
supistussuutin

Yhteensopivat lisävarusteet
Nimi: Nimi:
RAC364 RAC365
Tuotenumero: Tuotenumero:
5132002995 5132003275

Lisää teknisiä tietoja, mukaan luettuina melutasoa ja värähtelyvoimakkuutta koskevat tiedot, on saatavissa verkkosivustoltamme: www.ryobitools.fi

Voltit (V) 36
Akun kapasiteetti (Ah) -

Mukana tulevien akkujen 
määrä

0

Mukana laturi −
Luontileveys [cm] 51
Paino ilman akkua (kg) 16.9
Tuotenumero 5133002520
EAN koodi 4892210138972

Voltit (V) 36
Akun kapasiteetti (Ah) 5.0

Mukana tulevien akkujen 
määrä

1

Mukana laturi 3 t
Laipan pituus (cm) 35
Ketjun nopeus (m/s) 21
avaimeton ketjun kiristin Kyllä
Tuotenumero 5133002180
EAN koodi 4892210821577

Voltit (V) 36
Akun kapasiteetti (Ah) -

Mukana tulevien akkujen 
määrä

0

Mukana laturi −
Ilmannopeus (km/h) 238
Paino ilman akkua (kg) 2.38
Tuotenumero 5133002524
EAN koodi 4892210138538

Voltit (V) 36
Akun kapasiteetti (Ah) -

Mukana tulevien akkujen 
määrä

0

Mukana laturi −
Ilmanvirran nopeus (km/h) 160
Paino ilman akkua (kg) 2.5
Tuotenumero 5133002342
EAN koodi 4892210822697
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BPL3650D
36V (5.0Ah) Lithium-ion akku

 • Tehokas 5.0Ah Lithium+ akku takaa enemmän voimaa, pidemmän 
käyntiajan sekä parempaa kestävyyttä kuin edeltävät litiumteknologiat

 • Intellicell™ teknologia valvoo ja tasapainoittaa yksittäisiä kennoja ja 
maksimoi käyttöaikaa, käyttöikää sekä turvallisuutta

BPL3640D
36V (4.0Ah) Lithium-ion akku

 • Tehokas 4.0Ah Lithium+ akku takaa enemmän voimaa, pidemmän 
käyntiajan sekä parempaa kestävyyttä kuin edeltävät litiumteknologiat

 • Intellicell™ teknologia valvoo ja tasapainoittaa yksittäisiä kennoja ja 
maksimoi käyttöaikaa, käyttöikää sekä turvallisuutta

BPL3626D
BPL3626D 36V 2.6Ah Max Power -akku

 • Tehokas 2.6Ah Lithium+ akku takaa enemmän voimaa, pidemmän 
käyntiajan ja paremman kestävyyden kuin edeltävät litiumteknologiat

 • Intellicell™ teknologia valvoo ja tasapainottaa yksittäisiä kennoja 
maksimoiden käyttöajan, käyttöiän ja turvallisuuden

BPL3615
36V (1.5Ah) Lithium-ion akku

 • Tehokas 1.5Ah Lithium+ akku takaa enemmän voimaa, pidemmän 
käyntiajan sekä parempaa kestävyyttä kuin edeltävät litiumteknologiat

 • Intellicell™ teknologia valvoo ja tasapainoittaa yksittäisiä kennoja ja 
maksimoi käyttöaikaa, käyttöikää sekä turvallisuutta

Lisää teknisiä tietoja, mukaan luettuina melutasoa ja värähtelyvoimakkuutta koskevat tiedot, on saatavissa verkkosivustoltamme: www.ryobitools.fi

36V akut & laturit

BCL3620S
36V Lithium laturi

 • 36V laturi on yhteensopiva  kaikkien Ryobi 36V akkujen kanssa
 • Lataa 2.6Ah akun 90 minuutissa
 • LED-latausindikaattori

BCL3650F
36V Lithium pikalaturi

 • 36V laturi yhteensopiva muiden Ryobi 36V akkujen kanssa
 • Lataa 5.0Ah akun 1 tunnissa
 • LED-latausindikaattori

RBPK3640D5A
36V Lithium+ 4.0Ah MAX POWER akku nopealla laturilla

 • Tehokas 36V 4.0Ah Lithium+ akku tarjoaa enemmän tehoa, 
kestävyyttä ja käyttöaikaa kuin edeltävät litiumteknologiat

 • Intellicell akkuteknologia valvoo ja tasapainottaa yksittäisten kennojen 
toimintaa ja näin maksimoi käyttöaikaa, käyttöikää ja turvallisuutta

 • 36V laturi yhteensopiva muiden Ryobi 36V akkujen kanssa
 • 5.0Ah akku latautuu tunnissa
 • LED-latausindikaattori

Lisää teknisiä tietoja, mukaan luettuina melutasoa ja värähtelyvoimakkuutta koskevat tiedot, on saatavissa verkkosivustoltamme: www.ryobitools.fi

Tuotenumero 5133001875
EAN koodi 4892210819413

Tuotenumero 5133002772
EAN koodi 4892210146953

Tuotenumero 5133001894
EAN koodi 4892210819574

Tuotenumero 5133002166
EAN koodi 4892210127426

Tuotenumero 5132002791
EAN koodi 4892210139559

Tuotenumero 5133002417
EAN koodi 4892210133458

Tuotenumero 5133002165
EAN koodi 4892210127433
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Vinkkejä nurmikon hoitoon

Leikkaa 
nurmikkosi oikein
Tavoitteletko vihreämpää nurmea? Kokeile jotain 
näistä kätevistä vinkeistä parantaaksesi nurmesi 
laatua.

Vinkki!
Oikeanlainen ruohonleikkuu 
parantaa nurmesi tiheyttä, 
mikä puolestaan vähentää 

rikkaruohoja. Jokaisella 
ruohotyypillä on suositeltu 

leikkuukorkeutensa. 

Ota selvää, 
minkälaista ruohoa 

kasvaa nurmikossasi 
(tyyppejä saattaa 

olla useita) ja valitse 
sopiva  

leikkuukorkeus.

Minkä tyyppinen puutarhuri olet?

Innovatiivinen
        Akkukäyttöinen
Innovatiiviset puutarhurit eivät 
halua rajoitteita. He nauttivat 
johdottomista innovaatioista, 
joissa yksi akku antaa  
virtaa koko  
työkaluvalikoimalle. 

Perinteinen
        Polttomoottorikäyttöinen
Perinteiset puutarhurit haluavat  
hoitaa puutarhaansa perinteisesti.  
Siksi he valitsevat aina  
polttomoottorikäyttöiset  
työkalut.

Luotettava
        Sähkökäyttöinen
Luotettavat puutarhurit eivät halua  
minkään keskeyttävän heidän 
puutarhanhoitoaan. He haluavat 
loputonta virtaa ja käyttöaikaa, 
ja valitsevat siksi  
sähkökäyttöiset  
työkalut.

KATSO...
Polttomoottorikäyttöinen 
ruohonleikkuri RLM53190SV

KATSO...
UUSI 36V lithium+ ruohonleikkuri
RLM36X41H40

KATSO...
1500W Sähkökäyttöinen ruohonleikkuri
RLM15E36H

Lisää teknisiä tietoja, mukaan luettuina melutasoa ja värähtelyvoimakkuutta koskevat tiedot, on saatavissa verkkosivustoltamme: www.ryobitools.fi

Polttomoottori- ja sähkökäyttöiset

RLM13E33S
1300W ruohonleikkuri, 33cm runko

 • Tehokas 1300W moottori ja 33cm leikkuukapasiteetti
 • Kahvan korkeuden säätömahdollisuus takaa kaikille käyttäjille 

parhaan työskentelyasennon
 • Leikkaa reunoja myöten EasyEdge™ toiminnon ansiosta
 • Keskitetty, viiden asennon leikkuukorkeuden säätö 20-60mm
 • Taittuva ja irrotettava työntöaisa sekä kokoontaitettava kerääjä tekee 

varastoinnista helppoa ja kätevää
 • 35l kerääjä Vakiovarusteena (RLM13E33S)

BIO-leikkaustulppa

Yhteensopiva lisävaruste
Nimi:
RAC420
Tuotenumero:
5132002771

RLM15E36H
1500W ruohonleikkuri, 36cm runko

 • 1500W tehokas moottori, 36cm leikkuukapasiteetti
 • EasyEdge™ ruohoharjalla leikkaat aivan reunoja myöten
 • Keskitetty, viiden asennon leikkuukorkeuden säätö 20 mm - 70 mm
 • Säädettävä työntöaisa tarjoaa kaikille käyttäjille parhaan 

työskentelyasennon
 • Vertebrae™ ergonominen työntöaisa, käsiä voi pitää sekä pysty- että 

vaaka-asennoissa
 • Taittuva työntöaisa sekä kokoontaittuva ruohonkerääjä, helppo ja 

nopea varastoida
 • 45l kerääjä 

Vakiovarusteena (RLM15E36H)
BIO-leikkaustulppa

Yhteensopiva lisävaruste
Nimi:
RAC414
Tuotenumero:
5132002718

RLM18E40H
1800W ruohonleikkuri, 40cm runko

 • Tehokas 1800W moottori, 40cm leikkuukapasiteetti
 • EasyEdge™ ruohoharjalla leikkaat aivan reunoja myöten
 • Keskitetty viiden asennon leikkuukorkeudensäätö 20 mm - 70 mm
 • Työntöaisan säätömahdollisuus takaa kaikille käyttäjille parhaan 

työskentelyasennon
 • Ergonominen Vertebrae™ työntöaisa, käsiä voidaan pitää sekä pysty- 

että vaaka-asennossa
 • Taittuva työntöaisa sekä kokoontaittuva ruohokerääjä, helppo ja 

nopea varastoida
 • 50l kerääjä 

Vakiovarusteena (RLM18E40H)
BIO-leikkaustulppa

Yhteensopiva lisävaruste
Nimi:
RAC421
Tuotenumero:
5132002773

Lisää teknisiä tietoja, mukaan luettuina melutasoa ja värähtelyvoimakkuutta koskevat tiedot, on saatavissa verkkosivustoltamme: www.ryobitools.fi

Sisäänottoteho (W) 1800
Leikkuuleveys (cm) 40
Vetomekanismi Työntö
BIO-leikkaus Kyllä
Paino (kg) 13
Tuotenumero 5133002347
EAN koodi 4892210822604

Sisäänottoteho (W) 1500
Leikkuuleveys (cm) 36
Vetomekanismi Työntö
BIO-leikkaus Kyllä
Paino (kg) 11.5
Tuotenumero 5133002345
EAN koodi 4892210822567

Sisäänottoteho (W) 1300
Leikkuuleveys (cm) 33
Vetomekanismi Työntö
BIO-leikkaus Kyllä
Paino (kg) 9
Tuotenumero 5133002343
EAN koodi 4892210822581
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RLM46140
140cc ruohonleikkuri OHV-moottorilla, 46cm runko

 • 140cc OHV-moottoriteknologia
 • Puhdas moottoriteknologia. Päihittää CE CO-päästörajat 40% ja 

HC+Nox -päästörajat 34%
 • 4 toimintoa yhdessä: kerääjä, BIO-leikkaus, sivulle- ja taakseheitto
 • BIO-leikkaus hienontaa ruohon ja jakaa sen uudelleen maahan 

luonnollisena lannoitteena
 • Sivulleheittotoiminnon ansiosta ruohonleikkurilla leikkaa pidempään 

tai suuremman määrän ruohoa ilman kerääjän tyhjennystä
 • Itsevetävä, säästää aikaa ja energiaa kun ruohonleikkuria ei tarvitse 

työntää
 • Suuret takapyörät takaavat sujuvan liikkumisen
 • Vankka, keskitetysti säädettävät 7 eri leikkuukorkeutta välillä 25-

75mm
 • Ergonominen työntöaisa, jossa useita otemahdollisuuksia, sekä 

säädettävä aisan korkeus lisäävät käyttömukavuutta
 • Pikalukittava kahva ja kompakti päältä kova/alta pehmeä kerääjä
 • Letkuliitännän ansiosta rungon pohja voidaan puhdistaa nopeasti ja 

helposti
 • Puskurit suojaavat ruohonleikkuria leikattaessa läheltä kovia pintoja

Vakiovarusteena (RLM46140)
BIO-leikkaustulppa, kerääjä

Yhteensopiva lisävaruste

Nimi:
RAC400
Tuotenumero:
5132002275

RLM46175S
Subaru® 175cc ruohonleikkuri OHC-moottorilla, 46cm runko

 • Subaru® 175cc OHC-moottoriteknologia
 • Puhdas moottoriteknologia. Päihittää CE CO-päästörajat 20%  ja 

HC+Nox -päästörajat 25%
 • 4 toimintoa yhdessä: kerääjä, Bio-leikkuu, sivulle- ja taakseheitto
 • Murskaustoiminto hienontaa ruohon ja jakaa sen uudelleen 

maahan luonnollisena lannoitteena
 • Sivulleheittotoiminnon ansiosta ruohonleikkurilla leikkaa 

pidempään tai suuremman määrän ruohoa ilman kerääjän 
tyhjennystä

 • Itsevetävä, säästää aikaa ja energiaa, kun ruohonleikkuria ei 
tarvitse työntää

 • Suuret takapyörät takaavat sujuvan liikkumisen
 • Keskitetysti säädettävät 7 eri leikkuukorkeutta välillä 25-75mm
 • Ergonominen työntöaisa, jossa useita otemahdollisuuksia ja 

säädettävä kahvan korkeus lisäävät käyttömukavuutta
 • Pikalukittava kahva ja kompakti päältä kova/alta pehmeä kerääjä 

helpottaa varastointia
 • Suojapuskurit suojaavat leikkuria leikattaessa kovien pintojen 

läheisyydessä
 • Letkuliitäntä nopeaan ja helppoon puhdistukseen

Vakiovarusteena (RLM46175S)
BIO-leikkaustulppa, kerääjä

Yhteensopiva lisävaruste
Nimi:
RAC400
Tuotenumero:
5132002275

Lisää teknisiä tietoja, mukaan luettuina melutasoa ja värähtelyvoimakkuutta koskevat tiedot, on saatavissa verkkosivustoltamme: www.ryobitools.fi

Polttomoottori- ja sähkökäyttöiset

RLM46175SO
Subaru® 175cc ruohonleikkuri OHC-moottorilla, ONE+ EasyStart, 46cm runko

 • Subaru® 175cc OHC-moottoriteknologia
 • Puhdas moottoriteknologia. Päihittää CE CO-päästörajat 20% ja 

HC+Nox -päästörajat 25%
 • ONE+™ EasyStart™ tekee käynnistyksestä vaivatonta, ei enää 

käynnistyskahvasta vetämistä
 • 4 toimintoa yhdessä: kerääjä, BIO-leikkaus, sivulle- ja taakseheitto
 • BIO-leikkaus hienontaa ruohon ja jakaa sen uudelleen maahan 

luonnollisena lannoitteena
 • Sivulleheittotoiminnon ansiosta ruohonleikkurilla leikkaa pidempään 

tai suuremman määrän ruohoa ilman kerääjän tyhjennystä
 • Itsevetävä, säästää aikaa ja energiaa, kun ruohonleikkuria ei tarvitse 

työntää
 • Suuret takapyörät takaavat sujuvan liikkumisen
 • Keskitetysti säädettävät 7 eri leikkuukorkeutta välillä 25-75mm
 • Ergonominen työntöaisa, jossa useita otemahdollisuuksia ja 

säädettävä kahvan korkeus lisäävät käyttömukavuutta
 • Pikalukittava kahva ja kompakti päältä kova/alta pehmeä kerääjä
 • Suojapuskurit suojaavat leikkuria leikattaessa kovien pintojen 

läheisyydessä
 • Letkuliitäntä nopeaan ja helppoon puhdistukseen

Vakiovarusteena (RLM46175SO)
BIO-leikkaustulppa, kerääjä

Yhteensopiva lisävaruste
Nimi:
RAC400
Tuotenumero:
5132002275

RLM53190SV
Subaru® 190cc ruohonleikkuri OHC-moottorilla, 53cm runko

 • Subaru® 190cc OHC-moottoriteknologia
 • Puhdas moottoriteknologia. Päihittää CE CO-päästörajat 20% ja 

HC+Nox -päästörajat 25%
 • Moottorin nopeudensäätö mahdollistaa, että leikkurin nopeus voidaan 

sovittaa käyttäjän tahtiin sopivaksi
 • 4 toimintoa yhdessä: kerääjä, BIO-leikkaus, sivulle- ja taakseheitto
 • BIO-leikkaus hienontaa ruohon ja jakaa sen uudelleen maahan 

luonnollisena lannoitteena
 • Sivulleheittotoiminnon ansiosta ruohonleikkurilla leikkaa pidempään 

tai suuremman määrän ruohoa ilman kerääjän tyhjennystä
 • Itsevetävä, säästää aikaa ja energiaa, kun ruohonleikkuria ei tarvitse 

työntää
 • Keskitetysti säädettävät 7 eri leikkuukorkeutta välillä 25-75mm
 • Ergonominen, säädettävä työntöaisa lisää käyttömukavuutta
 • Pikalukittava kahva ja kompakti, päältä kova/alta pehmeä kerääjä 

helpottaa säilytystä
 • Suojapuskurit suojaavat leikkuria leikattaessa kovien pintojen 

läheisyydessä
 • Letkuliitäntä nopeaan ja helppoon puhdistukseen
 • Suuret takapyörät takaavat sujuvan liikkumisen

Vakiovarusteena (RLM53190SV)
BIO-leikkaustulppa, kerääjä

Yhteensopiva lisävaruste
Nimi:
RAC409
Tuotenumero:
5132002632

Lisää teknisiä tietoja, mukaan luettuina melutasoa ja värähtelyvoimakkuutta koskevat tiedot, on saatavissa verkkosivustoltamme: www.ryobitools.fi

Moottorintilavuus (cc) 175
Leikkuu-uran leveys (cm) 46
Vetomekanismi Itsevetävä
Paino (kg) 31
Tuotenumero 5133002553
EAN koodi 4892210138170

Moottorintilavuus (cc) 140
Leikkuu-uran leveys (cm) 46
Vetomekanismi Itsevetävä
Paino (kg) 30
Tuotenumero 5133002551
EAN koodi 4892210138156

Moottorintilavuus (cc) 190cc
Leikkuu-uran leveys (cm) 53
Vetomekanismi Itsevetävä
Paino (kg) 36
Tuotenumero 5133002556
EAN koodi 4892210139085

Moottorintilavuus (cc) 175
Leikkuu-uran leveys (cm) 46
Vetomekanismi Itsevetävä
Paino (kg) 35
Tuotenumero 5133002554
EAN koodi 4892210138187
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Adaptor

Adaptor

Adjusting
Motor

ANNA TYÖKALUSI AJATELLA PUOLESTASI.

Lue lisää ryobitools.fiOptimaalinen suorituskyky käyttämästäsi lisäosasta 
riippumatta. Varma virransaati, varma suorituskyky.

EXPAND-IT™ LISÄOSAT
Tee yhdestä puutarhatyökalusta viisi...

Vaihe 2Vaihe 1

Valitse lisäosat. 
Säästä aikaa, tilaa ja rahaa.

Valitse 
työväline.
Katso, että 
työvälineessäsi on 
expand-It logo.

JatkovarsiRuohoraivaus-
saha

OksasahaPensasleikkuri

SÄHKÖKÄYT- 
TÖINEN

POLTTOMOOTTORI-
KÄYTTÖINEN Expand-It mahdollistaa leikkaamisen, trimmauksen, muotoilun, 

siistimisen ja oksimisen puutarhassasi. Kiinnität vain lisäosan.

Lisää teknisiä tietoja, mukaan luettuina melutasoa ja värähtelyvoimakkuutta koskevat tiedot, on saatavissa verkkosivustoltamme: www.ryobitools.fi

RXAHT01
Expand-It™ SmartTool kääntyvä pensasleikkuri

 • SmartTool-teknologia optimoi terän nopeuden
 • Polttomoottorilla äärimmäinen suorituskyky 4670 leikkausta minuutissa
 • Maksimisuorituskyky 3916 leikkausta/minuutissa 1200W moottorilla
 • 90° kääntyvä terä mukavaan leikkaukseen kaikista kulmista
 • 44cm edestakaisin liikkuvat timanttikaksoisterät leikkaavat puhtaasti ja tarkasti
 • Suoriutuu isoistakin oksista 28mm terien välin ansiosta
 • 2.35kg

RXPR01
Expand-It™ SmartTool Oksasaha

 • SmartTool-teknologia optimoi terän nopeuden
 • Poltto- ja sähkömoottorit takaavat ensiluokkaisen leikkaustehon 15m/s 
 • 15° taittuva terä miellyttävään ja turvalliseen työskentelyyn
 • Automaattinen ketjun voitelu ja läpinäkyvä öljysäiliö
 • 2.14kg

RXEX01
Expand-It™ Jatkovarsi

 • Ihanteellinen pidentämään oksasahaasi tai raivaussahaasi
 • Pituus: 62cm
 • 0,61kg

RXBC01
Expand-It™ SmartTool Ruohoraivaussaha

 • Leikattaessa pitkää ruohoa, pieniä pensaita tai aluskasvillisuutta SmartTool-
teknologia optimoi terän nopeuden sopivaksi

 • Bensiinimoottorilla äärimmäinen suorituskyky 8100rpm
 • Maksimisuorituskyky 7080rpm 1200W moottorilla
 • 20cm leikkuukapasiteetin ansiosta raskaimmatkin työt sujuvat nopeasti
 • Tri-Arc™ -terä karkaistua terästä
 • 1.41kg

Lisää teknisiä tietoja, mukaan luettuina melutasoa ja värähtelyvoimakkuutta koskevat tiedot, on saatavissa verkkosivustoltamme: www.ryobitools.fi

Expand-it™ Expand-it™

Tuotenumero 5132002796
EAN koodi 4892210140265

Tuotenumero 5132002797
EAN koodi 4892210140142

Tuotenumero 5132002793
EAN koodi 4892210140272

Tuotenumero 5132002795
EAN koodi 4892210140258
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Anna työkalun  
hoitaa työt!

Vinkki!
Hidasta nopeutta ja anna 

terien/siiman tehdä työnsä. 
Jos leikkaat pitkää tai tiheää 

ruohikkoa liian kovalla 
nopeudella, osa ruohosta jää 
jäljelle. Leikkaat enemmän, 
mikäli annat työkalun tehdä 

työnsä!Vinkki!
Kaikki Ryobin 

ruohoraivaussahat 
toimivat myös 

trimmereinä. Eli nyt saat 
kaksi työkalua yhdessä 

ostaessasi Ryobi 
ruohoraivaussahan.

Minkä tyyppinen puutarhuri olet?

Luotettava
        Sähkökäyttöinen
Luotettavat puutarhurit eivät halua 
minkään keskeyttävän heidän 
puutarhanhoitoaan. He haluavat 
loputonta virtaa ja käyttöaikaa, 
ja valitsevat siksi  
sähkökäyttöiset työkalut.

Perinteinen
        Polttomoottorikäyttöinen
Perinteiset puutarhurit  
haluavat hoitaa puutarhaansa 
perinteisesti. Siksi he  
valitsevat aina  
polttomoottorikäyttöiset  
työkalut.

Innovatiivinen
        Akkukäyttöinen
Innovatiiviset puutarhurit eivät 
halua rajoitteita. He nauttivat 
johdottomista innovaatioista, 
joissa yksi akku antaa virtaa  
koko työkaluvalikoimalle.

KATSO...
12000W Sähkökäyttöinen 
ruohoraivaussaha RBC1226I

KATSO...
25.4cc Polttomoottorikäyttöinen 
ruohoraivaussaha RBC254SBSO 

KATSO...
UUSI 18V Hybridiruohotrimmeri
RLT1831H20 

Lisää teknisiä tietoja, mukaan luettuina melutasoa ja värähtelyvoimakkuutta koskevat tiedot, on saatavissa verkkosivustoltamme: www.ryobitools.fi

UUTUUS RLT3525
350W Ruohotrimmeri, 25cm leikkuukapasiteetti

 • Kevyt ja tehokas 350 W moottori
 • 25cm leikkuukapasiteetti leikkaa (rikka)ruohon nopeasti
 • EasyEdge™n avulla vaihto reunojen siistimistoiminnon ja trimmauksen 

välillä käy nopeasti
 • Paranneltu ergonominen kahva
 • Kestävä metallivarsi

Vakiovarusteena (RLT3525)
Kela

Yhteensopivat lisävarusteet
Nimi: Nimi:
RAC118 RAC119
Tuotenumero: Tuotenumero:

51320025915132002590

RLT5027
500W ruohotrimmeri, 27cm leikkuukapasiteetti

 • Kevyt ja tehokas 500W erittäin suorituskykyinen moottori
 • 27cm leikkuukapasiteetin ansiosta mikä tahansa työ sujuu nopeasti
 • EasyEdge™ toiminto mahdollistaa helpot vaihdot trimmaamisesta 

reunojen leikkaamiseen
 • Kääntyvä siimapää tarjoaa monipuolista trimmaamista
 • Teleskooppinen varsi ja säädettävä kädensija lisäävät 

käyttömukavuutta
 • Kätevä, integroitu seinäkiinnitys helpottaa varastointia
 • Integroitu kaapelin pikakela Vakiovarusteena (RLT5027)

Automaattisesti syöttävä kela

Yhteensopivat lisävarusteet
Nimi:Nimi:

RAC122 RAC123
Tuotenumero:Tuotenumero:
51320026715132002670

RLT6030
600W Ruohotrimmeri, 30cm leikkuukapasiteetti

 • Tehokas, korkeavääntöinen 600W moottori
 • 30cm leikkuukapasiteetin ansiosta mikä tahansa työ hoituu nopeasti
 • EasyEdge™ toiminto mahdollistaa helpot vaihdot trimmaamisesta 

reunojen leikkaamiseen
 •  Teleskooppinen varsi ja säädettävä kädensija lisäävät 

käyttömukavuutta
 • Kätevä, integroitu seinäkiinnitys helpottaa varastointia
 • Integroitu kaapelin pikakela

Vakiovarusteena (RLT6030)
Automaattinen siimansyöttö

Yhteensopivat lisävarusteet
Nimi:Nimi:

RAC122 RAC123
Tuotenumero: Tuotenumero:

51320026715132002670

Lisää teknisiä tietoja, mukaan luettuina melutasoa ja värähtelyvoimakkuutta koskevat tiedot, on saatavissa verkkosivustoltamme: www.ryobitools.fi

Vinkkejä trimmaamiseen & leikkaamiseen Polttomoottori- ja sähkökäyttöiset

Sisäänottoteho (W) 600
Leikkuu-uran leveys (cm) 30

Siimansyöttöjärjestelmä
Automaattinen 

syöttö

Siima tyyppi Kaksois 1.5mm 
Paino (kg) 3.4
Tuotenumero 5133002119
EAN koodi 4892210820648

Sisäänottoteho (W) 500
Leikkuu-uran leveys (cm) 27

Siimansyöttöjärjestelmä
Automaattinen 

syöttö

Siima tyyppi Kaksois 1.5 mm 
Paino (kg) 2.8
Tuotenumero 5133002117
EAN koodi 4892210820600

Sisäänottoteho (W) 350
Leikkuu-uran leveys (cm) 25
Siimansyöttöjärjestelmä Bump pää

Siima tyyppi
1,5mm 

kaksoissiima

Paino (kg) 1.8
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RLT8038
800W ruohotrimmeri, 38cm leikkuukapasiteetti

 • 800W tehokas moottori antaa erinomaisen suorituskyvyn
 • 38cm leikkuukapasiteetti lisää tehokkuutta
 • Kaareva, ositettava varsi helpottaa säilytystä ja kuljetusta
 • Ergonominen muotoilu lisää tasapainoa ja käyttömukavuutta

Vakiovarusteena (RLT8038)
Bumb-kela, Olkahihna

Yhteensopiva lisävaruste
Nimi:
RAC120
Tuotenumero:
5132002592

RBC1226I
1200W ruohoraivaussaha, 26cm leikkuukapasiteetti

 • 1200W tehokas moottori tuottaa erinomaisen suorituskyvyn
 • SmartTool™ teknologia optimoi suorituskyvyn Expand-It™ tarvikkeiden kanssa
 • 2-in-1: 26cm Tri-Arc+™ terä karkaistua terästä ruohonraivaukseen,  pienille pensaille ja 

aluskasvillisuuteen
 • 2-in-1: 38cm kapasiteetti pitkän ja tiheän ruohon trimmaamiseen
 • Pikavapautusmekanismin avulla vaihdat työkaluun helposti eri Expand-It™ SmartTool™ 

lisäosia, mukaan lukien käännettävä pensasleikkuri, oksasaha, ruohoraivaussaha ja 
puhallin.

 • Ergonominen muotoilu tarjoaa miellyttävän painojakauman ja käyttökokemuksen

Vakiovarusteena (RBC1226I)
Olkahihna ja siimakela

Yhteensopivat lisävarusteet
Nimi:Nimi:
RAC117RAC121
Tuotenumero:Tuotenumero:
51320026685132002593

RFT254
25.4cc POWR XT™ niittoleikkuri pyörillä

 • POWR XT™ sarjan 25.4cc  2-tahtinen täyskampimoottori tarjoaa 
täydellisen teho/painosuhteen sekä tehokkaan väännön

 • Puhdas moottoriteknologia.  Alittaa Euroopan talousalueen 
päästörajat hiilidioksidille 59% ja hiilivety- sekä typpidioksidirajat 20%

 • Suuri 38cm leikkuuleveys hoitaa homman nopeasti
 • Ultra vahva 2,7mm siima, tehokasta trimmausta
 • Pro-Cut II pään muotoilu pikatäyttöön. Kätevä kiinteä säiliö
 • Suuret 25,4cm pyörät helpottavat liikuttamista vaikeassakin 

maastossa
 • Kasaan taittuva kahva helpottaa varastointia Vakiovarusteena (RFT254)

Pro-Cut II™ leikkuupää

Yhteensopivat lisävarusteet
Nimi: Nimi:
RAC113 LTA036
Tuotenumero: Tuotenumero:
5132002577 5132000087

Lisää teknisiä tietoja, mukaan luettuina melutasoa ja värähtelyvoimakkuutta koskevat tiedot, on saatavissa verkkosivustoltamme: www.ryobitools.fi

Polttomoottori- ja sähkökäyttöiset

RLT26C
26cc POWR LT2™ ruohotrimmeri D-kahvalla

 • POWR LT2™ sarjan 26cc 2-tahtimoottori tarjoaa erinomaisen voima/
paino-suhteen

 • Puhdas moottoriteknologia. Päihittää CE CO-päästörajat 57% ja 
HC+Nox päästörajat 24%

 • Suuri 43cm leikkuukapasiteetti, suoriutuu nopeasti tehtävästä
 • ProCut™ siimapää on nopea täyttää uudelleen 

Vakiovarusteena (RLT26C)
ProCut™ siimapää, avain, D-kahva

Yhteensopiva lisävaruste
Nimi:
RAC113
Tuotenumero:
5132002577

RLT254CDSO
25.4cc ruohotrimmeri D-kahvalla

 • POWR XT™: Kompakti täyskampimoottori tarjoaa voimaa, kestävyyttä 
ja luotettavuutta kevyessä paketissa

 • ONE+™ EasyStart™ vaivattomaan käynnistykseen. Ei tarvetta enää 
vetää käynnistyskahvasta

 • Ositettava varsi: yhteensopiva kaikkien Expand-it™ lisäosien kanssa
 • Leikkuukapasiteetti 43cm 2.4mm HD-kaksoissiimalla
 • Reel-Easy™ viimeistelypää on varustettu innovatiivisella ja nopealla 

siimantäyttösysteemillä

Vakiovarusteena (RLT254CDSO)
2-tahtiöljy, Reel-Easy™ viimeistelypää 6m 
siimalla, jakoavain ja ergonominen kahva

Yhteensopiva lisävaruste
Nimi:
RAC113
Tuotenumero:
5132002577

RLT430CESD
30cc ruohotrimmeri Ergo-kahvalla

 • POWR LT4™ 30cc 4-tahtimoottori: Luokkansa kevyin puutarhatyökalu, 
tuottaa jopa 30% enemmän vääntöä

 • Automatic Compression Relief (ACR) vähentää 45% käynnistykseen 
tarvittavaa vetovoimaa

 • Puhdas moottoriteknologia. Päihittää CE CO-päästörajat 47% ja 
HC+Nox päästörajat 54%

 • Ei polttoaineen sekoitusta, erillinen öljysäiliö
 • Ositettava varsi: yhteensopiva kaikkien Expand-it™ lisäosien kanssa
 • Leikkuukapasiteetti 43cm 2.4mm HD-kaksoissiimalla
 • Reel-Easy™ viimeistelypää on varustettu innovaavisella ja nopealla 

siimantäyttösysteemillä Vakiovarusteena (RLT430CESD)
Reel-Easy™ viimeistelypää 6m siimalla, 
jakoavain ja ergonominen kahva

Yhteensopivat lisävarusteet
Nimi:Nimi:

RAC113 RAC115
Tuotenumero:Tuotenumero:

5132002577 5132002578

Lisää teknisiä tietoja, mukaan luettuina melutasoa ja värähtelyvoimakkuutta koskevat tiedot, on saatavissa verkkosivustoltamme: www.ryobitools.fi

Moottorintilavuus (cc) 25.4

Moottorityyppi
POWR XT™ täyskampi 

2-tahti

Teho (Hp) 0.9
Leikkuu-uran leveys 
(cm)

38

Siimapaksuus (mm) 2.7
Paino (kg) 9.7
Tuotenumero 5133002173
EAN koodi 4892210821324

Sisäänottoteho (W) 800
Leikkuu-uran leveys (cm) 38
Siimansyöttöjärjestelmä Bump pää

Siima tyyppi
Kaksoissyöttävä 

1.5mm

Paino (kg) 4.6
Tuotenumero 5133002502
EAN koodi 4892210138019

Moottorityyppi POWR LT4™ 4-tahti
Moottorintilavuus (cc) 30
Teho (Hp) 1.0
Säiliön tilavuus (l) 0.35
Leikkuu-uran leveys (cm) 43
Siimapaksuus (mm) 2.4
Paino (kg) 5.6
Tuotenumero 5133002546
EAN koodi 4892210138477

Moottorityyppi
POWR XT™ 

täyskampi 2-tahti

Moottorintilavuus (cc) 25.4
Teho (Hp) 1.0
Säiliön tilavuus (l) 0.42
Leikkuu-uran leveys (cm) 43
Siimapaksuus (mm) 2.4
Paino (kg) 5.5
Tuotenumero 5133002535
EAN koodi 4892210138309

Moottorityyppi POWR LT2™ 2-tahti
Moottorintilavuus (cc) 26
Teho (Hp) 0.9
Säiliön tilavuus (l) 0.25
Leikkuu-uran leveys (cm) 43
Siimapaksuus (mm) 2.4
Paino (kg) 4
Tuotenumero 5133002354
EAN koodi 4892210131805

Sisäänottoteho (W) 1200

Leikkuuleveys 
ruohoraivaussahanterällä 
(cm)

26

Leikkuuleveys 
ruohotrimmeriterällä (cm)

38

Siimansyöttöjärjestelmä Bump pää
Siima tyyppi 1.5mm kaksoissiima

Paino (kg)
Ruohoraivaussaha 

- 5.1
Ruohotrimmeri - 5.2

Tuotenumero 5133002506
EAN koodi 4892210138033
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RBC254SBSO
25.4cc Ruohoraivaussaha pyöräkahvalla

Vakiovarusteena (RBC254SBSO)
2-tahtiöljy, Tri-Arc+™ terä, Reel-Easy™ 
viimeistelypää 6m siimalla, avain, pyöräkahva 
ja Vertebrae+™ valjaat

Yhteensopiva lisävaruste
Nimi:
RAC117
Tuotenumero:
5132002668

Yhteensopiva lisävaruste
Nimi:
RAC117
Tuotenumero:
5132002668

RBC52FSBOS
52cc ruohoraivaussaha ja -trimmeri kokoontaitettavalla pyöräkahvalla ja sahanterällä

 • POWR XT™ sarjan 52cc 2-tahtinen täyskampimoottori tarjoaa 
erinomaisen teho/paino-suhteen paremmalla väännöllä

 • ONE+™ EasyStart™ vaivattomaan käynnistykseen, ei enää tarvetta 
vetää käynnistyskahvasta

 • Puhdas moottoriteknologia
 • Suuri leikkuukapasiteetti (46cm siima ja 26cm terä)
 • 3-IN-1: Tri-Arc+™ raivausterä tarjoaa erinomaisen leikkuutehon, 

sahanterä ja Reel-Easy™ viimeistelypää 
 • Kiinteä varsi: Siirtää tehon moottorista leikkuupäähän 

mahdollisimman tehokkaasti
 • Ammattimaiset Vertebrae™ valjaat tarjoavat tukea ja mukavuutta
 • 26-hampainen sahanterä leikkaa paksuja risuja ja pieniä puita

Vakiovarusteena (RBC52FSBOS)
2-tahtiöljy, Tri-Arc+™ -terä, Reel-Easy™ 
viimeistelypää 6m siimalla, jakoavain, 
26 hampainen sahanterä, pyöräkahva ja 
Vertebrae™ kaksoisvaljaat

Yhteensopivat lisävarusteet
Nimi: Nimi:
RAC115 RAC117
Tuotenumero: Tuotenumero:
5132002578 5132002668

Lisää teknisiä tietoja, mukaan luettuina melutasoa ja värähtelyvoimakkuutta koskevat tiedot, on saatavissa verkkosivustoltamme: www.ryobitools.fi

EasyStart

Kiinnitä
Käynnistä

Irroita!

Lue lisää ryobitools.fi

EASYSTART™ TEKNOLOGIA
Helppo tapa käynnistää polttomoottorisi...

Kiinnitä IrrotaKäynnistä
Käynnistä poltto-
moottorikäyttöinen 
työkalusi napin pai-
nalluksella tai kääntä-
mällä avainta.

Irrota EasyStart 
moduuli ja trimmaa, 
leikkaa, puhalla!

Kiinnitä EasyStart moduu-
li, jonka virtalähteenä on 
mikä tahansa ONE+ akku, 
polttomoottorikäyttöiseen 
työkaluusi.

EASYSTART™ MODUULI  
SOPII YHTEEN:

EasyStart teknologia on 
optimoitu myös EasyStart 
ruohonleikkuriin, mutta 
moduulia ei tarvitse ostaa 
erikseen, napsauta vain mikä 
tahansa ONE+ akku paikalleen 
ja työskentely voi alkaa.

EasyStart™ 
Ruohotrimmeri

EasyStart™ 
Ruohoraivaussaha

EasyStart™  
Pensasleikkuri

Lisää teknisiä tietoja, mukaan luettuina melutasoa ja värähtelyvoimakkuutta koskevat tiedot, on saatavissa verkkosivustoltamme: www.ryobitools.fi

Moottorityyppi
POWR XT™ 

täyskampi 2-tahti

Moottorintilavuus (cc) 52
Teho (Hp) 1.9
Säiliön tilavuus (l) 1.1
Leikkuu-uran leveys (cm) 46
Leikkuulinjan halkaisija (mm) 2.4
Paino (kg) 8.95
Tuotenumero 5133002545
EAN koodi 4892210138125

Moottorityyppi
POWR XT™ 

täyskampi

Moottorintilavuus (cc) 25.4
Moottorintilavuus (cc) 25.4
Säiliön tilavuus (l) 0.42
Leikkuu-uran leveys (cm) 46
Siimapaksuus (mm) 2.4
Paino (kg) 5.4
Tuotenumero 5133002537
EAN koodi 4892210138323

 • POWR XT™: Kompakti täyskampimoottori tarjoaa voimaa, kestävyyttä 
ja luotettavuutta kevyessä paketissa

 • ONE+™ EasyStart™ vaivattomaan käynnistykseen. Ei tarvetta enää 
vetää käynnistyskahvasta

 • Vankka runko: suunniteltu siirtämään voima tehokkaasti moottorista 
leikkuupäähän

 • 2-IN-1: Tri-Arc+™ raivausterä maksimaaliseen leikkaustehoon ja Reel-
Easy™ viimeistelypää kätevällä Bump Feed -siimansyötöllä nopeisiin 
reunojen siistimisiin

 • 26cm TriArc+™ raivausterä, leikkuukapasiteetti 46cm 2.4mm HD-
kaksoissiimalla

 • Ammattimaiset Vertebrae™ pyöräkahva ja valjaat tarjoavat tukea ja 
mukavuutta

RBC430SBSD

 • POWR LT4™: 30cc 4-tahtimoottori tarjoaa erinomaisen teho/paino-
suhteen 30% lisäväännöllä

 • Automatic Compression Relief (ACR) tekee käynnistämisestä erittäin 
helppoa vähentäen työntövoiman tarvetta 45%

 • Puhdas moottoriteknologia
 • 4-tahti: Ei polttoaineen sekoitusta
 • Ositettava varsi Expand-it liitännällä
 • 2-IN-1: Tri-Arc+™ raivausterä karkaistua metallia antaa maksimaalisen 

leikkaustehon ja Reel-Easy™ viimeistelypää on varustettu 
innovatiivisella ja nopealla siimantäyttösysteemillä

 • 26cm TriArc+™ raivausterä, leikkuukapasiteetti 46cm 2.4mm HD-
kaksoissiimalla

 • Ammattimaiset Vertebrae™ pyöräkahvat ja -valjaat tarjoavat tukea ja 
käyttömukavuutta

30cc ruohoraivaussaha ja -trimmeri pyöräkahvalla

Vakiovarusteena (RBC430SBSD)
Tri-Arc+™ -terä, Reel-Easy™ viimeistelypää 
6m siimalla, jakoavain, pyöräkahva ja 
Vertebrae™ kaksoisvaljaat

Moottorityyppi PoWR LT4™ 4-tahti
Moottorintilavuus (cc) 30
Säiliön tilavuus (l) 0.35
Siimapaksuus (mm) 2.4
Paino (kg) 6
Tuotenumero 5133002548
EAN koodi 4892210138491
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OES18
ONE+™ EasyStart™ startteri bensiinilaitteiden vaivattomaan käynnistykseen

 • ONE+™ EasyStart™ varmistaa vaivattoman käynnistyksen bensiinilaitteissa, ei tarvetta vetää enää 
käynnistysnarusta

 • Helppo tapa käynnistää yhteensopivat polttomoottorikäyttöiset oksaleikkurit, raivaussahat tai 
ruohotrimmerit. 

Vakiovarusteena (OES18)
-

Lisää teknisiä tietoja, mukaan luettuina melutasoa ja värähtelyvoimakkuutta koskevat tiedot, on saatavissa verkkosivustoltamme: www.ryobitools.fi

Vinkkejä puiden ja pensasaidan hoitoon

Vinkki!Turvallinen tapa  
käyttää  
moottorisahaa

Aloitetaan perusteista: 
henkilökohtaisista 

suojavarusteistasi. Aina 
käyttäessäsi moottorisahaa 

sinun tulee käyttää silmäsuojaa, 
kuulosuojaimia, tukevia saappaita, 

pitkiä housuja, pitkähihaista  
paitaa, käsineitä ja  
viiltosuojahousuja. Vinkki!

Ennen kuin aloitat sahauksen, 
tarkista ympäristön turvallisuus. 
Erityisesti hakkuutöissä, katso 

ylös, alas ja ympärillesi. Mitä reittiä 
poistut, kun puu kaatuu? Onko 

puulle tilaa kaatua?

Minkä tyyppinen puutarhuri olet?

Innovatiivinen
        Akkukäyttöinen
Innovatiiviset puutarhurit  
eivät halua rajoitteita.  
He nauttivat johdottomista 
innovaatioista, joissa yksi  
akku antaa virtaa koko  
työkaluvalikoimalle. 

Perinteinen
        Polttomoottorikäyttöinen
Perinteiset puutarhurit  
haluavat hoitaa  
puutarhaansa  
perinteisesti. Siksi he  
valitsevat aina  
polttomoottorikäyttöiset  
työkalut.

Luotettava
        Sähkökäyttöinen
Luotettavat puutarhurit eivät 
halua minkään keskeyttävän 
heidän puutarhanhoitoaan. 
He haluavat loputonta virtaa 
ja käyttöaikaa, ja valitsevat 
siksi sähkökäyttöiset 
työkalut.

KATSO...
UUSI 18V Hiiliharjaton moottorisaha 
OCS1830

KATSO...
2300W Sähkökäyttöinen moottorisaha
RCS2340

KATSO...
37cc polttomoottorikäyttöinen 
moottorisaha RCS3835T

Lisää teknisiä tietoja, mukaan luettuina melutasoa ja värähtelyvoimakkuutta koskevat tiedot, on saatavissa verkkosivustoltamme: www.ryobitools.fi

Tuotenumero 5132002803
EAN koodi 4892210140012

C

heck out the video on

Search for Ryobi TV
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UUTUUS RHT4550
450W Pensasleikkuri, 50cm terä, 20mm leikkuukapasiteetti

 • Tehokas mutta silti kevyt 450W moottori
 • Timanttihiotut, kaksisuuntaiset terät takaavat tarkan leikkuutuloksen
 • 50cm terät leikkaavat jopa 20mm:n paksuisia oksia
 •  Kumipäällystetty etukahva lisää käyttömukavuutta

Vakiovarusteena (RHT4550)
Teränsuojus

Yhteensopivat lisävarusteet
Nimi:Nimi:
RAC311RAC305
Tuotenumero:Tuotenumero:
51320028645132002437

RHT5555RS
550W pensasleikkuri, 55cm terä, 26mm leikkuukapasiteetti

 • Tehokas ja korkeavääntöinen 550W moottori takaa erinomaisen 
suorituskyvyn

 • 55cm tarkat timanttihiotut terät takaavat laadukkaan leikkuutuloksen
 • 26cm teränvälin ja sahaustoiminnon ansiosta pystyy katkomaan 

paksutkin oksat 
 • Jumiutumisen estojärjestelmä
 • Hyvin tasapainoitettu ja erittäin kevyt muotoilu, kääntyvä takakahva 

lisää käyttömukavuutta missä tahansa työskentelyasennossa
 • HedgeSweep™ roskienkerääjä saatavilla lisätarvikkeena

Vakiovarusteena (RHT5555RS)
Teränsuojus

Yhteensopivat lisävarusteet
Nimi:Nimi:
RAC311RAC305
Tuotenumero:Tuotenumero:
51320028645132002437

RHT6560RL
650W pensasleikkuri, 60cm terä, 30mm leikkuukapasiteetti

 • Tehokas ja korkeavääntöinen 650W moottori takaa erinomaisen 
suorituskyvyn

 • 60cm tarkat timanttihiotut terät takaavat laadukkaan leikkuutuloksen
 • 30mm teränvälin ja sahaustoiminnon ansiosta katkoo paksutkin oksat 
 • Jumiutumisen estojärjestelmä
 •  Hyvin tasapainoitettu ja erittäin kevyt muotoilu, kääntyvä takakahva 

lisää käyttömukavuutta missä tahansa työskentelyasennossa
 • HedgeSweep™-roskienkerääjä

Vakiovarusteena (RHT6560RL)
HedgeSweep™-roskienkerääjä, teränsuojus

Yhteensopivat lisävarusteet
Nimi: Nimi:
RAC305 RAC311
Tuotenumero: Tuotenumero:
5132002437 5132002864

Lisää teknisiä tietoja, mukaan luettuina melutasoa ja värähtelyvoimakkuutta koskevat tiedot, on saatavissa verkkosivustoltamme: www.ryobitools.fi

RHT7565RL
750W pensasleikkuri, 65cm terä, 34mm leikkuukapasiteetti

 • Tehokas ja korkeavääntöinen 750W moottori takaa erinomaisen 
suorituskyvyn

 • 65cm tarkat timanttihiotut terät takaavat laadukkaan leikkuutuloksen
 • 34mm terienvälin ja sahaustoiminnon ansiosta katkoo paksutkin oksat
 • Jumiutumisen estojärjestelmä
 •  Hyvin tasapainoitettu ja erittäin kevyt muotoilu, kääntyvä takakahva 

lisää käyttömukavuutta missä tahansa työskentelyasennossa
 • HedgeSweep™-roskienkerääjällä poistat leikkausjätteen kätevästi

Vakiovarusteena (RHT7565RL)
HedgeSweep roskien kerääjä, teränsuojus

Yhteensopivat lisävarusteet
Nimi: Nimi:

RAC311RAC305
Tuotenumero:Tuotenumero:
51320028645132002437

RHT25X60RO
 25.4cc Pensasleikkuri, ONE+ EasyStart -yhteensopiva

 • POWR XT™: Kevyt täyskampimoottori tarjoaa tehoa, kestävyyttä ja 
luotettavuutta 

 • Puhdas moottoriteknologia
 • ONE+™ EasyStart™ vaivattomaan käynnistykseen, ei enää 

käynnistyskahvasta vetämistä
 • 60cm pitkäikäiset laserleikatut, timattihiotut ja kaksitoimiset tarkat 

terät
 • 32mm oksakapasiteetti haasteellisiinkin pensaisiin
 • Mukana HedgeSweep™-roskienkerääjä
 • 5 asentoon (180°) kääntyvä takakahva tarjoaa optimaalista 

käyttömukavuutta Vakiovarusteena (RHT25X60RO)
2-tahtiöljy, avain, HedgeSweep™ 

Yhteensopivat lisävarusteet
Nimi:Nimi:
RAC311RAC305
Tuotenumero:Tuotenumero:
51320028645132002437

Lisää teknisiä tietoja, mukaan luettuina melutasoa ja värähtelyvoimakkuutta koskevat tiedot, on saatavissa verkkosivustoltamme: www.ryobitools.fi

Sisäänottoteho (W) 650
Terän pituus (cm) 60

Maks. leikkuukapasiteetti 
(mm)

30

Terän tyyppi
Laserleikattu, 
timanttihiottu

Terän nopeus (r/min) 1500
Teränsuojus Kyllä
Paino (kg) 4.3
Tuotenumero 5133002123
EAN koodi 4892210820563

Sisäänottoteho (W) 550
Terän pituus (cm) 55

Maks. leikkuukapasiteetti 
(mm)

26

Terän tyyppi Timanttihiottu
Terän nopeus (r/min) 1500
Teränsuojus Kyllä
Paino (kg) 4.1
Tuotenumero 5133002121
EAN koodi 4892210820549

Moottorityyppi
PoWR XT™ 

Täyskampi 2-tahti

Moottorintilavuus (cc) 25.4
Terän pituus (cm) 60

Maks. leikkuukapasiteetti 
(mm)

32

Terän tyyppi
Laserleikatut, 
timanttihiotut

Tuotenumero 5133002549
EAN koodi 4892210138453

Sisäänottoteho (W) 750
Terän pituus (cm) 65

Maks. leikkuukapasiteetti 
(mm)

34

Terän tyyppi
Laserleikattu, 
timanttihiottu

Terän nopeus (r/min) 1500
Teränsuojus Kyllä
Paino (kg) 4.4
Tuotenumero 5133002125
EAN koodi 4892210820587

Polttomoottori- ja sähkökäyttöiset Polttomoottori- ja sähkökäyttöiset

Sisäänottoteho (W) 450
Terän pituus (cm) 50
Leikkuukapasiteetti 20mm
Terän nopeus (r/min) 1600
Terän tyyppi Timanttihiottu
Teränsuojus Ei
Paino (kg) 2.4
Tuotenumero 5133002793
EAN koodi 4892210147004
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RHT2660R
26cc POWR LT2™ pensasleikkuri, 60cm terä, 26mm leikkuukapasiteetti

 • POWR LT2™ sarjan 26cc 2-tahtimoottori tarjoaa täydellisen teho/
paino-suhteen

 • Puhdas moottoriteknologia. Päihittää Euroopan talousalueelle 
asetetut hiilidioksidipäästörajat 52 prosentilla sekä hiilivety- ja typen 
oksidipäästöille asetetut rajat 25 prosentilla. 

 • 60cm kaksisuuntaiset timanttihiotut terät vähentävät tärinää
 • 28mm leikkuukapasiteetti, leikkaa hankalimmatkin pensaat
 • HedgeSweep™-roskienkerääjä
 • Viiteen asentoon kääntyvä takakahva lisää käyttömukavuutta
 • Ultrahelppo käynnistysjärjestelmä Vakiovarusteena (RHT2660R)

2-tahtiöljy, avain, HedgeSweep™-
roskienkerääjä

Yhteensopivat lisävarusteet
Nimi:Nimi:
RAC311RAC305
Tuotenumero:Tuotenumero:
51320028645132002437

RPT4545E
450W jatkovarrellinen pensasleikkuri

 • Tehokas 450W moottori
 •  45cm laserleikatut terät takaavat tarkan leikkuujäljen
 • 20mm terienvälien ansiosta katkoo paksutkin oksat
 • 135° kulmaan kääntyvä trimmauspää, 4 eri asentoa
 • Irrotettava varsi, ylettyy korkeammalle sekä helpottaa varastointia
 • Vartta voidaan jatkaa jopa 2.6m pituiseksi, ylettyy jopa 4m korkeuteen

Vakiovarusteena (RPT4545E)
Teräsuoja, Ergo-valjaat

Yhteensopivat lisävarusteet
Nimi:Nimi:
RAC805RAC305
Tuotenumero:Tuotenumero:
51320027655132002437

RPP750S
750W oksasaha, 20cm laippa

 • Tehokas, suorituskykyinen 750W moottori
 •  20cm Oregon® laippa ja ketju
 • Erittäin suorituskykyinen, ketjunnopeus 10m/s
 • Voidaan pidentää jopa 2,7m pituiseksi, ylettyy jopa 4m korkeuteen
 • Sahapää 15° kulmassa, helpottaa oksien leikkaamista ja antaa 

paremman kontrollin
 • Automaattinen ketjun ja laipan voitelu
 • Irrotettava varsi, ylettyy korkeammalle sekä helpottaa varastointia Vakiovarusteena (RPP750S)

Laipan ja ketjun voiteluaine, avain, olkaremmi

Yhteensopivat lisävarusteet
Nimi:Nimi:
RAC240RAC805
Tuotenumero:Tuotenumero:
51320027155132002765

Lisää teknisiä tietoja, mukaan luettuina melutasoa ja värähtelyvoimakkuutta koskevat tiedot, on saatavissa verkkosivustoltamme: www.ryobitools.fi

RCS1935
1900W moottorisaha, 35cm laippa

 • Tehokas 1900W moottori
 •  35cm Oregon® laippa ja ketju
 • Ketjunnopeus 15m/s tarjoaa erinomaista suorituskykyä  

kovaankin puuhun
 •  Nopea mekaaninen jarrujärjestelmä
 • Helppokäyttöinen, avaimeton ketjunkiristys
 • Tärinänesto lisää käyttömukavuutta
 • Automaattinen ketjun ja laipan voitelu
 • Innovatiivinen roskien puhallin puhaltaa lastut poispäin käyttäjästä
 • Hyvin tasapainotettu ja kevyt muotoilu helpottaa koneen 

käsiteltävyyttä

Vakiovarusteena (RCS1935)
Laipansuoja, 150ml laipan ja ketjun 
voiteluainetta

Yhteensopivat lisävarusteet
Nimi: Nimi:
RAC213 RAC223
Tuotenumero: Tuotenumero:
5132002575 5132002648

RCS2340
2300W ketjusaha, 40cm laippa

 • Tehokas 2300W moottori
 •  40cm Oregon® laippa ja ketju
 • Ketjunnopeus 16m/s tarjoaa erinomaista suorituskykyä
 • Nopea mekaaninen jarrujärjestelmä
 • Helppokäyttöinen, avaimeton ketjunkiristys
 • Tärinänesto lisää käyttömukavuutta
 • Automaattinen ketjun ja laipan voitelu
 • Innovatiivinen roskien puhallin puhaltaa lastut poispäin 

käyttäjästä
 • Hyvin tasapainoitettu ja kevyt muotoilu helpottaa koneen 

käsiteltävyyttä

Vakiovarusteena (RCS2340)
Laipansuoja, 150 ml laippa-  ja ketjuöljy

Yhteensopivat lisävarusteet
Nimi:Nimi:
RAC224RAC214
Tuotenumero:Tuotenumero:
51320026495132002576

RCS3835T
37.2cc POWR™ moottorisaha, 35cm laippa

 • POWR XT™ sarjan erittäin suorituskykyinen bensiinikäyttöinen 
moottorisaha 37.2cc moottorilla (1.3 kW / 1.8 HV)

 • 35cm laippa
 • Tärinänvaimennus 3 pisteessä
 • Helppo käynnistää, 2 asentoa karburaattorissa
 • Korkea ketjunnopeus 23.8 m/s
 • Automaattinen ketjun voitelu
 • Pikalukollinen kansi, nopea pääsy suodattimeen sekä  

sytytystulppaan
 • Kaksoisturvajarru ketjulle
 • Nopea ja helppo avaimeton ketjunkiristys
 • Työkalukotelo

Vakiovarusteena (RCS3835T)
Voiteluaine, 2-tahtiöljy, avain

Yhteensopivat lisävarusteet
Nimi: Nimi:
RAC245 RAC221
Tuotenumero: Tuotenumero:
5132002789 5132002636

Lisää teknisiä tietoja, mukaan luettuina melutasoa ja värähtelyvoimakkuutta koskevat tiedot, on saatavissa verkkosivustoltamme: www.ryobitools.fi

Sisäänottoteho (W) 750
Laipan pituus (cm) 20
Ketjun nopeus (m/s) 10
Öljytankin kapasiteetti (l) 80
Paino (kg) 3.8
Tuotenumero 5133002228
EAN koodi 4892210821379

Terän pituus (mm) 45

Maks. leikkuukapasiteetti 
(mm)

20

Terän tyyppi Laser
Teränsuojus Ei
Terän nopeus (r/min) 1700
Paino (kg) 4.1
Tuotenumero 5133002226
EAN koodi 4892210821393

Moottorintilavuus (cc) 26
Teho (Hp) 0.8
Terän pituus (cm) 60

Maks. leikkuukapasiteetti 
(mm)

28

Terän tyyppi Kaksitoiminen
Paino (kg) 5.1
Tuotenumero 5133001838
EAN koodi 4892210818867

Moottorintilavuus (cc) 37.2
Teho (Hp) 1.8
Laipan pituus (cm) 35
Ketjun nopeus (m/s) 23.8
Polttoainesäiliön tilavuus (I) 0.31
Paino (kg) 4.6
Tuotenumero 5133002386
EAN koodi 4892210132710

Sisäänottoteho (W) 2300
Laipan pituus (cm) 40
Ketjun nopeus (m/s) 16
avaimeton ketjun kiristin Kyllä
Öljytankin kapasiteetti (l) 2
Paino (kg) 5.7
Tuotenumero 5133002186
EAN koodi 4892210821522

Sisäänottoteho (W) 1900
Laipan pituus (cm) 35
Ketjun nopeus (m/s) 15
avaimeton ketjun kiristin Kyllä
Öljytankin kapasiteetti (l) 0.2
Paino (kg) 5.4
Tuotenumero 5133002184
EAN koodi 4892210821492

Polttomoottori- ja sähkökäyttöiset Polttomoottori- ja sähkökäyttöiset



02 0354 55

#RyobiToolsEurope

ryobitools.euPolttomoottori- ja sähkökäyttöiset

RCS4235B
42cc POWR XT moottorisaha, 35cm laippa

 • PoWR XT™ sarjan 42cc 2-tahtinen täyskampimoottori tarjoaa 
kestävyyttä ja suorituskykyä sekä erittäin korkeaa vääntöä

 • Puhdas moottoriteknologia. Päihittää CE CO-päästörajat 66.5%  ja 
HC+Nox -päästörajat 14%

 • 35cm Oregon® laippa ja ketju
 • Ketjunnopeus 23.8 m/s - nopeaa ja tehokasta katkaisua
 • Nopeasti reagoiva mekaaninen ketjun jarru lisää turvallisuutta
 • Avaimeton ketjun kiristys
 • Tärinänesto kolmessa pisteessä lisää käyttömukavuutta sekä 

vähentää käyttörasitusta etenkin pitkäkestoisessa käytössä

Vakiovarusteena (RCS4235B)
Laipan ja ketjun voiteluaine, 2 tahti öljy, avain

Yhteensopivat lisävarusteet
Nimi: Nimi:
RAC246 RAC222
Tuotenumero: Tuotenumero:
5132002790 5132002635

RCS5133CB
51cc POWR XT™ moottorisaha, 33cm laippa ja kovakuorinen kotelo

 • PoWR XT™ sarjan 51cc 2-tahtinen täyskampimoottori tarjoaa 
kestävyyttä ja suorituskykyä sekä erittäin korkeaa vääntöä

 • Puhdas moottoriteknologia. Päihittää CE CO-päästörajat 43% ja 
HC+Nox -päästörajat 36%

 • 33cm Oregon® laippa ja ketju
 • Ketjunnopeus 22m/s nopeaan ja tehokkaaseen katkaisuun
 • Nopeasti reagoiva mekaaninen ketjun jarru lisää turvallisuutta
 • Kätevä ja jämäkkä ketjunkiristys
 • Tärinänesto 3 pisteessä lisää käyttömukavuutta sekä vähentää 

käyttörasitusta etenkin pitkäkestoisessa käytössä
 • Kätevä avaimeton pääsy suodattimeen
 • Mukana vankkarakenteinen kotelo

Vakiovarusteena (RCS5133CB)
Laipan ja ketjun voiteluaine, 2-tahtiöljy, avain, 
laukku

Yhteensopivat lisävarusteet
Nimi:Nimi:
RAC237RAC236

Tuotenumero: Tuotenumero:
5132002630 5132002631

Lisää teknisiä tietoja, mukaan luettuina melutasoa ja värähtelyvoimakkuutta koskevat tiedot, on saatavissa verkkosivustoltamme: www.ryobitools.fi

Vinkkejä puutarhan siivoukseen

Vinkki!Valmistele puutarhasi 
talven tuloon

Syksy/talvi on hyvää 
aikaa tehdä vanhoista 
tukeista polttopuita. 
Kannattaa tutustua 

Ryobin halkokoneisiin.

Vinkki!
Eräs syyssiivouksen 

tärkeimmistä tehtävistä on 
mahdollisten tuholaisten 
ja tautien poistaminen. 

Kun siivoat pois lehtikasat 
ja roskat, poistat samalla 
talvehtivien hyönteisten ja 

tuholaisten piilopaikat.

Minkä tyyppinen puutarhuri olet?

Luotettava
        Sähkökäyttöinen
Luotettavat puutarhurit  
eivät halua minkään  
keskeyttävän heidän  
puutarhanhoitoaan.  
He haluavat loputonta  
virtaa ja käyttöaikaa, ja valitsevat siksi 
sähkökäyttöiset työkalut.

Perinteinen
        Polttomoottorikäyttöinen
Perinteiset puutarhurit haluavat  
hoitaa puutarhaansa  
perinteisesti. Siksi  
he valitsevat aina  
polttomoottorikäyt- 
töiset työkalut.

Innovatiivinen
        Akkukäyttöinen
Perinteiset puutarhurit 
haluavat hoitaa puutarhaansa 
perinteisesti. Siksi he valitsevat 
aina polttomoottorikäyttöiset 
työkalut.

KATSO...
18V Puhallin
OBL1820H

UUSI 36V Jet-puhallin 
RBL36JB

KATSO...
Sähkökäyttöinen halkokone
RLS5A

KATSO...
Polttomoottorikäyttöinen 
reppumallinen puhallin
RBL26BP

Lisää teknisiä tietoja, mukaan luettuina melutasoa ja värähtelyvoimakkuutta koskevat tiedot, on saatavissa verkkosivustoltamme: www.ryobitools.fi

Moottorintilavuus (cc) 51
Teho (Hp) 2.7
Laipan pituus (cm) 33
Ketjun nopeus (m/s) 22.2
Polttoainesäiliön tilavuus (I) 0.575
Paino (kg) 5.3
Tuotenumero 5133001860
EAN koodi 4892210819208

Moottorintilavuus (cc) 42
Teho (Hp) 2.3
Laipan pituus (cm) 35
Ketjun nopeus (m/s) 23.8
Polttoainesäiliön tilavuus (I) 0.34
Paino (kg) 4.7
Tuotenumero 5133001880
EAN koodi 4892210819239



02 0356 57

#RyobiToolsEurope

ryobitools.euSähkö- ja polttomoottorikäyttöiset

RBV3000CSV
3000W muuntuva lehtipuhallin/imuri

 • Tehokas 3000W moottori 
 • Muuntuva puhallin/imuri, joka on helppo muuttaa 

puhaltimesta imuriksi irrotettavien putkien ansiosta
 • 2 puhallusnopeutta, maksimi ilmanvirtaus 375km/h sekä 

erittäin hiljainen käynti
 • Ainutlaatuinen puhallussuorituskyky, 14 m³/min ilmantilavuus
 • Power Mulching™ heavy duty -metalliterät takaavat 16:1 

murskaussuhteen kompostointia varten
 • Vertebrae™ olkaremmi - maksimaalista käyttömukavuutta ja 

parempi tasapaino

Vakiovarusteena (RBV3000CSV)
Tehokas lakaisukärki, 45l lehdenkerääjä, 
Vertebrae™ valjaat

Yhteensopivat lisävarusteet
Nimi:Nimi:
RAC365RAC364
Tuotenumero:Tuotenumero:
51320032755132002995

RBV3000CESV
3000W kaksikerroksinen lehtipuhallin/imuri

 • Tehokas 3000W moottori
 • 3 toimintoa yhdessä: voit käyttää vain puhaltimena, vain imurina 

tai asentaa kummatkin putket yhtäaikaa
 • Monta puhallusnopeutta, maksimi ilmanvirtaus 375km/h sekä 

erittäin hiljainen käynti
 • Ainutlaatuinen puhallussuorituskyky, 16 m³/min ilmantilavuus
 • Power Mulching™ heavy duty -metalliterät takaavat 16:1 

murskaussuhteen kompostointia varten
 • Muuntuu nopeasti puhaltimesta imuriksi pikakytkimellä
 • Vertebrae™ olkaremmi - maksimaalista käyttömukavuutta ja 

parempi tasapaino
Vakiovarusteena (RBV3000CESV)
Tehokas lakaisukärki, 45l lehdenkerääjä, 
Vertebrae™ olkahihna

Yhteensopivat lisävarusteet
Nimi:Nimi:
RAC365RAC364
Tuotenumero:Tuotenumero:
51320032755132002995

RBV26B
26cc PoWR LT2™ puhallin/imuri

 • POWR™ LT2 sarjan 26cc 2-tahtinen moottori tarjoaa loistavan teho/
paino suhteen

 • Puhdas moottoriteknologia
 • Ilmannopeus jopa 320km/h vakionopeudensäädöllä
 • Suuri ilmantilavuus, jopa 12m3/min
 • Vakionopeudensäätö vähentää käytöstä aiheutuvaa rasitusta
 • 12:1 murskaussuhde
 • Työkalukotelo

Vakiovarusteena (RBV26B)
Kaksitahtiseoksen öljy, keräyspussi, avain, 
imurinletku, puhaltimen putket

Yhteensopivat lisävarusteet
Nimi:Nimi:
RAC365RAC364
Tuotenumero:Tuotenumero:
51320032755132002995

Lisää teknisiä tietoja, mukaan luettuina melutasoa ja värähtelyvoimakkuutta koskevat tiedot, on saatavissa verkkosivustoltamme: www.ryobitools.fi

Sähkö- ja polttomoottorikäyttöiset

RBL26BP
26cc POWR LT2™  reppumallinen puhallin

 • POWR LT2™ sarjan 26cc 2-tahtimoottori tarjoaa täydellisen 
teho/paino-suhteen

 • Puhdas moottoriteknologia. Alittaa  Euroopan talousalueen 
hiilidioksidipäästörajat 65 prosentilla, sekä hiilivetyjen ja typen 
oksidien päästörajat 34 prosentilla.

 • Ilmannopeus jopa 290km/h vakionopeudensäätimellä
 • Ilmanvirtaus jopa 11m³/min.
 • Ergonominen reppurunko hengittävällä selkäpehmusteella 

lisää käyttömukavuutta
Vakiovarusteena (RBL26BP)
2-tahtiöljy

RBL42BP
42cc POWR XT™ reppumallinen puhallin

 • PoWR XT™ sarjan 42cc täyskampinen 2-tahtimoottori tarjoaa 
täydellisen teho/paino-suhteen sekä korkeaa vääntöä

 • Puhdas moottoriteknologia. Päihittää CE CO-päästörajat 
71% ja HC+Nox -päästörajat 29%

 • Ilmannopeus jopa 298km/h vakionopeudensäädöllä
 • Luokkansa paras ilmanvirtaus, jopa 14.4cm³/min
 • Vakionopeudensäätö pitkäaikaiseen käyttöön
 • Ergonominen Vertebrae™ reppurunko hengittävällä 

selkätuella lisää käyttömukavuutta
Vakiovarusteena (RBL42BP)
2-tahtiöljy

RLS4A
1500W halkokone, 4 tonnin

 • Tehokas 4 tonnin työntövoima
 • Vahva putkirunko pitää halot tiukasti paikallaan
 • Suuret pyörät ja kumiset kahvat helpottavat käyttöä

Vakiovarusteena (RLS4A)
-

RLS5A
2200W halkokone, 5 tonnin

 • Tehokas 5 tonnin työntövoima
 • Vahva putkirunko pitää halot tiukasti paikallaan
 • Suuret pyörät ja kumiset kahvat helpottavat käyttöä
 • Kiinnitettävät jalat nostavat halkokoneen vyötärön korkeudelle

Vakiovarusteena (RLS5A)
-

Lisää teknisiä tietoja, mukaan luettuina melutasoa ja värähtelyvoimakkuutta koskevat tiedot, on saatavissa verkkosivustoltamme: www.ryobitools.fi

Moottorintilavuus (cc) 26
Ilmanvirran nopeus (km/h) 325
Ilmantilavuus (l/min) 12.8
Murskaussuhde 16:1
Kerääjän kapasiteetti (I) 40
Teho (Hp) 1
Paino (kg) 4.3
Tuotenumero 5133002353
EAN koodi 4892210117335

Sisäänottoteho (W) 3000
Ilmanvirran nopeus (km/h) 375
Ilmantuotto (m³/min) 16
Murskaussuhde 16:1
Kerääjän kapasiteetti (I) 45
Säädettävä nopeus Kyllä

Paino (kg)
Puhallin - 4.1

Imuri - 4.7
Yhdistelmä - 5.1

Tuotenumero 5133002190
EAN koodi 4892210821447

Sisäänottoteho (W) 3000
Ilmanvirran nopeus (km/h) 375
Ilmantuotto (m³/min) 14
Murskaussuhde 16:1
Kerääjän kapasiteetti (I) 45
Säädettävä nopeus Ei

Paino (kg)
Puhallin - 3.6

Imuri - 4.2

Tuotenumero 5133002188
EAN koodi 4892210821423

Sisäänottoteho (W) 2200
Työntövoima (tonni) 5
Maks. halkopituus (cm) 52
Paino (kg) 50
Tuotenumero 5133001700
EAN koodi 4892210815934

Sisäänottoteho (W) 1500
Työntövoima (tonni) 4
Maks. halkopituus (cm) 52
Paino (kg) 45.5
Tuotenumero 5133001698
EAN koodi 4892210815958

Moottorintilavuus (cc) 42
Ilmanvirran nopeus (km/h) 298
Ilmantuotto (m³/min) 14.4
Teho (Hp) 2.16
Paino (kg) 8.2
Tuotenumero 5133001879
EAN koodi 4892210818874

Moottorintilavuus (cc) 26
Ilmanvirran nopeus (km/h) 290
Ilmantilavuus (l/min) 11
Teho (Hp) 0.9
Paino (kg) 5.5
Tuotenumero 5133001815
EAN koodi 4892210818096
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RSH2545B
2500W silppuri, 45mm leikkuukapasiteetti

 • Tehokas 2500W silppuri
 • Kaksi kääntyvää terää silppuavat oksat kompostoitavaksi murskeeksi
 • Työnnin helpottaa oksien syöttämistä turvallisesti silppurin läpi ja pitää 

sormet turvassa leikkuuteriltä
 • Integroitu kahva ja suuret pyörät helpottavat liikuttamista ympäri 

puutarhaa
 • 40l keruusäiliö

Vakiovarusteena (RSH2545B)
Mäntä, 40l roskasäiliö

Yhteensopiva lisävaruste
Nimi:
RAC351
Tuotenumero:
5132002646

RSH2845T
2800W hiljainen silppuri, 45mm leikkuukapasiteetti

 • 2800W hiljainen silppuri, silppuaa jopa 45mm paksuja oksia
 • Rumpumekanismilla varustettu vaihteisto, hiljainen ja tarkka
 • Automaattinen itsesyöttö
 • Kestävä metallinen runko, suuret pyörät helpottavat käsittelyä
 • Vaivaton automaattinen suunnanvaihto estää jumiutumisia
 • 55l keruusäiliö

Vakiovarusteena (RSH2845T)
55l roskienkerääjä

RCP1225
1150W kultivaattori, 25cm kaivuuleveys

 • Tehokas 1150W moottori takaa suorituskyvyn
 • 4 vahvaa metallista kyntöterää myllertävät ja kääntävät maata tehokkaasti
 • 20cm kyntimen halkaisija
 • 25cm säädettävä kaivuuleveys
 • Säädettävä vetokahva parantaa hallittavuutta
 •  Kompakti säilytys taittuvien kahvojen ansiosta

Vakiovarusteena (RCP1225)
Koottavat pyörät ja vetoaisa

Lisää teknisiä tietoja, mukaan luettuina melutasoa ja värähtelyvoimakkuutta koskevat tiedot, on saatavissa verkkosivustoltamme: www.ryobitools.fi

Vinkkejä generaattorin käyttöön

Vinkki!
ENEMMÄN IRTI

ULKOILMA-
ELÄMÄSTÄ

Generaattori sopii 
virtalähteeksi keittiö-
koneille, kannettaville 
tietokoneille, älypuhe-

limille, TV:lle jne.

ERITTÄIN
HILJAINENVinkki!

Kokeile uutta 
invertterigeneraattoria, 

joka on puolet 
hiljaisempi kuin 

tavallinen generaattori, 
etkä enää häiritse 

naapureitasi!

HELPPO
KULJETTAA

Saatavilla  
myös...

212cc  
OHV MOOTTORI

224cc  
OHV MOOTTORI

RGN3600
POLTTOMOOTTIRIKÄYTTÖINEN 
GENERAATTORI

RGN2500 
POLTTOMOOTTIRIKÄYTTÖINEN 
GENERAATTORI

Lisää teknisiä tietoja, mukaan luettuina melutasoa ja värähtelyvoimakkuutta koskevat tiedot, on saatavissa verkkosivustoltamme: www.ryobitools.fi

Sisäänottoteho (W) 1150
Leikkuu leveys (mm) 25
Maks. leikkuusyvyys (cm) 20
Piikin halkaisija (cm) 20
Paino (kg) 13.6
Tuotenumero 5133002388
EAN koodi 4892210132796

Sisäänottoteho (W) 2800
Leikkuujärjestelmä Rumpumekanismi

Maks.leikkuuhalkaisija 
(mm)

45

Säiliön tilavuus (L) 55
Paino (kg) 28.8
Tuotenumero 5133002351
EAN koodi 4892210822482

Sisäänottoteho (W) 2500
Leikkuujärjestelmä Terät
Maks.leikkuuhalkaisija (mm) 45
Säiliön tilavuus (L) 40
Paino (kg) 13.4
Tuotenumero 5133002512
EAN koodi 4892210137951

UUTUUS

Sähkö- ja polttomoottorikäyttöiset
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Polttomoottorikäyttöiset generaattorit

RGN2500
2500W Generaattori

 • Bensiinigeneraattori tuottaa virtaa 2500W (käynnistettäessä) / 2000W 
(käydessä) 

 • 212cc OHV-moottori tuottaa virtaa 2 x AC-pistokkeelle
 • 15l polttoainesäiliö mahdollistaa 17h toiminnan puolella 

kuormituksella, 11h täydellä kuormituksella
 • Erittäin hiljainen, vain 91 / 69 dB
 • Jännitemittari ja kierroskatkaisija takaavat turvallisuuden
 • AVR (automatic voltage regulator) -teknologia suojaa työkaluja ja 

laitteita virtapiikeiltä
 • Kokoontaittuva kahva ja isot pyörät helpottavat kuljetusta
 • Puhdas moottoriteknologia. Päihittää CE CO-päästörajat 33% ja CE 

HC+Nox -päästörajat 23%
Vakiovarusteena (RGN2500)
Sytytystulppa-avain, paperisuppilo, 4-tahtiöljy

RGN3600
3600W Generaattori

 • Bensiinigeneraattori tuottaa virtaa 3600W (käynnistettäessä) / 3200W 
(käydessä)

 • 224cc OHV-moottori tuottaa virtaa 2 x AC-pistokkeelle
 • 15l polttoainesäiliö mahdollistaa 13h toiminnan puolella 

kuormituksella, 7h täydellä kuormituksella
 • Erittäin hiljainen, vain 93 / 71 dB
 • Jännitemittari ja kierroskatkaisija takaavat turvallisuuden
 • AVR (automatic voltage regulator) -teknologia suojaa työkaluja ja 

laitteita virtapiikeiltä
 • Kokoontaittuva kahva ja isot pyörät helpottavat kuljetusta
 • Puhdas moottoriteknologia. Päihittää CE CO-päästörajat 46% ja CE 

HC+Nox -päästörajat 49% Vakiovarusteena (RGN3600)
Sytytystulppa-avain, paperisuppilo, 4-tahtiöljy

RIG2000PC
2000W bensiinigeneraattori

 • Bensiinigeneraattori tuottaa virtaa 2000W (käynnistettäessä) / 1800W 
(käydessä)

 • 106cc OCH moottori tuottaa virtaa 2 x AC pistokkeelle ja 1 x DC 12V 
ulostuloon (akun lataamiseen).

 • 3,6l polttoainesäiliö mahdollistaa 5h toiminnan puolikkaalla 
kuormituksella ja 3h täydellä kuormituksella

 • Erittäin hiljainen, vain 64 / 84 dB
 • Jännitemittari ja kierroskatkaisija turvalliseen käyttöön.
 • Pyörät ja teleskooppikahva helpottavat kuljettamista
 • Rinnakkaiskäytä toisen RIG2000PC kanssa tuplatehon 

aikaansaamiseksi (rinnakkaissarja myydään erikseen) Vakiovarusteena (RIG2000PC)
12V autolaturi

Yhteensopiva lisävaruste
Nimi:
RAC700
Tuotenumero:
5132003175

Lisää teknisiä tietoja, mukaan luettuina melutasoa ja värähtelyvoimakkuutta koskevat tiedot, on saatavissa verkkosivustoltamme: www.ryobitools.fi

Tarvikkeet

Lisätarvikkeet ulkotöihin

OES18

ONE+ Easy-start moduuli työkaluille
Sopii: RLT254CDSO, RBC254SESO, RBC254SBSO,,RBC42FSBO, 
RBC47SEO, RBC52FSBO, RBC52FSBOS, RHT25X60RO

Tuotenumero 5132002803

RAC 810

TIMBERWOLF Laadukkaat nahkaiset puutarhakäsineet
Koot: M, L

Tuotenumero M - 5132002994
Tuotenumero L - 5132002993

RAC364

Lehtienkeräyspussi 45l

Tuotenumero 5132002995

RAC 811

Puutarhakäsineet
Koot: M, L 

Tuotenumero M - 5132002992
Tuotenumero L - 5132002991

Yhteensopiva 
sähkö- ja poltto-
moottorikäyttöisten 
Ryobi-puhallin/
imureiden kanssa. 

Vahvistettu, pehmustettu kämmen 
ja peukalo tekevät pitkästäkin 
käytöstä mukavaa. Grit-pinta antaa 
tukevan otteen. Kosketusnäytön 
käyttö onnistuu peukalolla ja 
keskisormella. 

Vahvat nahkakäsineet 
vaativiin puutarhatöihin. 
Kuminauhakiristys ranteissa 
varmistaa, että roskia ei 
pääse käsineiden sisälle. 
Kaksoistikkaus lisää 
kestävyyttä.

RAC805

Ergo-valjaat
Ergo-valjaat kaikkiin oksinta- ja pensasleikkuutuotteisiin. 
Valjaat jakavat  työvälineen painoa tasaisesti niin, että 
pitkäaikainenkin käyttö on mukavaa ja vältät turhaa rasitusta. 
Tuotenumero 5132002765

RAC138

Vertebrae+ valjaat
Vertebrae+ valjaat jakavat 
kuormituksen tasaisesti laajemmalle 
alueelle lisäten näin käyttömukavuutta. 
Valjaissa on leveä selkäosa ja leveät 
olkapehmusteet, mikä vähentää 
rasitusta ja jakaa painon tasaisesti 
molemmille olkapäille. Säädettävä 
lantiopehmuste. Valjaat on helppo 
säätää kullekin käyttäjälle sopiviksi, 
Pikakiinnikkeen ansiosta työkalun 
irrotus valjaista käy nopeasti ja helposti. 
Tuotenumero 5132002706

RAC311

Harja pensasleikkureille
Poistaa roskat ja voitelee pensasleikkurin terät, 
estäen siten terien ruostumista ja tylsymistä. 
Täytä vain sisäänrakennettu säiliö Ryobi-öljyllä 
( RAC312), paina pumppupainikkeesta ja vie 
harjaa ylhäältä alas ja takaisin pensasleikkurin 
terillä, jolloin voitelet terät samalla. 
Tuotenumero 5132002864

RAC305

HEDGESWEEP roskienpoistaja
Yleiskäyttöinen roskienpoistaja poistaa 
leikkuujätteen samalla kun leikkaat 
pensasaitaasi
Tuotenumero 5132002437

Lisätietoa kaikista  
tarvikkeistamme saat  täältä:  
fi.ryobitools.eu/tarvikkeet

RAC365

Tilava lehtienkeräyspussi
Älä tuhlaa aikaa tyhjentämällä pieniä 
puhallin/imurinpusseja, kun voit 
käyttää tätä tilavaa keräyspussia, 
ja tyhjentää lehdet jätesäkkeihin 
suurempi määrä kerrallaan.  
Tuotenumero 5132003275Tarvitsetko apua lisätarvikkeen vaihtamisessa?  

Vieraile silloin Ryobin omalla YouTube-kanavalla 
“Ryobi TV”, josta löydät videoita ja lisätietoa!

Lisää teknisiä tietoja, mukaan luettuina melutasoa ja värähtelyvoimakkuutta koskevat tiedot, on saatavissa verkkosivustoltamme: www.ryobitools.fi

UUTUUS
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Moottorintilavuus (cc) 224
Liitännät kpl 2

Melutaso (db)
93dB Lwa, 71dB 

Lpa

Käyntiaika | puolikkaalla 
kuormituksella [h]

13

Käyntiaika | Täysi kuormitus 
[h]

7

Pyörät Kyllä
Paino (kg) 49.3
Tuotenumero 5133002563
EAN koodi 4892210139153

C

heck out the video on

Search for Ryobi TV

Moottorintilavuus (cc) 212
Liitännät kpl 2

Melutaso (db)
91dB Lwa, 69dB 

Lpa

Käyntiaika | puolikkaalla 
kuormituksella [h]

17

Käyntiaika | Täysi kuormitus 
[h]

11

Pyörät Kyllä
Paino (kg) 43.5
Tuotenumero 5133002561
EAN koodi 4892210139146

UUTUUS

UUTUUS

UUTUUS

Moottorintilavuus (cc) 106cc
Käynnistysteho [W] 2000W
Käyntiteho [W] 1800W
Käyntiaika puoliteholla [h] 5 
Käyntiaika täydellä teholla [h] 3 
Äänenvoimakkuus [dB Lwa] 84 dB Lwa
Äänenpaine [dB Lpa] 64 dB Lpa
Paino (kg) 23.5 kg
Tuotenumero 5133002557
EAN koodi 4892210144171
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R18DDP2 - not in PIM

RAD1801M

18V Cordless Right Angle Drill

 •
Cordless Angle Drill id

eal for working in tight and awkward corners

 •
Keyless 10mm chuck, for simple bit changes

 •
Automatic spindle lock for one-handed bit change

 •
LED lights up your work area for better visibility

 •
Magnetic drill b

it tra
y for easy storage and access to your drill b

its

 •
Variable speed, reverse and brake for total control of your tool Standard equipment (RAD1801M)

1 x double-ended screwdriver bit

ONE+ Cordless

ONE+ Cordless

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

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

Voltage (V)

18

No. of batteries supplied

0

Charger supplied

−

Chuck capacity (mm)

10

No load speed gear 1 (rpm)

0-1100

Max. drilling wood (mm)

38

Max. drilling steel (mm)

10

Weight with battery pack (kg)

1.83

Supplied in

Recyclable 

Carton

Article Number

5133001166

EAN Code

4892210118578

Also Available as

RCD1802M

18V Cordless Drill/D
river

 •
13mm keyless chuck for greater accessory compatibility

 •
LED Illuminates the work area

 •
Quick adjustment 24 torque settings for perfect screwdriving every 

time

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

applications

 •
Magnetic bit holder keeps screws and accessories close to hand

 •
Ergonomic GripZone+ with microtexture for a postive grip Standard equipment (RCD1802M)

1 x double-ended screwdriver bit

5133001173

RCD18021L
Name:

Product Code:

5133002214

RCD18-LL25S
Name:

Product Code:

5133001929

RCD18022L
Name:

Product Code:

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

18V Cordless Drill/D
river (2x2.5Ah)

18V Cordless Drill/D
river (2x1.5Ah)

Voltage (V)

18

No. of batteries supplied

0

Charger supplied

−

Max. to
rque (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

Tool bag, 

Recyclable 

Carton

Article Number

5133001171

EAN Code

4892210118684

Also Available as

R18PD-0

18V Cordless Percussion Drill

 •
Combination Drill, S

crew Driver and Percussion drill to
 suit multiple 

applications

 •
All Metal 13mm keyless chuck for greater accessory compatibility

 •
LED Illuminates the work area

 •
Quick adjustment 24 torque settings for perfect screwdriving every 

time

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

applications

 •
Magnetic bit holder keeps screws and accessories close to hand

 •
Ergonomic GripZone+ with microtexture for a postive grip

Standard equipment (R18PD-0)

Double ended bit, Auxiliary h 

andle and Depth stop

5133002480

R18PD-LL25S
Name:

Product Code:

5133002479

R18PD-LL15S
Name:

Product Code:

18V Percussion Drill (2
x2.5Ah)

18V Percussion Drill (2
x1.5Ah)

Voltage (V)

18

No. of batteries supplied

0

Charger supplied

−

Max. to
rque (Nm)

55

Chuck capacity (mm)

13

No load speed gear 1 (rpm)

0-375

No load speed gear 2 (rpm)

0-1600

Max. drilling wood (mm)

38

Max. drilling steel (mm)

13

Max. drilling masonry (mm)

13

Torque settings

24

Weight with battery pack (kg)

2.1

Supplied in

Recyclable 

Carton

Article Number

5133002478

EAN Code

4892210137647

Also Available as

LLCDI18022 Lithium+

18V Cordless Percussion Drill

 •
Combination Drill, S

crew Driver and Percussion drill to
 suit multiple 

applications

 •
13mm keyless chuck for greater accessory compatibility

 •
Quick adjustment 24 torque settings for perfect screwdriving every 

time

 •
2 gears for most materials and applications

 •
Electronic variable speed, reverse and brake for total control

Standard equipment (LLCDI18022 Lithium+)

Double ended bit

5133001773

LLCDI18021L
Name:

Product Code:

5133001898

LLCDI18022L
Name:

Product Code:

18V Cordless Percussion Drill 

(1x1.3Ah)

18V Cordless Percussion Drill 

(2x1.3Ah)

Voltage (V)

18

No. of batteries supplied

2

Charger supplied

45 min

Max. to
rque (Nm)

50

Chuck capacity (mm)

13

No load speed gear 1 (rpm)

400

No load speed gear 2 (rpm)

1550

Max. drilling wood (mm)

38

Max. drilling steel (mm)

13

Max. drilling masonry (mm)

13

Torque settings

24

Weight with battery pack (kg)

1.93

Supplied in

Tool bag

Article Number

5133001931

EAN Code

4892210124487
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WHAT’S NEW IN ONE+

- TBC -

What’s new in ONE+

ONE+ Cordless

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

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

Also Available as

R18DDBL-0
18V Brushless Drill Driver

 • Brushless motor is electronically-controlled to optimise 

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

 • Electronic performance control delivers up to 20% more 

power than brushed drills

 • Brushless motor runs cooler and last up to 10 times 

longer than brushed drills

 • All metal 13mm ratcheting chuck for improved bit 

gripping strength and durability

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

flush everytime

 • LED illuminates the work area

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

RPM) for a wide range of drilling and fastening 

applications

 • New ErgoTech Handle design with Gripzone+ 

microtexture for added comfort and control

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

192 mm in length

 • Powered by Lithium+ battery technology which provides 

more power, longer runtime and better durability than our 

previous lithium batteries

Standard equipment (R18DDBL-0)

1 x double-ended srewdriver bit

5133002440
R18DDBL-LL25SName: Product Code: 5133002439

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

(2x2.5Ah) + Tool bag

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

+ Kitbox

Voltage (V)
18

No. of batteries supplied
0

Charger supplied
−

Max. torque (Nm)
60

Chuck capacity (mm)
13

No load speed gear 1 (rpm) 0-440

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

Max. drilling wood (mm)
50

Max. drilling steel (mm)
13

Torque settings
10

Weight without battery pack 

(kg)

1.7

Supplied in
Recyclable 

Carton

Article Number 5133002437

EAN Code
4892210135629

Also Available as

R18PDBL-0
18V Brushless Percussion Drill

 • Brushless motor is electronically-controlled to optimise 

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

 • Electronic performance control delivers up to 20% more 

power than brushed drills

 • Brushless motor runs cooler and last up to 10 times 

longer than brushed drills

 • All metal 13mm ratcheting chuck for improved bit 

gripping strength and durability

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

flush everytime

 • LED illuminates the work area

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

RPM) for a wide range of drilling and fastening 

applications

 • New ErgoTech Handle design with Gripzone+ 

microtexture for added comfort and control

 • The most compact Ryobi 18V percussion drill ever, 

measuring 201 mm in length

 • Powered by Lithium+ battery technology which provides 

more power, longer runtime and better durability than 

our previous lithium batteries

Standard equipment (R18PDBL-0

1 x double-ended screwdriver bit

5133002441
R18PDBL-LL25SName: Product Code: 5133002442

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

18V Brushless Percussion Drill 

(2x2.5Ah)

18V Brushless Percussion Drill 

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

18V Brushless Percussion Drill 

(2x5.0Ah)

Voltage (V)
18

No. of batteries supplied
0

Charger supplied
−

Max. torque (Nm)
60

Chuck capacity (mm)
13

No load speed gear 1 (rpm) 0-440

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

Max. drilling wood (mm)
50

Max. drilling steel (mm)
13

Max. drilling masonry (mm) 13

Torque settings
10

Weight without battery pack 

(kg)

1.7

Supplied in
Recyclable 

Carton

Article Number 5133002438

EAN Code
4892210135636

YKSI AKKU SOPII KAIKKIIN TYÖKALUIHIN!
Anna virta yli 50 eri sähkö- ja puutarhatyökalulle 
samalla Lithium+ akulla!

Ryobi®

Sähkötyökalut

Viihdy paremmin 
kodissasi ja ota 
käyttöön Ryobi.

Lue lisää Ryobi 

sähkötyökaluvalikoimasta:  

fi.ryobitools.eu Ryobilta löytyy tarvitsemasi  
sähkötyökalu jokaiseen tehtävään.  

Oletpa sitten innokas Tee-se-itse-rakentaja, omatoiminen 
autonhuoltaja tai kodinkunnostaja, Ryobi sähkötyökaluvalikoimasta 

löytyy työkalu joka tarpeeseen.



 

50+TYÖKALUA,  
JOIHIN KÄY  
SAMA AKKU

@RyobiToolsEU

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

Sähköposti:  asiakaspalvelut@tti-emea.com
Kotisivu:   www.ryobitools.fi

Löytääksesi lähimmän jälleenmyyjän tai huoltopisteen, 
ole hyvä ja käy kotisivuillamme.

  Jälleenmyyjän leima:

Katalogin sisältö on todettu paikkansapitäväksi ennen painatusta. 
Ryobi® pidättää itsellään oikeuden vaihtaa kuvia ja hintoja ilman 
ennakkoilmoitusta. RYOBI®-tavaramerkin käyttöluvat myöntää 
Ryobi® Limited.

5139000815
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