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20  
vuotta 

ONE+ innovaatiota  

ENSIMMÄINEN TEE SE ITSE 
-MARKKINOILLAMARKKINAJOHTAJA INNOVAATIOISSATEOLLISUUDEN LÄPIMURTO

Uraauur-
tava Lithium+ 

akkuteknologia lansee-
rataan ja mahdollistaa 
työkalujen paremman 

toimivuuden ja akkujen 
pidemmän keston.

Ryobi esittelee en-
simmäisenä hiilihar-
jattoman teknologian 

tee se itse -markkinoille. 
Innovaatio on Ryobin 

ydin.

ONE+ 
järjestelmä

lanseerataan 
ensimmäisenä

laatuaan tee se itse 
-markkinoille.

Ryobi muuttuu 
hypervihreäksi.

Hybridi- 
teknologia mullistaa 

tavan tuoda virtaa 
työkaluihin, ja näin ollen 

et koskaan jää ilman 
virtaa.

Ensimmäinen tee 
se itse 5.0Ah akku 

lanseerataan ja jälleen 
kerran Ryobi todistaa 
olevansa luotu teke-

mään enemmän.

Juhlista Ryobi  
järjestelmän 20v syntymäpäivää. 
Teollinen läpimurto, joka kestää 
ajansaatossa. ONE+ oli tarkoitettu 
olemaan työkalusarja, jossa erilaiset 
työkalut jakaisivat saman akun. Tämä 
asia ei ole muuttunut. Ryobi haluaa 
olla aina askeleen edellä, kun kysees-

sä on innovaatio ja tämä on todistet-
tu nykypäivän ONE+ akuillamme. 
Lithium+ teknologian ansiosta työka-
lusi toimivat paremmin kuin koskaan 
ennen. Joten nappaa porakone tai 
ruohonleikkuri myymälästä mukaan, 

päivitä akkusi ja koe Ryobi ONE+ sar-
jan ennennäkemätön voima, innovaa-
tio ja monipuolisuus, niin kodissa kuin 
puutarhassakin, tämä on taattu Ryobin 
yli 40 työkalun valikoimalla.

Toivota Ryobille hyvää syntymäpäivää käyttämällä #20yearsONEsystem

MARKKINA-
JOHTAJA

TEE SE ITSE
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 Lithium+ 
nologia lansee-
a mahdollistaa 
en paremman 
den ja akkujen 
män keston.
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ttektekektekteknteknttt kttette noologia m lli



033

#RyobiToolsEurope

ryobitools.euSisällys

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

Akkukäyttöiset työkalut
36V akkukäyttöiset puutarhatyökalut ........................................................................................................ 7 – 11

36V akut ja laturit .................................................................................................................................... 12 – 13

18V ONE+ puutarhatyökalut ................................................................................................................... 14 – 26

18V ONE+ sähkötyökalut ........................................................................................................................ 27

18V akut ja laturit .................................................................................................................................... 28 – 29

Nurmikonhoito
Ruohonleikkurit: Sähkö- ja polttomoottorikäyttöiset .................................................................................. 31 – 34

Polttomoottorikäyttöiset EasyStart-moduuli käynnistystä varten ................................................................ 35 – 36

Ruohotrimmerit: Sähkö- ja polttomoottorikäyttöiset .................................................................................. 38 – 45

Ruohoraivaussahat: Sähkö- ja polttomoottorikäyttöiset ............................................................................ 38 – 45 

Expand-it™ lisäosat ................................................................................................................................ 40 – 41

Puiden ja pensaiden hoito
Pensasleikkurit: Sähkö- ja polttomoottorikäyttöiset ................................................................................... 47 – 48

Sähkökäyttöiset varrelliset oksasahat ....................................................................................................... 50 

Moottorisahat: Sähkö- ja polttomoottorikäyttöiset ..................................................................................... 52 – 53

Puutarhan siivous
Puhaltimet/imurit: Sähkö- ja polttomoottorikäyttöiset ................................................................................ 55 – 56

Silppurit: Sähkö- ja polttomoottorikäyttöiset ............................................................................................. 58 

Sähkökäyttöiset kultivaattorit ja halkokoneet ............................................................................................. 59

Lisätarvikkeet
Lisätarvikkeet .......................................................................................................................................... 61 – 68

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

Varoitus: Kaikki takuut ovat maa- ja aluekohtaisia. Esimerkiksi Eurooppaan tuodut USA:ssa tai internetistä 
ostetut työkalut, joilla ei ole CE-merkintää, ovat EU-lainsäädännön vastaisia. Siksi Ryobi® ei tue/tarjoa sellaisia 
työkaluja Euroopassa. Vain Euroopan Unionin alueella (ja Sveitsissä) ostetut työkalut, joiden arvokilvessä on 
CE-merkintä, ovat eurooppalaisen takuun alaisia. Ryobi® pidättää itsellään oikeuden
muuttaa tuotetietoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

Tarjoamme kahden vuoden takuun 
koko tuotevalikoimastamme lukuun 
ottamatta normaalikäytössä kuluvia 
lisätarvikkeita ja komponentteja. 
Katso takuuehdot käyttöoppaan 
ehdoista.

VUODEN
TAKUU
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36V Akkukäyttöiset puutarhatyökalut

Akkukäyttöisten työkalujen 
valikoima puutarhaasi varten.
Lithium+ 36V -valikoiman sama akkupaketti on käytössä 
yli kymmenessä puutarhatyökalussa, joiden suorituskyky 
vastaa polttomoottorikäyttöisten laitteiden tehoa.

Onpa sitten kyse ruohonleikkuusta, trimmauksesta, puunkatkaisusta tai vaikkapa 
puutarhan siivouksesta, löydät tarvittavat puutarhavälineet kaikkia vuodenaikoja varten 
Ryobin 36V -valikoimasta. Jokainen laite tarvitsee vain yhden akun.

 -valikoima on tarkoitettu 
yksinomaisesti puutarhatyökaluille. Sinä 
päätät, millaisen varustekokoelman haluat!

Virta huipputehokkaista IntelliCell™ -teknologialla varustetuista Lithium+  
36V -akuista, jotka valvovat ja tasapainottavat yksittäisiä kennoja käyttöajan, 
varastointikestävyyden ja turvallisuuden maksimoimiseksi. Lisäksi ne tarjoavat 
10 % enemmän käyttövirtaa.

Lisää teknisiä tietoja, mukaan luettuina melutasoa ja värähtelyvoimakkuutta koskevat tiedot, on saatavissa verkkosivustoltamme: www.ryobitools.fi
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ryobitools.euUutta vuodelle 2016

Esittelyssä  
UUDEN sukupolven
akkukäyttöiset
puutarhatyökalut.
HIILIHARJATONTA  

 
teknologiaa.

Innovatiivista moottoriteknologiaa.
Ryobin hiiliharjaton teknologia hyödyntää patentoitua 
elektroniikkaa kompaktin ja tehokkaan moottorin  
ohjausta varten.

Edistynyt elektroniikka valvoo ja hienosäätää jatkuvasti moottorin suorituskykyä. 
Se ei valvo pelkästään moottoria, vaan optimoi käyttöiän lisäämiseksi akkupaketin 
virrankäytön.

Virtalähteenä  -akut.
Älykkäät 36V akut ovat kaikkien aikojen parhaimman teknologisen 
kehittelytyömme tulosta ja tarjoavat polttomoottorikonetta vastaavan 
suorituskyvyn sekä käyttöajan. Voit siis työskennellä pidempään ja 
suuremmalla teholla.

UUSI 36V Lumilinko UUSI 36V Lehtipuhallin/imuri 36V Ruohonleikkuri 36V Moottorisaha

Tarkempia tietoja 36V työkaluvalikoimastamme löydät kotisivuiltamme ryobitools.fi

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

Polttomoottorin tehot
johdottoman mukavuudella

Voimakkaat 36V Lithium+  
-akut tarjoavat sinulle...
enemmän voimaa ja pidemmän käyttöajan kuin aikaisemmat litium 
teknologiat. Tarjoaa polttomoottorikoneisiin verrattavaa tehoa.

Jopa...

Akkuteknologia
36V Lithium-Ion akku IntelliCell-teknologialla valvoo ja 
tasapainoittaa yksittäisiä kennoja maksimoiden käyttöajan, 
käyttöiän ja käyttöturvallisuuden, tarjoten samalla jopa 10% 
enemmän käyttötehoa. Ja kätevä virtamittari varmistaa sen, ettet 
koskaan jää ilman virtaa.

MaxPower™

Haastavia tehtäviä puutarhassa? Tutustu MaxPower™paketteihin. 
MaxPower™ tarjoaa automaattista virranhallintaa sekä kasvavaa 
tehoa, kun tarvitaan räjähtävää voimaa parempaan suorituskykyyn, 
ihanteellinen raskaisiin sovelluksiin.

Käyttöaika  Suorituskyky  Virranhallinta  Kestävyys  
Lithium  tarjoaa polttomoottorikoneen suorituskykyä.

Ei bensiinin tai 
öljyn läikkymistä

97% vähemmän 
melua ja tärinää,*

Ja mikä parasta, 
ei päästöjä 
käytön aikana.*

*Verrattuna Ryobin polttomoottorikäyttöisiin puutarhatyökaluihin

• Ei tarvetta polttoaineen ja 2-tahtiöljyn sekoittamiseen
• Ei vaadi polttoaineen säilytystä
• Jopa 50 kertaa halvempi käyttää

Lisää teknisiä tietoja, mukaan luettuina melutasoa ja värähtelyvoimakkuutta koskevat tiedot, on saatavissa verkkosivustoltamme: www.ryobitools.fi
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RLM36X46L5F
36V ruohonleikkuri, 46cm rungonleveys

 • Tehokas 36V 5.0Ah MAX POWER™ Lithium+ akku takaa enemmän voimaa, 
pidemmän käyntiajan sekä parempaa kestävyyttä kuin edeltävät lithium teknologiat 
(polttomoottorikonetta vastaava suorituskykyä)

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

 • Erittäin tehokas hiiliharjaton moottori takaa ainutlaatuista suorituskykyä sekä käyntiaikaa 
kaiken tyyppisille nurmikoille

 • Optimoitu runko, 46cm tehokkaat metalliset leikkuuterät, leikkaus, BIO-leikkaus ja kerääjä
 • Säädettävä leikkuukorkeuden säätö - viisi säätöasetusta 20-70mm
 • Leikkaa reunojen läheltä sekä pensaisen ympäriltä kätevästi  

EasyEdge™ ruohoharjan ansiosta
 • Vertebrae™ kahva, monta eri otetta ja säädettävä korkeus  

lisää käyttömukavuutta
 • Virtamittari LED valolla
 • Vertebrae™ kahva, monta eri otetta ja säädettävä korkeus lisää  

käyttömukavuutta

Vakiovarusteena (RLM36X46L5F)

Bio-leikkaustulppa

RLM36X40H40
36V ruohonleikkuri, 40cm rungonleveys

 • Tehokas 36V 5.0Ah MAX POWER™ Lithium+ akku takaa enemmän voimaa, 
pidemmän käyntiajan sekä parempaa kestävyyttä kuin edeltävät lithium 
teknologiat (polttomoottorikonetta vastaava suorituskykyä)

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

 • Korkeavääntöinen nelinapainen moottori tarjoa suorituskykyä korkeankin 
nurmikon leikkaamiseen

 • Optimaalinen rungon muotoilu, 40cm terä, BIO-leikkaava ja kerääjä
 • Säädettävä leikkuukorkeuden säätö - viisi säätöasetusta 20-70mm
 • Leikkaa reunojen läheltä sekä pensaisen ympäriltä kätevästi EasyEdge™ 

ruohoharjan ansiosta
 • Työntöaisa pikalukoilla sekä pehmeä pohjaisella kerääjällä - helpottaa 

varastointia
 • Vertebrae™ kahva, monta eri otetta ja säädettävä korkeus lisää 

käyttömukavuutta

Vakiovarusteena (RLM36X40H40)

50l kovakantinen kerääjä,  
Bio-leikkaustulppa

RLT36C3325
36V ruohotrimmeri, 33cm leikkuukapasiteetti

 • Tehokas 2.5Ah Lithium+ akku takaa enemmän voimaa, pidemmän 
käyntiajan sekä parempaa kestävyyttä kuin edeltävät Lithium 
teknologiat

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

 •  Säädettävä leikkuuleveys 28-33cm optimoi käyttöä 
 •  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

Saatavana myös

36V ruohotrimmeri

Name: Tuotenumero: EAN koodi:
5133002404 4892210134424RLT36B33

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

Voltit (V) 36
Akun kapasiteetti (Ah) 4.0

Mukana tulevien akkujen 
määrä

1

Mukana laturi 160 min
Leikkuuleveys (cm) 40
Terän nopeus (r/min) 3550
Veto mekanismi Työntö
BIO-leikkaus Kyllä
Paino akun kanssa (kg) 19.1
Tuotenumero 5133002167
EAN koodi 4892210821126

Voltit (V) 36
Akun kapasiteetti (Ah) 5.0

Mukana tulevien akkujen 
määrä

1

Mukana laturi 60 min
Leikkuuleveys (cm) 46
Veto mekanismi Työntö
BIO-leikkaus Kyllä
Paino akun kanssa (kg) 19.4
Tuotenumero 5133002171
EAN koodi 4892210821140

Voltit (V) 36
Akun kapasiteetti (Ah) 2.5
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



028

36V Akkukäyttöiset puutarhatyökalut

RBC36X26B
36V ruohoraivaussaha pyörakahvalla

 • 2-in-1 ruohoraivaussaha/ruohotrimmeri leikkaa vaativan ruohon, pienet pusikot ja aluskasvillisuuden
 • Tehokas 4.0 Ah Lithium+ akku takaa enemmän voimaa, pidemmän käyntiajan sekä parempaa kestävyyttä kuin edeltävät Lithium teknologiat
 • Intellicell™ teknologia valvoo ja tasapainoittaa yksittäisiä kennoja ja maksimoi käyttöaikaa, käyttöikää sekä turvallisuutta
 • Tehokasta ruohoraivausta suorituskykyisen, korkeavääntöisen moottorin ansiosta
 • 2-toimintoa yhdessä - voidaan käyttää siimapäällä tai 3-lapaisella Tri-Arc™ ruohoterällä
 • Suurella 30cm leikkuukapasiteetilla suoriutuu nopeasti tehtävästä
 • Portaaton nopeudensäätö pidentää käyttöaikaa
 • Pyöräkahva ja pehmustetut Vertebrae™ valjaat lisäävät tukeaja käyttömukavuuutta

Vakiovarusteena (RBC36X26B)

1 x 36V (4,0Ah) Lithium-ion akku, 
Tri-Arc+™ raivausterä, trimmauspää 
1,6mm siimalla, pyöräkahva ja valjaat

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

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) 1.6
Terän nopeus (r/min) 9000
Paino akun kanssa (kg) 5.18
Tuotenumero 5133001813
EAN koodi 4892210818492
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36V Akkukäyttöiset puutarhatyökalut

RHT36C60R15
36V pensasleikkuri, 60cm terä

 • Tehokas 36V pensasleikkuri Lithium akulla, antaa enemmän tehoa, pitkän ajoajan ja pitkän kestävyyden 
 • Intellicell™ akkuteknologia valvoo ja tasapainoittaa yksittäisiä kennoja ja maksimoi käyttöikää sekä turvallisuutta
 • Innovatiivinen 2-nopeuksinen toiminto: korkea nopeus muotoiluun ja matala 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-roskienkerääjä helpottaa leikkuujätteen keräämistä

Saatavana myös

36V pensasleikkuri, 60cm terä

Name: Tuotenumero: EAN koodi:
5133002572 4892210139344RHT36B60R

Vakiovarusteena (RHT36C60R15)

HedgeSweep-roskienkerääjä, teräsuoja

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

Voltit (V) 36
Akun kapasiteetti (Ah) 1.5Ah

Mukana tulevien akkujen 
määrä

1

Mukana laturi 60 min

Maks. leikkuukapasiteetti 
(mm)

26

Terän pituus (cm) 60
Nopeus [rpm] 1400
Vääntö [rpm] 400
Paino akun kanssa (kg) 5
Tuotenumero 5133002570
EAN koodi 4892210139320
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36V Akkukäyttöiset puutarhatyökalut

RCS36X3550HI
36V ketjusaha, 35cm laippa

 • Tehokas 36V 5.0Ah MAX POWER™  Lithium+ akku takaa enemmän 
voimaa, pidemmän käyntiajan sekä parempaa kestävyyttä kuin 
edeltävät lithium teknologiat 

 • 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 ketjunnopeudella 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 tasapainoittaa käyttöä

Vakiovarusteena (RCS36X3550HI)

Teränsuoja ja voiteluaine

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

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
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RBV36B
36V puhallin/imuri

 • 36V hiiliharjaton moottori tarjoaa tehokkuutta puhallukseen ja imurointiin puutarhassa
 • Tehokas 12,85m³/min ilmavirtaus ja 238km/h puhallusnopeutta lehtien tehokkaaseen puhaltamiseen
 • Voidaan käyttää pelkällä puhallus- tai imuputkella tai molemmat putket koneeseen kiinnitettyinä.
 • Tehokasta silppuamista 10:1 suhteessa metallisella silpputerällä
 • Osa 36V järjestelmää, akku ja laturi myydään erikseen

Vakiovarusteena (RBV36B)

45l lehtipussi, olkahihna, pyörät ja 
supistussuutin

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 −
Ilmannopeus (km/t) 238
Paino ilman akkua (kg) 2.38
Tuotenumero 5133002524
EAN koodi 4892210138538
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36V akut ja laturit

BPL3650D
36V (5.0Ah) Lithium-ion akku

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

 • 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 Lithium teknologiat

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

Saatavana myös

36V Lithium+ 4.0Ah MAX POWER akku nopealla 
laturilla

Tuotenumero 5133001894
EAN koodi 4892210819574

Tuotenumero:Name: EAN koodi:
5132002791 4892210139559RBPK3640D5A

BPL3626
36V (2.6Ah) Lithium-ion  akku

 • Tehokas 2.6Ah Lithium+ akku takaa enemmän voimaa, 
pidemmän käyntiajan sekä parempaa kestävyyttä kuin 
edeltävät Lithium teknologiat

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

Tuotenumero 5133000709
EAN koodi 4892210812483

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

Tuotenumero 5133002166
EAN koodi 4892210127426
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BPL3615
36V (1.5Ah) Lithium-ion akku

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

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

Tuotenumero 5133001875
EAN koodi 4892210819413

BCL3620S
36V Lithium laturi

 • 36V laturi on yhteensopiva Ryobi kaikkien 36V akkujen 
kanssa

 • Lataa 2.5Ah akun 90 minuutissa
 • Latauksen ilmaisin LED-valolla

Tuotenumero 5133000727
EAN koodi 4892210812926

BCL3650F
36V Lithium pikalaturi

 • 36V laturi yhteensopiva muiden Ryobi 36V akkujen kanssa
 • Lataa 5.0Ah akun tunnissa
 • Latauksen ilmaisin LED-valolla

Saatavana myös

36V Lithium+ 4.0Ah MAX POWER akku nopealla 
laturilla

Tuotenumero 5133002417
EAN koodi 4892210133458

Tuotenumero: EAN koodi:Name:
5132002791 4892210139559RBPK3640D5A

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

Tee omalla tavallasi

Valitse työkalu…
Valitse työkalu, akku ja laturi valikoimasta 
yksittäisostoina ja kasvata ONE+ -tuoteperhettäsi.

Valitse tarvikkeet…
Valitse mikä tahansa työkalu + akku ja laajenna tuo-
teperhettäsi samalla kun säästät rahaa.

Tai

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

Antaa virran yli 40  
erilaiselle sähkö- ja
puutarhatyökalulle
samalla Lithium+ akulla!
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Mitä UUTTA 
 

-järjestelmässä? UUTTA

Akkukäyttöisten tee se itse –
järjestelmien maailmanykkönen kasvaa  
       kasvamistaan!

Tässä ovat viimeisimmät 
lisäykset puutarhasi  
-järjestelmään.
UUSI Ruohonleikkuri
RLM18X33H40 

Ensimmäinen Ryobi 18V ruohonleikkuri, joka saa 
virran YHDESTÄ akusta. Yleensä akkukäyttöiset 
ruohonleikkurimme hyödyntävät fuusioteknologiaa ja 
saavat virran kahdesta Lithium+ akusta, mutta Ryobi 
haluaa olla innovatiivinen.

Tarkempia

tuotetietoja

saat 
 

-puutarhatyökalujen

valikoimastamme 

ryobitools.fi

UUSI Jatkovarrellinen 
pensasleikkuri
RPT184515 

Uusi jatkovarrellinen 
pensasleikkuri, jonka  
avulla yletyt  
leikkaamaan  
korkeatkin pensaat  
ja pensasaidat.

 40 työkalua  YKSI akku  Loputtomat mahdollisuudet

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

Akkuteknologia

 järjestelmä: 40+ työkalua, 
joissa laajin valikoima Lithium+ akkuja

Suoja- 
elektroniikka

Virtamittari

Helpoin tapa valvoa akun
käyttöaikaa ja hallita
kuormitusta.

Elektroniikka sammuttaa
työkalun, jos akussa on liikaa
rasitusta tai se kuumenee
liikaa, suojaten sekä konetta
että akkua vahingoilta.

IntelliCell™ 

Valvoo ja tasapainoittaa
jokaista kennoa, niin että
energiaa ei mene hukkaan.
Maksimoi käyttöajan
ja parantaa koneen
suorityskykyä jopa 10%!

Ensimmäinen Tee-se-
itsemarkkinoilla!
Energia virtaa
helpoisti kennojen läpi,
kun virran tarve lisääntyy
äkillisesti.

Käyttöaika  Suorituskyky  Virranhallinta  Kestävyys  
Lithium  päivittää ONE+ työkalusi välittömästi

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

Voimakkaat  
kennot
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OLM1833H
18V ruohonleikkuri, 33cm leikkuukapasiteetti

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

 • 33cm leikkuuleveys 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

Vakiovarusteena (OLM1833H)

BIO-leikkaustulppa, 35l kerääjä

RLM18X40H240
36V Fusion™ ruohonleikkuri, 40cm runko, virranlähteenä ONE+ akku (2x4.0Ah)

 • 36V suorituskyky Ryobin Lithium Fusion™ teknologian ansiosta. Nyt saatavana 18V ONE+™ 
järjestelmässä. Virranlähteenä kaksi 18V Lithium+ 4.0Ah akkua

 • Tehokas 4.0Ah Lithium+ akku takaa enemmän voimaa, pidemmän käyntiajan sekä parempaa 
kestävyyttä kuin edeltävät Lithium teknologiat. Polttomoottorikonetta vastaavaa suorituskykyä.

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

 • Optimoitu runko 40cm metallisilla terillä, erinomainen leikkaus, BIO-leikkaus ja keräys
 • Vankkarakenteinen korkeudensäätö, 5 asentoa 20-70mm
 • Leikkaa reunojen läheltä sekä pensaisen ympäriltä kätevästi EasyEdge™  

ruohoharjan ansiosta
 • Työntöaisa pikalukoilla sekä pehmeä pohjaisella kerääjällä -  

helpottaa varastointia
 • Vertebrae™ kahva, monta eri otetta ja säädettävä korkeus lisää  

käyttömukavuutta
 • Osa 18V ONE+™ järjestelmää, akku yhteensopiva jopa yli 40 eri sähkö-  

ja puutarhatyökalun kanssa

Vakiovarusteena (RLM18X40H240)

50l kovakantinen kerääjä,  
BIO-leikkaustulppa

Saatavana myös
36V Lithium Fusion™ ONE+ akkukäyttöinen 

ruohonleikkuri, 40 cm leikkuuleveys
Name: Tuotenumero: EAN koodi:

5133002160 4892210821218OLM1840H

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

Voltit (V) 36
Akun kapasiteetti (Ah) 4.0

Mukana tulevien akkujen 
määrä

2

Leikkuuleveys (cm) 40
Terän nopeus (r/min) 3550
Mukana laturi 2 hr
Veto mekanismi Työntö
BIO-leikkaus Kyllä
Paino akun kanssa (kg) 19.2
Tuotenumero 5133002098
EAN koodi 4892210820808

Voltit (V) 18
Akun kapasiteetti (Ah) -

Mukana tulevien akkujen 
määrä

0

Leikkuuleveys (cm) 33
Veto mekanismi Työntö
BIO-leikkaus Kyllä
Paino akun kanssa (kg) 11.5
Tuotenumero 5133002616
EAN koodi 4892210139351
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RLM18C36H225
36V Hybridi ruohonleikkuri, 36cm leikkauskapasiteetti

 • 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

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 laturi 90 min
Leikkuuleveys (cm) 36
Veto mekanismi Työntö
BIO-leikkaus Kyllä
Paino akun kanssa (kg) 16.1
Tuotenumero 5133002587
EAN koodi 4892210140111
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Parasta 
kummastakin 
maailmasta.
Hybridityökaluista ei koskaan lopu virta, 
joten voit työskennellä pidempään.

Puutarhatöitä? Nauti johdottomista laitteista 
Lithium+ akun ansiosta. Jos akku sattuisi 
loppumaan, voit hyödyntää sähköverkkoa.  
Hybridi tarjoaa äärimmäistä joustavuutta
valita sopiva virtalähde, jotta voit aina  
halutessasi jatkaa työskentelyä.

Huomaa työkaluissamme 
oleva  logo.

Tiesitkö, että…? 
Ryobin hybridivalikoima on myös osa ONE+ -järjestelmää, eli saat virtaa  
yli 40 eri sähkö- ja puutarhatyökaluun samalla Lithium+-akulla.

Lisää teknisiä tietoja, mukaan luettuina melutasoa ja värähtelyvoimakkuutta koskevat tiedot, on saatavissa verkkosivustoltamme: www.ryobitools.fi
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RLT1830H15
18V Hybridi ruohotrimmeri, 30cm leikkuukapasiteetti

 • Innovatiivinen 18V Hybridi virranlähde, tarjoaa jatkuvaa tehoa silloin 
ja sinne missä sitä tarvitaan. Samassa työkalussa virranlähteenä 18V 
akku sekä verkkovirta

 • Säädettävä leikkuuleveys 25-30cm - nopeuttaa trimmaamista
 • Intellicell™ teknologia valvoo ja tasapainoittaa yksittäisiä kennoja ja 

maksimoi käyttöaikaa, käyttöikää sekä turvallisuutta
 • EasyEdge™ toiminto, helpot vaihdot trimmaamisesta reunojen 

leikkaamiseen
 • Teleskooppinen varsi ja säädettävä kahva lisää käyttömukavuutta
 • Osa 18V ONE+™ järjestelmää, akku yhteensopiva jopa yli 40 eri 

sähkö- ja puutarhatyökalun kanssa

Vakiovarusteena (RLT1830H15)

Sisältää 3 automaattisesti syöttävää 
siimapäätä

RLT183125
18V ruohotrimmeri, 30cm leikkuukapasiteetti

 • 18V Lithium akkutehoa patentoidulla Intellicell™ teknologialla joka 
valvoo ja tasapainoittaa yksittäisiä kennoja ja maksimoi käyttöaikaa 
sekä turvallisuutta

 • Säädettävä leikkuuleveys 25-30 cm - nopeuttaa trimmaamista
 •  EasyEdge™ toiminto, helppo vaihtaa trimmaamisesta 

reunaleikkuuseen
 • Teleskooppivarsi ja säädettävä etukahva lisäävät käyttömukavuutta
 • Kolmeen asentoon kääntyvä leikkuupää helpottaa puskien ja puiden 

alta trimmaamista
 • Osa laajaa ONE+ 18V järjestelmää. Akku yhteensopiva muiden 

ONE+ sähkö- ja puutarhatyökalujen kanssa.
Vakiovarusteena (RLT183125)

Sisältää yhden automaattisesti 
syöttävän siimapään

RLT1825LI
 18V ruohotrimmeri, 25cm leikkuuleveys

 • Tehokas 18V Lithium akku
 •  25cm leikkuuleveys tarjoaa tehokasta trimmaamista
 • EasyEdge reunanleikkuutoiminto
 • Kahdenkäden muotoilu lisää käyttömukavuutta
 • Osa 18V ONE+™ järjestelmää, akku yhteensopiva jopa yli 40 eri 

sähkö- ja puutarhatyökalun kanssa

Vakiovarusteena (RLT1825LI)

Automaattinen siimansyöttö

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

Voltit (V) 18
Akun kapasiteetti (Ah) 1.3

Mukana tulevien akkujen 
määrä

1

Mukana laturi 3 t

Siimansyöttöjärjestelmä
Automaattinen 

syöttö

Leikkuu-uran leveys (cm) 25cm
Leikkuulinjan halkaisija (mm) 1.6
Paino akun kanssa (kg) 1.65
Tuotenumero 5133001806
EAN koodi 4892210818423

Voltit (V) 18V
Akun kapasiteetti (Ah) 2.5Ah

Mukana tulevien akkujen 
määrä

1

Leikkuulinjan halkaisija (mm) 1.6
Leikkuu-uran leveys (cm) 25-30

Siimansyöttöjärjestelmä
Automaattinen 

syöttö

Paino akun kanssa (kg) 2.16
Tuotenumero 5133002395
EAN koodi 4892210133953

Voltit (V) 18
Akun kapasiteetti (Ah) 1.5

Mukana tulevien akkujen 
määrä

1

Mukana laturi 45 min
Leikkuulinjan halkaisija (mm) 1.6
Leikkuu-uran leveys (cm) 25-30

Siimansyöttöjärjestelmä
Automaattinen 

syöttö

Paino akun kanssa (kg) 3.4
Tuotenumero 5133002460
EAN koodi 4892210136626
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OBC1820B
18V ruohoraivaussaha pyöräkahvalla

 • Tehokas 18V 4.0Ah Lithium+ akku tarjoaa enemmän tehoa, käyttöaikaa ja kestävyyttä kuin aikaisemmat lithium akut
 • Intellicell™ teknologia valvoo ja tasapainoittaa yksittäisiä kennoja ja maksimoi käyttöaikaa, käyttöikää sekä turvallisuutta
 • Tehokas 18V moottori tarjoaa optimaalista tehoa ruohon ja heinän leikkaamiseen
 • 2-toimintoa yhdessä - voidaan käyttää siimapäällä tai 3-lapaisella ruohoterällä
 • 30cm leikkuuleveys nopeuttaa työskentelyä
 • Pehmustetut tuplakahvat ja portaaton nopeudensäätö lisäävät käyttöaikaa
 • Taakse sijoitettu akku antaa optimaalisen tasapainon sekä painonjakauman 

Vakiovarusteena (OBC1820B)

Tri-Arc+™ -terä, Reel-Easy™ 
viimeistelypää 1,6m siimalla, 
pyöräkahva ja olkahihna

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 −

Leikkuuleveys 
ruohoraivaussahanterällä (cm)

20

Leikkuuleveys 
ruohotrimmeriterällä (cm)

30

Siimapaksuus (mm) 1.6
Terän nopeus (r/min) 8,500
Paino ilman akkua (kg) 3.5
Tuotenumero 5133002619
EAN koodi 4892210141033
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RHT1855R40
18V pensasleikkuri, 55cm terä

 • 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

18V pensasleikkuri, 55cm terä

EAN koodi:Name: Tuotenumero:
5133002161 4892210821249OHT1855R

RHT1851R15
18V pensasleikkuri, 50cm terä

 • Tehokasta leikkaamista korkeavääntöisen moottorin ansiosta
 • Erinomainen leikkuulaatu 50cm timanttihiotun terän ansiosta
 • Leikkaa jopa 18mm paksuja oksia, terän päässä sahaustoiminto
 • Jumiutumisen estojärjestelmä
 • Kääntyvä takakahva tarjoaa käyttäjälle monipuolisesti 

työskentelyasentoja
 • HedgeSweep™ roskienkerääjä
 •  Osa 18V ONE+™ järjestelmää, akku yhteensopiva jopa yli 40 eri 

sähkö- ja puutarhatyökalun kanssa

Vakiovarusteena (RHT1851R15)

HedgeSweep™ roskienkerääjä, 
teränsuoja

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

Voltit (V) 18
Akun kapasiteetti (Ah) 1.5

Mukana tulevien akkujen 
määrä

1

Mukana laturi 60 min

Maks. leikkuukapasiteetti 
(mm)

18

Terän nopeus (r/min) 2700
Terän pituus (cm) 50
Akkutyyppi Li-ion
Paino akun kanssa (kg) 3.15
Tuotenumero 5133002109
EAN koodi 4892210820747

Akun kapasiteetti (Ah) 4.0
Mukana tulevien akkujen määrä 1
Maks. leikkuukapasiteetti (mm) 22
Terän nopeus (r/min) 2700
Terän pituus (cm) 55
Paino ilman akkua (kg) 3.42
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OHT1850X
18V pitkävartinen pensasleikkuri, 50cm terä

 • 18V Lithium akkutehoa patentoidulla Intellicell™ teknologialla joka valvoo ja tasapainoittaa yksittäisiä kennoja ja maksimoi käyttöaikaa sekä 
turvallisuutta

 • Neljään asentoon kääntyvä leikkuupää erilaisten puskien ja pensaiden leikkaamiseen
 • Kääntyvä takakahva mahdollistaa leikkaamisen erilaisissa asennoissa
 • Keskeisesti sijoitettu kytkin mahdollistaa käytön monilla eri otteilla
 • HedgeSweep-roskienkerääjä poistaa tehokkaasti leikkuujätettä
 • Osa laajaa ONE+ 18V järjestelmää. Akku yhteensopiva muiden ONE+ sähkö- ja puutarhatyökalujen kanssa

Vakiovarusteena (OHT1850X)

HedgeSweep™-roskien kerääjä, 
teränsuoja

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
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OPT1845
18V pitkävartinen pensasleikkuri

 • 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

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 −
Terän pituus (mm) 450
Terän nopeus (r/min) 1500
Leikkuukapasiteetti 18mm
Paino ilman akkua (kg) 4.2
Tuotenumero 5133002523
EAN koodi 4892210138521
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OPP1820
18V oksasaha, 20cm laippa

 • 20 cm Oregon laippa ja ketju
 •  Korkea vääntö ja jopa 5.5 m/s ketjunnopeus
 • Pitkän varren ansiosta yletyt oksiin jopa 4 metrin korkeuteen
 • 15° kulmassa oleva sahauspää helpottaa oksien sahaamista
 • Automaattinen teräketjuvoitelu mahdollistaa jatkuvan sahaamisen
 • Osa laajaa ONE+ 18V järjestelmää. Akku yhteensopiva muiden 

ONE+ sähkö- ja puutarhatyökalujen kanssa

Vakiovarusteena (OPP1820)

laippa, ketjun voiteluaine ja tuppi

OGS1821
18V ruoho-/pensasleikkuri

 • Tehokas 18V pensasleikkuri ja ruohosakset
 • Terän pikavaihto ilman työkaluja
 • Kevyt ja helppo käyttää
 • GripZone™ -päällystetty kahva lisää käyttömukavuutta
 •  Osa 18V ONE+ järjestelmää jossa jopa 40 sähkö ja 

puutarhatyökalua
 • Osa laajaa ONE+ 18V järjestelmää. Akku yhteensopiva muiden 

ONE+ sähkö- ja puutarhatyökalujen kanssa.
 • Myydään ilman akkua ja laturia

Vakiovarusteena (OGS1821)

1 x nurmikon siistimis terä,  
1 x pensaiden siistimis terä

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)

8

Ruoholeikkurin terä (mm) 100
Pensasleikkurin terä (mm) 200
Paino akun kanssa (kg) 1.4
Tuotenumero 5133000732
EAN koodi 4892210812568

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
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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

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 −
Ilmanvirran nopeus (km/h) 250
Paino akun kanssa (kg) 2.1
Tuotenumero 5133002340
EAN koodi 4892210822673
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ryobitools.euONE+ sähkötyökalut

Antaa virran yli 40  
erilaiselle sähkö- ja puutarhatyökalulle
samalla Lithium+ akulla!

Sähkötyökalut ja tarvikkeet kaikkiin tee se itse -tarpeisiin

Valitse työkalu…
Valitse työkalu, akku ja laturi valikoimasta 
yksittäisostoina ja kasvata ONE+ -tuoteperhettäsi.

Valitse tarvikkeet…
Valitse mikä tahansa työkalu + akku ja laajenna 
tuoteperhettäsi samalla kun säästät rahaa.

Tai

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

Tiesitkö, että meillä on ONE+ 
sähkötyökaluja myös kotiisi…
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18V akut ja laturit

RB18L50
18V 5.0Ah Lithium+ akku

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

 • 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

RB18L40
18V 4.0Ah Lithium+ akku

 • Tehokas 4.0Ah Lithium+ akku tarjoaa jopa 10% enemmän suorituskykyä ja 95% 
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 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

18V 4.0Ah Lithium+ akku ja pikalaturi
Tuotenumero: EAN koodi:Name:
5133001912 4892210124210RBC18L40

RB18L25
18V 2.5Ah Lithium+ akku

Tuotenumero 5133002237
EAN koodi 4892210129062

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

 • 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 2x6sta (50*150mm) R18CS 

pyörösahalla
 • Käyntiaika voi vaihdella riippuen työkalusta, akusta sekä toiminnosta

RB18L15
18V 1.5Ah Lithium+ akku

Tuotenumero 5133001905
EAN koodi 4892210124081

 • 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

18V 1.5Ah Lithium+ akku ja pikalaturi
EAN koodi:Name: Tuotenumero:

5133001910 4892210124173RBC18L15

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

Tuotenumero 5133001907
EAN koodi 4892210124104

Tuotenumero 5133002433
EAN koodi 4892210135940
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BCL14181H
18V ONE+ laturi

Tuotenumero 5133001127
EAN koodi 4892210117991

 • Sopii kaikille Ryobin 18V akuille
 • LED latauksen indikaattori
 • Huolto toiminto - laturissa säilytettävissä akuissa voi havaita 

suorituskyky huippuja
 • Lataa akut 0°C - 50°C lämpötila välillä

BCS618
18V ONE+ 6-paikkainen laturi

Tuotenumero 5132000042
EAN koodi 4892210106346

 • Moniporttinen laturi - tehokasta akkujen latausta
 • Laturia voidaan käyttää kaikkien Ryobin 18 V akkujen lataamiseen
 • LED valo indikaattori
 • Huoltotoiminto
 • Lataa akkuja 0°C - 50°C lämpötilassa

Katso, miten toteutat luovia tee se itse -projekteja kotiisi ja puutarhaasi

SEINÄÄN ASEN-
NETTAVA

PYÖRÄTELINE

KIERRÄTYSPUUSTA 
RAKENNETTAVA

ISTUTUSLAATIKKO
VANERINEN

SOHVAPÖYTÄ

Noudata vaiheittain etenevän oppaiden neuvoja tee se itse 
-ideoiden toteuttamiseksi ja tee samalla vaikutus perheeseesi 
ja ystäviisi. Haluaisimme nähdä luomuksesi! Merkitse 
projektikuvasi tagilla #MyRyobi, ja me jaamme parhaimmat.

KEHYS
SUOSIKKIKUVALLESI

Katso lisää osoitteessa  http://fi.ryobitools.eu/header/-myryobi-projektit/#!/1 ja seuraa meitä Twitterissä & Instagramissa  @RyobiToolsEU

Lisää teknisiä tietoja, mukaan luettuina melutasoa ja värähtelyvoimakkuutta koskevat tiedot, on saatavissa verkkosivustoltamme: www.ryobitools.fi
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RLM13E33S
1300W ruohonleikkuri, 33cm leikkuuleveys

 • Tehokas 1300W moottori ja 33cm leikkuuleveys
 • 5 kahvan korkeutta tarjoaa kaikille käyttäjille parhaan 

työskentelyasennon
 • Leikkaa reunoja myöden EasyEdge-toimintonsa ansiosta
 • 5 korkeuden säätöä 20-60mm
 • Kääntyvä ja irrotettava kahva kokoontaitettavalla kerääjällä helppoon 

ja kätevään varastointiin
 • 35l kerääjä

Vakiovarusteena (RLM13E33S)

BIO-leikkaustulppa

RLM15E36H
1500W ruohonleikkuri, 36cm leikkuuleveys

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

työskentelyasennon
 • Vertebrae™ työntöaisa, moniotteinen sekä säädettävä korkeus
 • Taittuva työntöaisa sekä kokoonkasaantuva ruohonkerääjä, helppo ja 

nopea varastoida
 • 45l ruohonkerääjä Vakiovarusteena (RLM15E36H)

BIO-leikkaustulppa

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

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

Sisäänottoteho (W) 1300
Leikkuuleveys (cm) 33
Veto mekanismi Työntö
BIO-leikkaus Kyllä
Paino (kg) 9
Tuotenumero 5133002343
EAN koodi 4892210822581
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Ruohonleikkurit

RLM18E40H
1800W ruohonleikkuri, 40cm leikkuuleveys

 • Tehokas 1800W moottori, 40cm leikkuuleveys
 • EasyEdge™ ruohoharjalla leikkaat aivan reunoja myöten
 • Keskitetty viidenpisteen korkeudensäätö 20 mm - 70 mm
 • Kolme aisakorkeutta
 • Vertebrae™ työntöaisa, moniotteinen sekä säädettävä korkeus
 • Taittuva työntöaisa sekä kokoonkasaantuva ruohokerääjä, helppo ja 

nopea varastoida
 • 50l ruohonkerääjä

Vakiovarusteena (RLM18E40H)

BIO-leikkaustulppa

RLM46140
140cm³ ruohonleikkuri OHV-moottorilla, 46cm leikkuuleveys

 • 140cm³ OHV-moottoriteknologia
 • Puhdas moottoriteknologia. Päihittää CE CO ja HC+Nox päästörajat
 • 4 toimintoa yhdessä: kerääjä, BIO-leikkaus, sivulle ja taakse heitto
 • BIO-leikkaus hienontaa ruohon ja jakaa sen uudelleen maahan 

luonnollisena lannoitteena
 • Sivulle heitto -toiminnon ansiosta ruohonleikkurilla leikkaa pidempään 

tai suuremman määrän ruohoa ilman kerääjän tyhjennystä
 • Itsestään vetävä, säästää aikaa ja energiaa
 • Suuret takapyörät takaavat sujuvan liikkumisen
 • Keskitetysti säädettävä 7 eri leikkuukorkeutta 25-75mm
 • Softgrip-kahva erilaisille otteille ja säädettävä kahvan korkeus
 • Pikalukittava kahva ja kompakti päältä kova/alta pehmeä kerääjä

Vakiovarusteena (RLM46140)

BIO-leikkaustulppa, kerääjä

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

RLM46175S

 • Subaru® 175cm³ OHC-moottoriteknologia
 • Puhdas moottoriteknologia. Päihittää CE CO ja HC+Nox päästörajat
 • 4 toimintoa yhdessä: kerääjä, Bio Clip -murskaus, sivulle ja taakse heitto
 • Murskaustoiminto hienontaa ruohon ja jakaa sen uudelleen maahan luonnollisena 

lannoitteena
 • Sivulle heitto -toiminnon ansiosta ruohonleikkurilla leikkaa pidempään tai 

suuremman määrän ruohoa ilman kerääjän tyhjennystä
 • Itsestään vetävä, säästää aikaa ja energiaa
 • Suuret takapyörät takaavat sujuvan liikkumisen
 • Keskitetysti säädettävä 7 eri leikkuukorkeutta 25-75mm
 • Softgrip-kahva erilaisille otteille ja säädettävä kahvan korkeus
 • Pikalukittava kahva ja kompakti päältä kova/alta pehmeä kerääjä
 • Suojapuskurit suojaavat leikkuria leikattaessa kovien  

pintojen läheisyydessä

Subaru® 175cm³ ruohonleikkuri OHC-moottorilla

Bio Clip -tulppa, kerääjä
Vakiovarusteena (RLM46175S)

Moottorintilavuus (cc) 140
Leikkuu-uran leveys (cm) 46
Veto mekanismi Itsevetävä
Paino (kg) 35
Tuotenumero 5133002551
EAN koodi 4892210138156

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

Moottorintilavuus (cc) 175
Leikkuu-uran leveys (cm) 46
Veto mekanismi Itsevetävä
Paino (kg) 31
Tuotenumero 5133002553
EAN koodi 4892210138170
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Täydellinen tapa 
leikata nurmikko. Ruohonleik-

kurin korkeus ja 
ruohonleikkuutiheys

Määrittävät nurmikkosi 
elinvoimaisuuden ja 

viehättävyyden.Tavoitteletko vihreämpää ruohoa? Kokeile 
käteviä vinkkejämme, joiden avulla voit 
parantaa nurmikkosi laatua.

Saat 
huomattavasti 

tiheämmän nurmen 
leikkaamalla sitä vähän 

kerrallaan ja usein. 
Ihannetapauksessa 

kerran viikossa.

 
Kannattaa 

myös odottaa 
ruohon kuivumista 

ennen leikkausta. Märkä 
ruoho saattaa tukkia ruo-
honleikkurin, mikä saattaa 

tuottaa epätasaisen 
leikkuujäljen.

Minkätyyppinen puutarhuri olet?

Perinteinen

Perinteiset puutarhurit haluavat 
hoitaa puutarhaansa perin-
teisesti. Siksi he valitsevat 
polttomoottorikäyttöiset 
työkalut joka kerta.

Innovatiivinen  

Innovatiiviset puutarhurit eivät 
halua rajoitteita. He nauttivat 
johdottomista innovaatioista, 
joiden käyttöön riittää  
yksi akku.

Luotettava

Luotettavat puutarhurit eivät 
halua minkään keskeyttävän 
heidän puutarhanhoitoaan. 
He haluavat loputonta 
virtaa, minkä vuoksi 
he valitsevat 
sähkövirran.

SähkökäyttöinenPolttomoottorikäyttöinenAkkukäyttöinen

KATSO....  
UUSI polttomoottorikäyttöinen 
EasyStart Ruohonleikkuri
RLM46175SO 

KATSO...  
Ryobin sähkökäyttöinen Ruohonleikkuri
RLM15E36H

KATSO... 
UUSI 18V ONE+ Ruohonleikkuri 
RLM18X33H40

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

RLM46175SO
Subaru® 175cm³ ruohonleikkuri OHC-moottorilla, ONE+ eStart yhteensopiva

 • Subaru® 175cm³ OHC-moottoriteknologia
 • Puhdas moottoriteknologia. Päihittää CE CO ja HC+Nox päästörajat
 • ONE+™ EasyStart™ vaivattomaan käynnistykseen, ilman johdosta vetämistä
 • 4 toimintoa yhdessä: kerääjä, BIO-leikkaus, sivulle ja taakse heitto
 • BIO-leikkaus hienontaa ruohon ja jakaa sen uudelleen maahan luonnollisena 

lannoitteena
 • Sivulle heitto -toiminnon ansiosta ruohonleikkurilla leikkaa pidempään tai suuremman 

määrän ruohoa ilman kerääjän tyhjennystä
 • Itsestään vetävä, säästää aikaa ja energiaa
 • Suuret takapyörät takaavat sujuvan liikkumisen
 • Keskitetysti säädettävä 7 eri leikkuukorkeutta 25-75mm
 • Softgrip-kahva erilaisille otteille ja säädettävä kahvan korkeus
 • Pikalukittava kahva ja kompakti päältä kova/alta pehmeä kerääjä
 • Suojapuskurit suojaavat leikkuria leikattaessa kovien pintojen läheisyydessä

Saatavana myös

Subaru® 175cm³ ruohonleikkuri OHC-moottorilla

EAN koodi:Tuotenumero:Name:
5133002553 4892210138170RLM46175S

Vakiovarusteena (RLM46175SO)

Bio Clip -tulppa, kerääjä

RLM53190SV
Subaru® 190cm³ ruohonleikkuri OHC-moottorilla

 • Subaru® 190cm³ OHC-moottoriteknologia
 • Puhdas moottoriteknologia. Päihittää CE CO ja HC+Nox päästörajat
 • Moottorin nopeudensäätö mahdollistaa, että leikkurin nopeus voidaan 

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

luonnollisena lannoitteena
 • Sivulle heitto -toiminnon ansiosta ruohonleikkurilla leikkaa pidempään 

tai suuremman määrän ruohoa ilman kerääjän tyhjennystä
 • Itsestään vetävä, säästää aikaa ja energiaa
 • Keskitetysti säädettävä 7 eri leikkuukorkeutta 25-75mm
 • Softgrip-kahva erilaisille otteille ja säädettävä kahvan korkeus
 • Pikalukittava kahva ja kompakti päältä kova/alta pehmeä  

kerääjä
 • Suojapuskurit suojaavat leikkuria leikattaessa kovien pintojen 

läheisyydessä

Vakiovarusteena (RLM53190SV)

Bio Clip -tulppa, kerääjä

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

Moottorintilavuus (cc) 190cc
Leikkuu-uran leveys (cm) 53
Veto mekanismi Itsevetävä
Paino (kg) 41
Tuotenumero 5133002556
EAN koodi 4892210139085

Moottorintilavuus (cc) 175
Leikkuu-uran leveys (cm) 46
Veto mekanismi Itsevetävä
Paino (kg) 35
Tuotenumero 5133002554
EAN koodi 4892210138187
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Huomaa työkaluissamme  
oleva EasyStart-logo!Ota bensiinistä  

kaikki hyöty irti.
Aloita työskentely ilman nykimistä 
käyttämällä joka kerta bensiinillä 
toimivia, ONE+ EasyStart -teknolo-
gialla varustettuja työkaluja. Napsauta 

vain Lithium+ 

akku paikalleen 

ja työskentely voi 

alkaa!

Ainutlaatuinen käynnistysapu eliminoi jatkuvan 
rasittavan käynnistysnarun vetelyn. Painat vain 
kerran painiketta, ja polttomoottorikäyttöinen 
työkalusi käynnistyy automaattisesti uudella 
ennennäkemättömällä tavalla.

Helppo tapa käynnistää 
polttomoottorisi…

EasyStart Pensasleikkuri

EasyStart-moduulia myydään 
yksittäisinä tai akkusarjana.

EasyStart 
Ruohoraivaussaha

EasyStart-teknologia on optimoitu  
UUDELLE EasyStart- ruohonleikkurillemme, 
mutta moduulin ostaminen ei ole tarpeen, 
koska teknologia on integroituna laitteessa.
 
Napsauta vain 18V akku paikalleen
ja käynnistä laite toimintaan
virta-avaimella.

EasyStart Ruohotrimmeri

UUSI EasyStart 
Ruohonleikkuri

Ryobin innovaatio. Suunniteltu tekemään enemmän.

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

OES18
ONE+™ EasyStart™ startteri bensiinilaitteiden vaivattomaan käynnistykseen

 • ONE+™ EasyStart™ startteri varmistaa vaivattoman käynnistyksen bensiinilaitteissa, ei tarvetta vetää käynnistysnarusta enää
 • Sopii: RLT254CDSO, RBC254SESO, RBC254SBSO, RBC42FSBO, RBC47SEO, RBC52FSBO,RBC52FSBOS, RHT25X60RO

Vakiovarusteena (OES18)

-

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

Tuotenumero 5132002803
EAN koodi 4892210140012
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Ruohotrimmerit ovat 
pienempiä ja kevyempiä.

Niitä käytetään leikkaamaan
ja siistimään satunnaisia
ruohotupsuja puutarhan

ja sisäpihan reunoilta. Niissä
on ohut siima työn
hoitamista varten.

 

Ruohoraivaussahat 
ovat vankempia, ja 

niitä käytetään pensaita, 
liikakasvua, korkeaa ruohoa, 

tiheää oksistoa ja pieniä puita 
varten. Ne on varustettu 

metalliterällä vaativampaa 
leikkuuta varten.

 

Ryobi-ruohoraivaussahat 
toimivat myös ruohotrim-

mereinä. Nyt sinulla voi olla 
molemmat työkalut, kun 

ostat yhden Ryobi-ruoho-
raivaussahan.

Ruohoraivaussaha
vai ruohotrimmeri –
kumpaa käyttäisin?
Minkätyyppinen puutarhuri olet?

Perinteinen

Perinteiset puutarhurit 
haluavat hoitaa 
puutarhaansa perinteisesti. 
Siksi he valitsevat 
polttomoottorikäyttöiset 
laitteet joka kerta.

Innovatiivinen

Innovatiiviset puutarhurit eivät 
halua rajoitteita. He nauttivat 
johdottomista innovaatioista, 
joiden yksi akku antaa virtaa 
eri työkaluille.

Luotettava

Luotettavat puutarhurit eivät 
halua minkään keskeyttävän 
heidän puutarhanhoitoaan. He 
haluavat loputonta virtaa ja 
käyttöaikaa. Siksi he valitsevat 
Ryobin sähkökäyttöiset 
puutarhatyökalut.

SähkökäyttöinenAkkukäyttöinen

KATSO... 
18V Hybridi ruohotrimmeri
RLT1830H13

36V Ruohoraivaussaha
RBC36X26B

KATSO... 
UUSI Polttomoottorikäyttöinen
EasyStart ruohoraivaussaha
RBC254SESO 

KATSO... 
UUSI Sähkökäyttöinen Expand-it
ruohoraivaussaha
RBC1226I

Lisää teknisiä tietoja, mukaan luettuina melutasoa ja värähtelyvoimakkuutta koskevat tiedot, on saatavissa verkkosivustoltamme: www.ryobitools.fi
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RLT3525S
350W ruohotrimmeri, 25cm leveä leikkuulinja

 • Kevyt ja tehokas 350 W korkeasuorituskykyinen moottori
 • 25 cm leikkuuleveys lisää tehokkuutta
 •  EasyEdge™ mahdollistaa nopeat vaihdot reunan leikkaamisesta 

perus trimmaamiseen
 • Vertebrae kahvamuotoilu lisää käyttömukavuutta ja vähentää rasitusta

Vakiovarusteena (RLT3525S)

Bump feed siimansyöttö

RLT5027
500W ruohotrimmeri, 27cm leveä leikkuulinja

 • Kevyt ja tehokas 500W korkeasuorituskykyinen moottori
 • 27 cm leikkuuleveys lisää tehokkuutta
 • EasyEdge™ toiminto, helpot vaihdot trimmaamisesta reunojen 

leikkaamiseen
 • Kolmeen asentoon kääntyvä siimapää - monipuolista trimmaamista
 • Teleskooppinen varsi ja säädettäävä kädensija lisää käyttömukavuutta
 • Kätevä, integroitu seinäkiinnitys
 • Integroitu kaapelin pikakela

Vakiovarusteena (RLT5027)

Automaattisesti syöttävä siimapää

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

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

Siimansyöttöjärjestelmä
Automaattinen 

syöttö

Siima tyyppi 2 x 1.5 mm Kierretty
Paino (kg) 2.8
Tuotenumero 5133002117
EAN koodi 4892210820600

Sisäänottoteho (W) 350
Leikkuu-uran leveys (cm) 25
Leikkuulinjan halkaisija (mm) 1.2
Siimansyöttöjärjestelmä Bump pää
Siima tyyppi 2 x 1.2 
Paino (kg) 1.8
Tuotenumero 5133002115
EAN koodi 4892210820624
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RLT6030
600W ruohotrimmeri, 30cm leikkuuleveys

 • Tehokas, korkeavääntöinen 600W moottori suoriutuu kaikista 
tehtävistä

 • 30cm leikkuuleveys lisää tehokkuutta
 • EasyEdge™ toiminto, helpot vaihdot trimmaamisesta reunojen 

leikkaamiseen
 •  Teleskooppinen varsi ja säädettäävä kädensija lisää 

käyttömukavuutta
 • Kätevä, integroitu seinäkiinnitys
 • Integroitu kaapelin pikakela

Vakiovarusteena (RLT6030)

Automaattinen siimansyöttö

RLT8038
800W ruohotrimmeri, 38cm leikkuuleveys

 • 800W tehokas moottori antaa erinomaisen suorituskyvyn
 • 38cm leikkuuleveys lisää tehokkuutta
 • Osittettava varsi on optimaalisesti säilytettävä ja kuljetettava
 • Ergonominen muotoilu tarjoaa miellyttävän painojakauman ja 

käyttömukavuutta

Vakiovarusteena (RLT8038)

Olkahihna

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

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

Siima tyyppi
Kaksoissyöttävä 

1,5mm siima

Paino (kg) 4.6
Tuotenumero 5133002502
EAN koodi 4892210138019

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

Siimansyöttöjärjestelmä
Automaattinen 

syöttö

Siima tyyppi 2 x 1,5mm kierretty
Paino (kg) 3.5
Tuotenumero 5133002119
EAN koodi 4892210820648
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Adaptor

Adaptor

Adjusting
Motor

Expand-it™

Expand-it™  

lisäosat.
Tee yhdestä  
puutarhatyökalusta viisi…

Vaihe 1

Valitse työväline.
Katso, että työvälineessä on 
Expand-it™ logo.

Vaihe 2

Valitse lisäosat.
Säästä aikaa, tilaa ja rahaa.

Jatko-osa OksasahanteräRuohoraivaus-
saha

Pensasleik-
kuri SmartTool.

Anna työkalusi  
ajatella puolestasi. 

Optimaalinen suorituskyky käyttämästäsi 
lisäosasta riippumatta. Varma virransaanti, 
varma suorituskyky.Expand-it™ mahdollistaa leikkaamisen, trimmauksen, muotoilun, 

siistimisen ja oksimisen puutarhassasi. Kiinnität vain tarvittavan lisäosan.

Lisätietoja saat osoitteesta ryobitools.fi

Lisää teknisiä tietoja, mukaan luettuina melutasoa ja värähtelyvoimakkuutta koskevat tiedot, on saatavissa verkkosivustoltamme: www.ryobitools.fi
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RXAHT01
Käännettävä pensasleikkuri

5132002796 4892210140265EAN koodi:Tuotenumero:

 • SmartTool-teknologia optimoi terän nopeuden
 • Bensiinimoottorilla äärimmäinen suorituskyky 4670rpm
 • Maksimisuorituskyky 3916rpm 1200W moottorilla
 • 44cm kaksoisterä

 • Leikkauskapasiteetti 28mm

 • 90° kääntyvä terä mukavaan leikkaukseen kaikista kulmista
 • 2,17kg

RXPR01
Oksasaha

5132002797Tuotenumero: EAN koodi: 4892210140142

 • SmartTool-teknologia optimoi terän nopeuden

 • Bensiinimoottorilla äärimmäinen ketjunopeus 30m/s 
 • Maksimisuorituskyky 15m/s 1200W moottorilla

 • 15° taittuva terä miellyttävään ja turvalliseen työskentelyyn

 • Öljytankki ketjun voiteluun

 • 2,2kg

RXEX01
Jatko-osa

5132002793 4892210140272EAN koodi:Tuotenumero:

 • Tekee ruohotrimmeristäsi uuden puutarhakoneen

 • Pituus: 62cm
 • 0,61kg

RXBC01
Oksasahanterä

48922101402585132002795 EAN koodi:Tuotenumero:

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

 • Bensiinimoottorilla äärimmäinen suorituskyky 8100rpm

 • Maksimisuorituskyky 7080rpm 1200W moottorilla
 • 20cm leikkuukapasiteetti

 • Tri-Arc™ -terä karkaistua terästä

 • 2,05kg

Lisää teknisiä tietoja, mukaan luettuina melutasoa ja värähtelyvoimakkuutta koskevat tiedot, on saatavissa verkkosivustoltamme: www.ryobitools.fi
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RBC1226I
1200W ruohoraivaussaha/-trimmeri, 26cm leikkuuleveys

 • 1200W tehokas moottori tarkkaan leikkuujälkeen
 • Sopii yhteen Expand-It™ tarvikkeiden kanssa
 • 2-in-1: 26cm Tri-Arc+™ karkaistu teräs terä ruohonraivaukseen,  pienille pensaille ja aluskasvillisuuteen
 • Ruohotrimmerissä 38cm kapasiteetti pitkän ja tiheän ruohon trimmaamiseen
 • Pikavapautusmekanismin avulla vaihdat työkaluun helposti Expand-It™ tarvikkeita
 • Ergonominen muotoilu tarjoaa miellyttävän painojakauman

Vakiovarusteena (RBC1226I)

Olkahihna ja siimakela

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

Sisäänottoteho (W) 1200

Leikkuuleveys 
ruohoraivaussahanterällä (cm)

26

Leikkuuleveys 
ruohotrimmeriterällä (cm)

38

Siimansyöttöjärjestelmä Bump pää

Siima tyyppi
1,5mm 

kaksoissiima

Paino (kg) 5.2
Tuotenumero 5133002506
EAN koodi 4892210138033
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RFT254
25,4cm³ niittoleikkuri pyörillä

 • POWR XT™ sarjan 25,4cm³  2-tahtinen täyskampimoottori tarjoaa 
täydellisen teho/paino suhteen sekä korkeampaa vääntöä

 • Puhdas moottoriteknologia
 • 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

RLT254CDSO
25,4cm³ ruohotrimmeri ergonomisella kahvalla

 • POWR XT™: Kompakti Full Crank -moottori tarjoaa voimaa, 
kestävyyttä ja luotettavuutta kevyessä paketissa

 • ONE+™ EasyStart™ vaivattomaan käynnistykseen
 • Ositettava Expand-it™ yhteensopiva varsi
 • Leikkuukapasiteetti 43cm 2,4mm HD-kaksoissiimalla
 • Reel-Easy™ viimeistelypää kätevällä Bump Feed -siimansyötöllä

Vakiovarusteena (RLT254CDSO)

2-tahtiöljy, Reel-Easy™ viimeistelypää 
6m siimalla, jakoavain ja ergonominen 
kahva

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

Moottorintilavuus (cc) 25.4
Moottorityyppi POWR XT täyskampi
Teho (Hp) 0.9
Leikkuu-uran leveys 
(cm)

38

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

Moottorityyppi PoWR XT™
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
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RLT26C
26cm³ POWR LT2™ ruohotrimmeri Ergo-kahvalla

 • PoWR LT2™ sarjan 26cm³ 2-tahti moottori tarjoaa erinomaisen voima 
paino suhteen

 • Puhdas moottoriteknologia. Päihittää CE CO ja HC+Nox päästörajat 
 • Suuri 43cm leikkuukapasiteetti, suoriutuu nopeasti tehtävästä
 • ProCut™ siimapää on nopea täyttää uudelleen 

Vakiovarusteena (RLT26C)

ProCut™ siimapää, avain, D-kahva

RLT430CESD
30cm³ ruohotrimmeri Ergo-kahvalla

 • POWR LT4™ 30cm³ 4-tahtimoottori: Luokkansa kevyin 
puutarhatyökalu, tuottaa jopa 30% enemmän vääntöä

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

 • Puhdas moottoriteknologia. Päihittää CE CO ja HC+Nox päästörajat
 • Ei polttoaineen sekoitusta, erillinen öljysäiliö
 • Ositettava Expand-it™ yhteensopiva varsi
 • Leikkuukapasiteetti 43cm 2,4mm HD-kaksoissiimalla
 • Reel-Easy™ viimeistelypää kätevällä Bump Feed -siimansyötöllä

Vakiovarusteena (RLT430CESD)

Reel-Easy™ viimeistelypää 6m siimalla, 
jakoavain ja ergonominen kahva

RBC254SBSO
 25,4cm³ ruohoraivaussaha pyöräkahvalla

 • POWR XT™: Kompakti Full Crank -moottori tarjoaa voimaa, 
kestävyyttä ja luotettavuutta kevyessä paketissa

 • ONE+™ EasyStart™ vaivattomaan käynnistykseen
 • Ositettava Expand-it™ yhteensopiva varsi
 • 2-IN-1: 3-hampainen raivausterä maksimaaliseen leikkaustehoon ja 

Reel-Easy™ viimeistelypää kätevällä Bump Feed -siimansyötöllä
 • 26cm TriArc+™ 3-hampainen raivausterä, leikkuukapasiteetti 43cm 

2,4mm HD-kaksoissiimalla
 • Ammattimaiset Vertebrae™ pyöräkahva ja valjaat tarjoavat tukea ja 

mukavuutta

Vakiovarusteena (RBC254SBSO)

2-tahtiöljy, Tri-Arc+™ -terä, Reel-
Easy™ viimeistelypää 6m siimalla, 
jakoavain, pyöräkahva ja Vertebrae™ 
kaksoisvaljaat

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

Moottorityyppi POWR XT™
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

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

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
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RBC430SBSD
30cm³ ruohoraivaussaha ja -trimmeri taittuvalla pyöräkahvalla

 • POWR LT4™: 30cm³ 4-tahtimoottori tarjoaa erinomaisen teho-paino-
suhteen 30% lisäväännöllä

 •  Automatic Compression Relief (ACR) tekee käynnistämisestä erittäin 
helppoa

 • Puhdas moottoriteknologia. Päihittää CE CO ja HC+Nox päästörajat
 • Ei polttoaineen sekoitusta, erillinen öljysäiliö
 • Ositettava Expand-it™ yhteensopiva varsi
 • 2-IN-1: 3-hampainen raivausterä maksimaaliseen leikkaustehoon ja 

Reel-Easy™ viimeistelypää kätevällä Bump Feed -siimansyötöllä
 • 26cm TriArc+™ 3-hampainen raivausterä, leikkuukapasiteetti 46cm 

2,4mm HD-kaksoissiimalla
 • Ammattimaiset Vertebrae™ pyöräkahva ja valjaat tarjoavat tukea ja 

mukavuutta
 • Kokoontaitettava pyöräkahva mahdollistaa kompaktin varastoinnin ja 

helpon kuljetuksen

Vakiovarusteena (RBC430SBSD)

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

RBC52FSBOS
52cm³ ruohoraivaussaha ja -trimmeri kokoontaitettavalla pyöräkahvalla ja sahanterällä

 • POWR XT™ sarjan 52cm³ Full Crank 2-tahtimoottori tarjoaa 
erinomaisen teho-paino-suhteen paremmalla väännöllä

 • ONE+™ EasyStart™ vaivattomaan käynnistykseen, ilman johdosta 
vetämistä

 • Puhdas moottoriteknologia. Päihittää CE CO ja HC+Nox päästörajat
 • Suuri leikkuukapasiteetti (46cm linja ja 26cm terä)
 • 3-IN-1: Tri-Arc+™ 3-hampainen raivausterä, sahanterä ja Reel-Easy™ 

viimeistelypää kätevällä Bump Feed -siimansyötöllä
 • Suunniteltu siirtämään teho moottorista leikkuupäähän 

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

Vakiovarusteena (RBC52FSBOS)

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

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

Moottorityyppi PoWR XT™
Moottorintilavuus (cc) 52
Teho (Hp) 1.9
Säiliön tilavuus (l) 1.1
Leikkuu-uran leveys (cm) 46
Leikkuulinjan halkaisija (mm) 2.4
Paino (kg) 8.3
Tuotenumero 5133002545
EAN koodi 4892210138125

Moottorityyppi
PoWR LT4™ 

4-tahti

Moottorintilavuus (cc) 30
Teho (Hp) 1.0
Säiliön tilavuus (l) 0.35
Leikkuu-uran leveys (cm) 46
Siimapaksuus (mm) 2.4
Paino (kg) 6
Tuotenumero 5133002548
EAN koodi 4892210138491
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RHT7565RL
750W pensasleikkuri, 65cm terä, 34mm leikkuukapasiteetti

 • Tehokas ja korkeavääntöinen 750W moottori taakaa erinomaisen leikkutuloksen
 • 65cm tarkat timanttihiotut terät takaavat laadukkaan leikkuutuloksen
 • Kapasiteetti paksujen, jopa 34mm paksujen oksien leikkaamiseen, lisäksi päässä sahaustoiminto
 • Jumiutumisen estojärjestelmä
 •  Hyvin tasapainoitettu ja erittäin kevyt muotoilu, kääntyvä takakahva lisää käyttömukavuutta missä tahansa asennossa leikatessa
 • HedgeSweep™-roskienkerääjä

Vakiovarusteena (RHT7565RL)

HedgeSweep roskien kerääjä, 
teränsuojus

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

Sisäänottoteho (W) 750
Terän pituus (cm) 65

Maks. leikkuukapasiteetti 
(mm)

34

Terän tyyppi
Laserleikattu, 
timanttihiottu

Terän nopeus (r/min) 3000
T terän suoja Kyllä
Paino (kg) 4.4
Tuotenumero 5133002125
EAN koodi 4892210820587
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RHT6560RL
650W pensasleikkuri, 60cm terä, 30mm leikkuukapasiteetti

 • Tehokas ja korkeavääntöinen 650W moottori taakaa erinomaisen 
leikkutuloksen

 • 60cm tarkat timanttihiotut terät takaavat laadukkaan leikkuutuloksen
 • Kapasiteetti paksujen, jopa 30 mm paksujen oksien leikkaamiseen, 

lisäksi päässä sahaustoiminto
 • Jumiutumisen estojärjestelmä
 •  Hyvin tasapainoitettu ja erittäin kevyt muotoilu, kääntyvä takakahva 

lisää käyttömukavuutta missä tahansa asennossa leikatessa
 • HedgeSweep™-roskienkerääjä

Vakiovarusteena (RHT6560RL)

HedgeSweep™-roskienkerääjä, 
teränsuoja

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

 • Tehokas ja korkeavääntöinen 550W moottori taakaa erinomaisen 
leikkutuloksen

 • 55cm tarkat timanttihiotut terät takaavat laadukkaan leikkuutuloksen
 • Kapasiteetti paksujen, jopa 26mm paksujen oksien leikkaamiseen, 

lisäksi päässä sahaustoiminto
 • Jumiutumisen estojärjestelmä
 • Hyvin tasapainoitettu ja erittäin kevyt muotoilu, kääntyvä takakahva 

lisää käyttömukavuutta missä tahansa asennossa leikatessa

Vakiovarusteena (RHT5555RS)

Teränsuoja

RHT4245
420W pensasleikkuri, 45cm terä

 • Kevyt ja mukava käyttää
 • Kaksisuuntaiset terät parantavat leikkuusuorituskykyä
 • 45cm timanttihiotut terät lisäävät kestävyyttä
 • Kytkimellinen etukahva lisää käyttömukavuutta

Vakiovarusteena (RHT4245)

Teränsuoja

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

Sisäänottoteho (W) 420
Terän pituus (cm) 45

Maks. leikkuukapasiteetti 
(mm)

18

Terän tyyppi Kaksitoiminen
T terän suoja Ei
Terän nopeus (r/min) 1500
Paino (kg) 2.7
Tuotenumero 5133001809
EAN koodi 4892210818454

Sisäänottoteho (W) 550
Terän pituus (cm) 55

Maks. leikkuukapasiteetti 
(mm)

26

Terän tyyppi Timanttihiottu
Terän nopeus (r/min) 3000
T terän suoja Kyllä
Paino (kg) 4.1
Tuotenumero 5133002121
EAN koodi 4892210820549

Sisäänottoteho (W) 650
Terän pituus (cm) 60

Maks. leikkuukapasiteetti 
(mm)

30

Terän tyyppi
Laser leikattu, 
timanttihiottu

Terän nopeus (r/min) 3000
T terän suoja Kyllä
Paino (kg) 4.3
Tuotenumero 5133002123
EAN koodi 4892210820563
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Vaiheet tehokasta
pensaiden ja puiden
hoitoa varten

Paksujen 
ja vaikeasti tavoi-

tettavien latvusten 
leikkaaminen

saattaa olla helpompaa, 
kun käytät jatkovarrellis-

ta pensasleikkuria tai 
oksasahaa.

Hyvin
hoidetut pensas-

aidat kavennetaan
molemmilta puolilta siten,

että alaosa jää leveämmäksi 
kuin latvaosa. Näin
valo ulottuu myös

pensasaidan
alaosaan.

Kun leikkaat 
pensasaitaa, poista 

lehvistöä vain hieman 
kerrallaan. Siten varmistat, 
ettet leikkaa vahingossa

liikaa!

Jot-
kut käyttävät 

narua tai lankaa 
merkitäkseen

leikkauslinjan. Tällä
tavalla saat tasaisen 
pensasaidan, joka on  

juuri haluamasi  
muotoinen.

Minkätyyppinen puutarhuri olet?

Perinteinen

Perinteiset puutarhurit 
haluavat hoitaa 
puutarhaansa perinteisesti. 
Siksi he valitsevat 
polttomoottorikäyttöiset 
työkalut joka kerta.

Innovatiivinen  

Innovatiiviset puutarhurit eivät 
halua rajoitteita. He nauttivat 
johdottomista innovaatioista, 
joiden yksi akku antaa virtaa 
eri työkaluille.

Luotettava

Luotettavat puutarhurit eivät 
halua minkään keskeyttävän 
heidän puutarhanhoitoaan. He 
haluavat loputonta virtaa ja 
käyttöaikaa. Siksi he valitsevat 
Ryobin sähkökäyttöiset 
puutarhatyökalut.

Akkukäyttöinen Sähkökäyttöinen

KATSO... 
UUSI 18V ONE+  
jatkovarrellinen pensasleikkuri 
RPT184515

UUSI 36V Pensasleikkuri  
RHT36C60R

KATSO... 
Ryobin sähkökäyttöinen varrellinen 
pensasleikkuri-saha-yhdistelmä.
RP750450

KATSO... 
UUSI Polttomoottorikäyttöinen
EasyStart pensasleikkuri
RHT25X60RO 

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

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

RPP750S
750W oksasaha 20cm laipalla

 • Tehokas, suorituskykyinen 750W moottori
 •  20cm Oregon® laippa ja ketju
 • Erittäin suorituskykyinen, ketjunnopeus 10m/s
 • Voidaan pidentää jopa 2,7m pituiseksi jatkovarren lisäkappaleella, 

ylettyy jopa 4m korkeuteen
 • Sahapää 15° kulmassa, helpottaa oksien leikkaamista ja antaa 

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

Laipan ja ketjun voiteluaine, avain, 
olkaremmi

RPT4545E
450W jatkovarrellinen pensasleikkuri

 • Tehokas 450W moottori
 • 45cm laser leikatut leikkuuterät takaavat tarkan leikkuun
 • 20mm leikkuukapasiteetti
 • 135°  asteen kulmaan kääntyvä trimmauspää, 4 eri kulma-asentoa
 • Ositettava varsi, ylety korkeammalle sekä helpottaa varastointia
 • Ositettavaa vartta voidaan jatkaa jopa 2,7m pituiseksi lisäkappaleella, 

ylettyy jopa 4m korkeuteen
 • Ergonomiset valjaat auttavat tukemaan jatkovartta pitkäkestoisessa 

pensaanleikkaamisessa

Teräsuoja, Ergo-valjaat
Vakiovarusteena (RPT4545E)

Terän pituus (mm) 45

Maks. leikkuukapasiteetti 
(mm)

20

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

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

RHT25X60RO
 25,4cm³ bensiinikäyttöinen pensasleikkuri, ONE+ eStart sähkökäynnistyksellä

 • POWR XT™: Kevyt Full Crank -moottori tarjoaa tehoa, kestävyyttä ja luotettavuutta 
 • Puhdas moottoriteknologia. Päihittää CE CO ja HC+Nox päästörajat
 • ONE+™ EasyStart™ vaivattomaan käynnistykseen, ilman käynnistysnarusta vetämistä
 • 60cm pitkäikäiset laserleikatut, timattihiotut ja kaksitoimiset tarkat terät
 • 32mm oksakapasiteetti haasteellisiinkin pensaisiin
 • Mukana HedgeSweep™-roskienkerääjä
 • 5 asentoon (180°) kääntyvä tärinä estoinen takakahva tarjoaa optimaalista käyttömukavuutta

-
Vakiovarusteena (RHT25X60RO)

Moottorityyppi Täyskampi
Moottorintilavuus (cc) 25.4
Terän pituus (cm) 60

Maks. leikkuukapasiteetti 
(mm)

32

Terän tyyppi
Laserleikatut, 
timanttihiotut

Tuotenumero 5133002549
EAN koodi 4892210138453
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RHT2660R
26cm³ POWR LT2™ pensasleikkuri, 60cm terä, 26mm leikkuukapasiteetti

 • PoWR LT2™ sarjan 26cm³ 2-tahti moottori tarjoaa täydellisen teho/
paino suhteen

 • Puhdas moottoriteknologia. Päihittää CE CO ja HC+Nox päästörajat
 • 60cm kaksisuuntaiset timanttihiotut terät vähentävät tärinää
 • 28mm leikkuukapasiteetti, leikkaa hankalimmatkin pensaat
 • HedgeSweep™-roskienkerääjä
 • Viiteen asentoon kääntyvä takakahva lisää käyttömukavuutta
 • Ultra helppo käynnistysjärjestelmä

Vakiovarusteena (RHT2660R)

2-tahtiöljy, avain, HedgeSweep™-
roskienkerääjä

RCS1935
1900W moottorisaha 35cm laipalla

 • Tehokas 1900W korkeavääntöinen 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 tasapainoitettu ja kevyt muotoilu helpottaa koneen 

käsiteltävyyttä

Vakiovarusteena (RCS1935)

Laipansuoja, 150ml laipan ja ketjun 
voiteluainetta

RCS2340
2300W ketjusaha 40cm laippalla

 • Tehokas 2300W korkeavääntöinen 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

Puiden ja pensaiden hoito

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

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

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) 200
Paino (kg) 5.4
Tuotenumero 5133002184
EAN koodi 4892210821492



0353

#RyobiToolsEurope

ryobitools.euPuiden ja pensaiden hoito

RCS3835T
37,2cm³ POWR™ moottorisaha, 35cm laippa

 • POWR XT™ sarjan erittäin suorituskykyinen bensiinikäyttöinen 
moottorisaha 37,2cm³ moottorilla (1.3 kW / 1.8 HV)

 • 35cm laippa
 • Tärinänvaimennus 3 pisteessä
 • Helppo käynnistää 2 asentoa karburaattorissa
 • Korkea ketjunnopeus 22m/s
 • Automaattinen ketjun voitelu
 • Pikalukollinen päälikansi, nopea pääsy suodattimeen sekä 

sytytystulppaan
 • Kaksoisturvajarru ketjulle
 • Nopea ja helppo avaimeton ketjunkiristys

Vakiovarusteena (RCS3835T)

Voiteluaine, 2-tahti öljy, avain

RCS5133CB
51cm³ POWR XT™ moottorisaha, 33cm laippa ja kovakuorinen kotelo

 • PoWR XT™ sarjan 51cm³ 2-tahtinen täyskampimoottori tarjoaa 
kestävyyttä ja suorituskykyä sekä erittäin korkeaa vääntöä

 • Puhdas moottoriteknologia. Päihittää CE CO ja HC+Nox päästörajat
 • 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

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) 37.2
Teho (Hp) 1.8
Laipan pituus (cm) 35
Ketjun nopeus (m/s) 22 
Polttoainesäiliön tilavuus (I) 0.44
Paino (kg) 4.6
Tuotenumero 5133002386
EAN koodi 4892210132710
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RBV3000CSV
3000W lehtipuhallin/imuri

 • Tehokas, suorituskykyinen 3000W moottori 
 • Muuntuva puhallin/imuri
 • 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. Parempaa kompostointia
 • Helposti irrotettavat putket, työkalu muuntuu nopeasti 

puhaltimesta imuriksi
 • Vertebrae™ olkaremmi - maksimaalista käyttömukavuutta ja 

parempi tasapaino
Vakiovarusteena (RBV3000CSV)

Korkeatehoinen lakaisukärki, 45l 
lehdenkerääjä, Vertebrae™ valjaat

RBV3000CESV
3000W lehtipuhallin/imuri

 • Tehokas, suorituskykyinen 3000W moottori
 • Uusi muotoilu 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 14 m³/min ilmantilavuus
 • Power Mulching™ heavy duty metalliterät takaavat 16:1 

murskaussuhteen. Parempaa kompostointia
 • Helposti irroitettavat putket, työkalu muuntuu nopeasti puhaltimesta 

imuriksi
 • Vertebrae™ olkaremmi - maksimaalista käyttömukavuutta ja parempi 

tasapaino

Vakiovarusteena (RBV3000CESV)

Korkeatehoinen lakaisukärki, 45l 
lehdenkerääjä, Vertebrae™ valjaat

RBV26B
26cm³ PoWR LT2™ puhallin imuri

 • POWR™ LT2 sarjan 26cm³ 2-tahtinen moottori tarjoaa loistavan teho/
paino suhteen

 • Puhdas moottoriteknologia. Päihittää CE CO  
ja HC+Nox päästörajat

 • Ilmannopeus jopa 320km/h vakionopeudensäädöllä
 • Suuri ilmantilavuus, jopa 12m3/min
 • Vakionopeudensäätö vähentää käytöstä  

aiheutuvaa rasitusta
 • 12:1 murskaussuhde

Vakiovarusteena (RBV26B)

Kaksitahtiseoksen öljy, keräyspussi, 
avain, imurinletku, puhaltimen putket

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) 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) 3.6
Tuotenumero 5133002188
EAN koodi 4892210821423
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RBL26BP
26cm³ POWR LT2™  reppumallinen puhallin

 • POWR LT2™ sarjan 26cm³ 2-tahti moottori tarjoaa täydellisen teho/
paino suhteen

 • Puhdas moottoriteknologia
 • Ilmannopeus jopa 290km/h
 • Pikanokka, ilmanvirtaus jopa 11m3/min
 • Ergonominen reppurunko hengittävällä selkäpehmusteella lisää 

käyttömukavuutta

Vakiovarusteena (RBL26BP)

2-tahtiöljy

RBL42BP
42cm³ POWR XT™ reppumallinen puhallin

 • PoWR XT™ sarjan 42cm³ täyskampi 2-tahtimoottori tarjoaa täydellisen 
teho/paino suhteen sekä korkeaa vääntöä

 • Puhdas moottoriteknologia. Päihittää CE CO ja HC+Nox päästörajat
 • Ilmannopeus jopa 300km/h vakionopeudensäädöllä
 • Luokkansa paras ilmanvirtaus, jopa 14,4cm3/min
 • Vakionopeudensäätö pitkäaikaiseen käyttöön
 • Ergonominen Vertebrae™ reppurunko hengittävällä selkätuella lisää 

käyttömukavuutta
Vakiovarusteena (RBL42BP)

2-tahtiöljy

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

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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Puutarhan siivouksen 
ei tarvitse olla työläs 
toimenpide!

Tee lehdistä luonnollista 
lannoitetta, joka on 

täynnä terveellisiä ravinteita 
puutarhaasi varten. Silppua 

lehdet Ryobin uudella
sähkösilppurilla ja lisää 

leikkuujäte kompostikasaan.

Syksy on vuoden kauneinta aikaa, kun 
kirjavat lehdet koristavat puutarhaasi. 
Maahan pudonneet lehdet saattavat kuitenkin 
tukehduttaa nurmikon ja tehdä pihasta 
liukkaan. Kannattaa siis siivota puutarha ja 
todeta siistimisen tuomat hyödyt keväällä.

Osallistukaa 
puutarhatöihin 

koko perheen voimin. 
Puhalla tai

haravoi lehdet kasaksi 
ennen kuin poistat ne 

lehti-imurilla.

Minkätyyppinen puutarhuri olet?

Perinteinen

Perinteiset puutarhurit 
haluavat hoitaa 
puutarhaansa 
perinteisesti. Siksi 
he valitsevat poltto-
moottorikäyttöiset 
työkalut joka kerta.

Innovatiivinen  

Innovatiiviset puutarhurit eivät 
halua rajoitteita. He nauttivat 
johdottomista innovaatioista, 
joiden yksi akku antaa virtaa 
eri työkaluille.

Luotettava

Luotettavat puutarhurit eivät 
halua minkään keskeyttävän 
heidän puutarhanhoitoaan. He 
haluavat loputonta virtaa ja 
käyttöaikaa. Siksi he valitsevat 
Ryobin sähkökäyttöiset 
puutarhatyökalut.

SähkökäyttöinenPolttomoottorikäyttöinenAkkukäyttöinen

KATSO...  
18V ONE+ Hybridi puhallin 
OBL1820H

UUSI 36V Lehtipuhallin/imuri
RBV36B

KATSO...  
UUSI Sähkösilppuri
RSH2545B

KATSO...  
Polttomoottorikäyttöinen 
reppumallinen puhallin
RBL42BP 

Lisää teknisiä tietoja, mukaan luettuina melutasoa ja värähtelyvoimakkuutta koskevat tiedot, on saatavissa verkkosivustoltamme: www.ryobitools.fi
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RSH2545B
2500W silppuri, 45mm leikkuukapasiteetti

 • Tehokas 2500W silppuri
 • Kaksi kääntyvää terää silppuaa oksat kompostoitavaksi murskeeksi
 • Työnnin helpottaa oksien syöttämistä turvallisesti silppurin läpi
 • Integroitu kahva ja suuret pyörät helpottavat liikkumista 

ympäripuutarhaa
 •  Kovakuorinen muovinen 40l kerääjä

Vakiovarusteena (RSH2545B)

Mäntä

RSH2845T
2800W hiljainen silppuri

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

Vakiovarusteena (RSH2845T)

55l roskienkerääjä

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

Sisäänottoteho (W) 2800
Leikkuujärjestelmä Rumpumekanismi

Maks.leikkuuhalkaisija 
(mm)

45

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

Sisäänottoteho (W) 2500
Leikkuujärjestelmä Terät
Maks.leikkuuhalkaisija (mm) 45
Säiliös tilavuus (L) 40
Paino (kg) 13.4
Tuotenumero 5133002512
EAN koodi 4892210137951
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RCP1225
1200W kultivaattori, 25cm kaivuuleveys

 • Tehokas 1150W suorituskyky
 • 4 vahvaa metallista kyntöterää myllertää ja kaivaa maata oikein 

kunnolla
 • 20cm kyntimen halkaisija
 • 25cm säädettävä kaivuuleveys
 • Säädettävät takapyörät helpottavat liikuttamista sekä kuljetusta
 •  Kompakti säilytys taittuvien kahvojen ansiosta

Standard equipment (RCP1225)

Pyörät ja vetolujuuden säätö

RLS4A
1500W halkokone, 4 tonnin

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

Standard equipment (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

Standard equipment (RLS5A)

-

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

Sisäänottoteho (W) 2200
Työntövoima (tonni) 5
Maks. halkopituus (mm) 52
Paino (kg) 48
Tuotenumero 5133001700
EAN koodi 4892210815934

Sisäänottoteho (W) 1500
Työntövoima (tonni) 4
Maks. halkopituus (mm) 52
Paino (kg) 45
Tuotenumero 5133001698
EAN koodi 4892210815958

Sisäänottoteho (W) 1150
Leikkuu leveys (mm) 25
Maks. leikkuusyvyys (cm) 20
Piikin halkaisija (cm) 20
Paino (kg) 16
Tuotenumero 5133002388
EAN koodi 4892210132796
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LISÄTARVIKKEET
Ruohonleikkuritarvikkeet 61 – 62
Ruohotrimmerit ja ruohoraivaussahat 62 – 65
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Tarkista työkalun ja lisätarvikkeen 
yhteensopivuus osoitteessa 
ryobitools.eu/af
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 • Sopii kaikkiin Ryobin sähkökäyttöisiin ruohonleikkureihin, myös 
RLM13E33S

33cm terä sähkökäyttöisille ruohonleikkureille
RAC420

 • Sopii kaikkiin Ryobin akkukäyttöisiin ruohonleikkureihin, myös 
RLM3640LI, RLM3640LI2, RLM36X40H, RLM36X40H40, 
RLM36X40H50, RLM36X40L, RLM18X40H240, OLM18X40H

40cm terä akkukäyttöisiin ruohonleikkureihin
RAC404

 • Sopii kaikkiin Ryobin akkukäyttöisiin 46cm leveisiin 
ruohonleikkureihin, myös RLM36X46H50HI ja RLM36X46L5F

46cm terä akkukäyttöisiin ruohonleikkureihin
RAC412

Lisätarvikkeet

Ruohonleikkuritarvikkeet

 • Sopii kaikkiin Ryobin akkukäyttöisiin 36cm leveisiin 
ruohonleikkureihin, myös RLM18C36H25

36cm terä akkukäyttöisiin ruohonleikkureihin
RAC432

 • Sopii kaikkiin Ryobin akkukäyttöisiin ruohonleikkureihin, myös 
RLM18X33H40

33cm terä akkukäyttöisille ruohonleikkureille
RAC431

Tuotenumero 5132002771
EAN koodi 4892210134042

Tuotenumero 5132002438
EAN koodi 4892210813497

Tuotenumero 5132002806
EAN koodi 4892210140487

Tuotenumero 5132002805
EAN koodi 4892210140494

Tuotenumero 5132002695
EAN koodi 4892210821690
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 • Pyöreä siima sopii Ryobin sähkökäyttöisiin ruohotrimmereihin, 
myös RLT3025F ja RLT3023

15m x 1,2mm siima
RAC100

 • Pyöreä siima sopii Ryobin sähkö- ja akkukäyttöisiin 
ruohotrimmereihin, myös RLT4025S, RLT5027, RLT6030, 
RLT1825LI, RLT183113, RLT1830H13, OLT1825, OLT1831, 
RLT1830Li

15m x 1,6mm siima
RAC101

Lisätarvikkeet

Ruohotrimmerit ja ruohoraivaussahat

 • Sopii bensiinikäyttöisille ruohonleikkureille: RLM4617SME, 
RLM4614SME, RLM4614SE RLM46140, RLM46173, 
RLM46175S, RLM46175SO

46cm terä bensiinikäyttöisille ruohonleikkureille
RAC400

 • Sopii Ryobin RLM53 sarjan bensiinikäyttöisten ruohonleikkureiden 
kanssa

53cm terä bensiinikäyttöisille ruohonleikkureille
RAC409

Tuotenumero 5132002275
EAN koodi 4892210134035

Tuotenumero 5132002637
EAN koodi 4892210818546

Tuotenumero 5132002632
EAN koodi 4892210818355

Tuotenumero 5132002638
EAN koodi 4892210818553
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 • Pyöreä trimmerin siima sopii kaikkiin sähkö-, akku- ja 
bensiinikäyttöisiin Ryobi ruohotrimmereihin, myös RLT36, 
RLT36C33, RLT36C33

15m x 2,0mm siima
RAC102

 • Pyöreä trimmerin siima sopii kaikkien sähkö-, akku- ja 
bensiinikäyttöisten Ryobi ruohotrimmerien kanssa, myös RLT36, 
RLT36C3325, RLT36C33

50m x 2,0mm siima
RAC103

 • Pyöreä trimmerin siima sopii kaikkien  sähkö-, akku- ja 
bensiinikäyttöisten Ryobi ruohotrimmerien kanssa, myös Ryobin 
RFT254, RLT26, RLT30, RLT430, RBC26, RBC30, RBC30, RBC40, 
RBC42, RBC430, ja RBC52 sarjan kanssa

15m x 2,4mm siima
RAC104

 • Pyöreä trimmerin siima sopii kaikkien sähkö-, akku- ja 
bensiinikäyttöisten Ryobi ruohotrimmerien kanssa, myös RFT254, 
RLT26, RLT30, RLT430, RBC26, RBC30, RBC30, RBC40, RBC42, 
RBC430 ja RBC52 sarjan kanssa

50m x 2,4mm siima
RAC105

 • Yleissiima sähkö- ja akkukäyttöisille ruohotrimmereille

25m x 1,3mm yleissiima
RAC131

 • Yleissiima sähkö- ja akkukäyttöisille ruohotrimmereille

25m x 1,5mm yleissiima
RAC132

Lisätarvikkeet

Tuotenumero 5132002641
EAN koodi 4892210818584

Tuotenumero 5132002639
EAN koodi 4892210818560

Tuotenumero 5132002624
EAN koodi 4892210818102

Tuotenumero 5132002642
EAN koodi 4892210818591

Tuotenumero 5132002640
EAN koodi 4892210818577

Tuotenumero 5132002625
EAN koodi 4892210818119
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 • 3 x siimakela 1,6mm siimalla sopii kaikkien Ryobi 18V ONE+™ 
akkukäyttöisten ruohotrimmerien kanssa

3 x siimakela 1,6mm siimalla akkukäyttöisille 
ruohotrimmereille

RAC125

 • 20cm Tri-Arc™ raivausterä sopii yhteen kaikkien Ryobin 
bensiinikäyttöisten raivaussahojen kanssa RBC7020, RBC1020, 
RBC1226l ja Ryobin akkukäyttöisen RBC18X20B4 raivaussahan 
kanssa

 • (Korvaa LTA024)

20cm Tri-Arc™ raivausterä
RAC108

 • Sopii yhteen Ryobin sähkökäyttöisten 
ruohotrimmerien kanssa, myös RLT3025F, 
RLT3025S, RLT3525S, RLT2523 ja RLT3123

 • Kaksoissiima ja bump-feed-syöttö

3 x siimakela 1,2mm siimalla sähkökäyttöisille 
ruohotrimmereille

RAC119

 • Sopii yhteen kaikkien Ryobin RLT36 sarjan akkukäyttöisten 
ruohotrimmerien kanssa

 • Kierretty siima vähentää melua ja on erittäin kestävä
 • (korvaa RAC 127)

3 x siimakela 2,0mm siimalla akkukäyttöisille 
ruohotrimmereille

RAC143

 • Sahalaitareunainen terä tekee paksujenkin rikkaruohojen ja 
kasvillisuuden leikkuusta helppoa

Terä akkukäyttöiselle ruohotrimmerille
RAC139

 • 3 x siimakela 1,5mm kierretyllä siimalla sähkökäyttöisille 
ruohotrimmereille RLT4027,RLT5027 ja RLT6030

 • Kierretty siima vähentää melua ja on erittäin kestävä

3 x siimakela 1,5mm kierretyllä siimalla 
sähkökäyttöisille ruohotrimmereille

RAC123

Lisätarvikkeet

Tuotenumero 5132002770
EAN koodi 4892210133298

Tuotenumero 5132002671
EAN koodi 4892210819697

Tuotenumero 5132002707
EAN koodi 4892210822161

Tuotenumero 5132002591
EAN koodi 4892210817679

Tuotenumero 5132002434
EAN koodi 4892210813480

Tuotenumero 5132002650
EAN koodi 4892210818621
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 • Ammattimainen Vertebrae+™ valjas 
jakaa painolastia ja lisää sekä 
käyttömukavuutta että antaa tukea

Vertebrae+™ valjaat raivaamiseen, ruohon 
trimmaamiseen ja puhallukseen/imurointiin

RAC138

 • 26cm Tri-Arc+™ raivausterä sopii yhteen kaikkien Ryobin 
bensiinikäyttöisten raivaussahojen kanssa ja Ryobin 36V 
akkukäyttöisten raivaussahojen kanssa

 • (Korvaa LTA034 ja RAC107)

26cm Tri-Arc+™ raivausterä
RAC117

 • Raskaan työn 26 hampainen sahanterä leikkaa paksuja 
oksia ja pieniä puita, sopii yhteen Ryobin bensiinikäyttöisten 
raivaussahasarjojen kanssa, myös RBC42-, RBC47- ja RBC52-
sarjan

26 hampainen sahanterä raivaussahalle 
RAC136

 • Paksu suoja käytettäväksi RAC136 sahanterälle Ryobin 
bensiinikäyttöisiin raivaussahoihin, mukaan lukien RCS42-, 
RBC47- ja RBC52-sarja

Tukeva suoja Ryobin RAC136 sahanterälle
RAC137

 • Sopii kaikkiin Ryobin akkukäyttöisiin 18V ONE+™ oksasahoihin

20cm/8” varalaippa akkukäytöisille oksasahoille
RAC235

Tarvikkeet oksintaa ja 
pensaanleikkuuta varten

Lisätarvikkeet

Tuotenumero 5132002764
EAN koodi 4892210132192

Tuotenumero 5132002668
EAN koodi 4892210819734

Tuotenumero 5132002706
EAN koodi 4892210822154

Tuotenumero 5132002763
EAN koodi 4892210132185

Tuotenumero 5132002589
EAN koodi 4892210817655
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 • Universaali Hedge Sweep™ jäänteiden poistaja, jolla poistat 
leikkuun jäljiltä jääneet roskat pensaista jättäen pensaat siistin ja 
hyvinvoivan näköisiksi

50cm Hedge Sweep™ kaikille Ryobin roskienkerääjille
RAC305

 • Sopii kaikkiin Ryobin sähkökäyttöisiin RPP75 sarjan oksasahoihin

25cm/10” varalaippa sähkökäyttöisille oksasahoille
RAC240

 • Uniikki Vertebrae+™ Ergo-valjas 
kannattelee työvälineen painoa 
niin, että voit keskittyä täysin 
työhön

 • Auttaa pitämään saman 
korkeuden läpi työskentelyn 
ja näin ollen takaa tasaisen 
leikkausjäljen

 • Sopii yhteen kaikkien 
Ryobi oksasahojen ja 
pensastrimmereiden kanssa, 
myös yhteensopiva useimpien 
kilpailijoiden vastaavien 
tuotteiden kanssa

Ergo-valjaat oksintaan ja pensaiden leikkuuseen
RAC805

 • Sopii kaikkiin Ryobin sähkökäyttöisiin RPP75 sarjan oksasahoihin

25cm/10” varalaippa sähkökäyttöisille oksasahoille
RAC239

 • Sopii kaikkiin Ryobin akkukäyttöisiin 18V ONE+™ oksasahoihin

20cm/8” varaketju akkukäyttöisille oksasahoille
RAC234

Lisätarvikkeet

Tuotenumero 5132002715
EAN koodi 4892210131997

Tuotenumero 5132002588
EAN koodi 4892210817648

Tuotenumero 5132002437
EAN koodi 4892210813466

Tuotenumero 5132002765
EAN koodi 4892210132451

Tuotenumero 5132002714
EAN koodi 4892210131980
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 • Sopii Ryobin sähkökäyttöiseen moottorisahaan RCS1835

35cm/14’’ varalaippa sähkökäyttöisiin 
moottorisahoihin

RAC213

 • Sopii Ryobin bensiinikäyttöisiin moottorisahoihin, myös RCS40- ja 
RCS42-sarjaan

40cm/16’’ varalaippa bensiinikäyttöisiin 
moottorisahoihin

RAC212

 • Sopii yhteen Ryobin sähkökäyttöisen moottorisahan RCS2040 
kanssa

40cm/16” varaketju sähkökäyttöisiin 
moottorisahoihin

RAC224

 • Sopii yhteen Ryobin sähkökäyttöiseen moottorisahaan, myös 
RCS1835 ja RCS1935

35cm/14” varaketju sähkökäyttöisiin 
moottorisahoihin

RAC248

 • Sopii Ryobin sähkökäyttöiseen moottorisahaan RCS2040

40cm/16” varalaippa sähkökäyttöisiin 
moottorisahoihin

RAC214

Lisätarvikkeet

Moottorisahatarvikkeet

Tuotenumero 5132002575
EAN koodi 4892210816832

Tuotenumero 5132002783
EAN koodi 4892210137821

Tuotenumero 5132002576
EAN koodi 4892210816849

Tuotenumero 5132002649
EAN koodi 4892210818645

Tuotenumero 5132002574
EAN koodi 4892210816825
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 • Sopii Ryobin sähkökäyttöiseen moottorisaha RCS51-sarjaan

33cm/13” varalaippa bensiinikäyttöisiin 
moottorisahoihin

RAC236

 • Sopii yhteen Ryobin bensiinikäyttöisen puhallin/imurin kanssa, myös 
RBV26 ja RBV26B

40l bensiinikäyttöisen puhaltimen imupussi
RAC358

Puhallin- ja imuritarvikkeet

 • Sopii Ryobin bensiinikäyttöisiin moottorisahoihin, myös sarjoihin 
RCS48 ja RCS51

45cm varalaippa bensiinikäyttöisiin 
moottorisahoihin

RAC231

 • Sopii yhteen akku- ja 
sähkökäyttöisille puhaltimille/
imureille, myös RBV3000CSV, 
RBV3000CESV ja RBV36B

Puhallin/imurin pussi, mallit: RBV3000CSV, 
RBV3000CESV ja RBV36B

RAC359

 • Sopii yhteen Ryobin 36V akkukäyttöisen moottorisahan 
RCS36X3550Hi kanssa

35cm moottorisahan varaketju 
RAC242

Lisätarvikkeet

Tuotenumero 5132002630
EAN koodi 4892210818065

Tuotenumero 5132002712
EAN koodi 4892210130105

Tuotenumero 5132002477
EAN koodi 4892210814371

Tuotenumero 5132002427
EAN koodi 4892210813060

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

ONE+ Power Tools 

R18CS-0

18V Cordless Circular Saw

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

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

ber and sheet materials

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

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

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

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

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

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

1x 24 Tooth blade, Side fence

Standard equipment (R18CS-0)

Voltage (V)

18

No. of batteries supplied

0

Charger supplied

−

Bevel capacity (°)

0°-56°

Blade diameter (mm)

165

Blade width (mm)

1.6

Bore size (mm)

16

Max. cutting depth 45˚ (mm)

36

Max. cutting depth 56 

degrees [mm]

28

Max. cutting depth 90˚ (mm)

52

No load speed (rpm)

4,700

Weight with battery pack (kg)

2.8

Supplied in

−

Article Number

5133002338

EAN Code

4892210117304

ryobitools.eu
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ONE+ Power Tools 

Also Available as

R18DDP-0
18V Cordless Drill/Driver

 •
 •
 •
 •

 •

 •
 •
 •

Standard equipment (R18DDP-0)

NEW

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

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

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

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

5133001173 4892210118660
RCD18021L
Name: Product Code: EAN Code:

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

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

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

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

RCD1802M
18V Cordless Drill/Driver

 •
 •
 •
 •

 •

 •
 •
 •
 •

Standard equipment (RCD1802M)

2016

Power Tools

18

ONE+ Power Tools 

R18CS-0

18V Cordless Circular Saw

•
Premium 165mm blade with 24 carbide tipped teeth provides superb perf

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

ber and shee

•
Impressive cut capacities 52mm at 90°, 36mm at 45° allows you to com

•
Rotatable dust port helps keep the cut line clear and allows you to wor

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

•
Cut up to 80 Meters of 13mm plywood per charge when combined w

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

ber per charge wh

For fur
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mplete appl
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ONE+ Power Tools 

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

Also Available as

R18DDP-0
18V Cordless Drill/Driver

• 13mm keyless chuck for greater accessory compatibility

• Electronic variable speed, reverse and brake for total control

• Spirit level for precise drilling

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

applications

• Quick adjustment 24 torque settings for perfect screwdriving every 

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

• Soft touch trigger and  gear switch for user comfort

• Ergonomic GripZone™ overmould technology for improved comfort 

with a positive grip

Voltage (V)
18

No. of batteries supplied
0

Charger supplied
−

Max. torque (Nm)
45

Chuck capacity (mm)
13

No load speed gear 1 (rpm) 440

No load speed gear 2 (rpm) 1,600

Max. drilling wood (mm)
32

Max. drilling steel (mm)
13

Torque settings
24

Weight with battery pack (kg) 1.81

Supplied in
−

Article Number 5133002095

EAN Code
4892210128034

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

NEWEWWWW

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

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

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

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

5133001173 4892210118660
RCD18021L
Name: Product Code: EAN Code:

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

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

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

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

RCD1802M
18V Cordless Drill/Driver

• 13mm keyless chuck for greater accessory compatibility

• Electronic variable speed, reverse and brake for total control

• Single sleeve chuck makes it easy to change accessories

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

applications

• Quick adjustment 24 torque settings for perfect screwdriving every 

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

• LED work light for working in dimly lit areas

• Soft touch trigger and  gear switch for user comfort

• Ergonomic GripZone+ with microtexture for a postive grip

Voltage (V)
18

No. of batteries supplied
0

Charger supplied
−

Max. torque (Nm)
45

Chuck capacity (mm)
13

No load speed gear 1 (rpm) 440

No load speed gear 2 (rpm) 1600

Max. drilling wood (mm)
38

Max. drilling steel (mm)
13

Torque settings
24

Weight with battery pack (kg) 1.64

Supplied in
−

Article Number 5133001170

EAN Code
4892210118677

1 x double-ended screwdriver bitStandard equipment (RCD1802M)

Ole onnellisempi kodissasi  
ja ota käyttöön Ryobi.Lisätietoja 

sähkötyökalujen 

valikoimastamme 

on osoitteessa 

ryobitools.fi
tai nouda 

sähkötyökalukatalogimme 

myymälästä.

Ryobin sähkötyökaluista löytyy  
tarvitsemasi jokaiseen työhön.

Oletpa sitten tee se itse -osaaja, omatoiminen  
autonhuoltaja tai kodinkunnostaja, Ryobin  

sähkötyökaluista löytyy sopiva väline joka tarpeeseen.

Ryobi

Sähkötyökalut



YKSI akku 40+
työkalua.
Loputtomat
mahdollisuudet.

  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. 

5139000810

Ryobi Technologies (UK) Limited
1st Floor Unit 3 Globeside Business Park Fieldhouse 
Lane, Marlow, Bucks SL71HZ, UK

Puhelin:   +44(0) 1628 894 400
Faksi:   +44(0) 1628 894 401 
Sähköposti:  Sales@tti-uk.com 
Internet:   www.ryobitools.fi

Tekninen tuki: +44(0) 800 389 0305
Saat selville lähimmän huoltopisteesi yhteystiedot 
soittamalla numeroon +44(0) 1628 894 400


