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Ryobi kulkee kehityksen kärjessä ja 
esittelee uuden ja ainutlaatuisen 
kaksinopeuksisen 36 V:n 
pensasleikkurin! 
 
Ryobin uudessa langattomassa pensasleikkurissa on todellinen 
innovaatio, kaksi eri nopeutta. Voit valita painikkeen painalluksella 
joko suuren nopeuden Hi-Speed-tilan tai suuren vääntömomentin 
Hi-Torque-tilan.  
   
Suuri vääntömomentti, joka perinteisesti on ollut valittavissa ainoastaan 
ammattilaiskäyttöön tarkoitetuissa pensasleikkureissa, tarjoaa kolme 
kertaa enemmän tehoa myös paksujen ja tiheästi kasvavien oksien 
leikkaamiseen. Näin leikkurin leikkausteho on suurin langattomien 
pensasleikkureiden markkinoilla. 
 
Olipa aikomuksena sitten paksun pensasaidan leikkaaminen tai vain 
pensaiden siistiminen, Ryobin uusi langaton pensasleikkuri sopii työhön 
täydellisesti.  
 
Tehokas 36 V:n moottori tarjoaa yhtä paljon tehoa kuin bensiinimoottori, 
sillä 36 V:n Lithium+-akut lisäävät työkalun voimaa ja pidentävät sen 
käyttöaikaa. Lisäksi päästöjä ei ole, tärinää ei esiinny ja työkalu on 
erittäin kevyt. 
 
Pensasleikkuri on osa 36 V -puutarhatuotevalikoimaa, johon kuuluu 
kymmenen puutarhan kunnossapitoon tarkoitettua työkalua. Leikkaa 
nurmikko, luo lumet, sahaa puuta ja siisti puutarhasi saman 36 V:n akun 
avulla.    
 

Pensasaita siistiksi! 
 

36 V:n langaton pensasleikkuri 
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Kaksi nopeutta  
Pensasleikkurissa olevan painikkeen avulla voit valita haluamasi 
kahdesta nopeudesta. Valitse työkalun teho ja nopeus 
käyttökohteen mukaan. Leikkaustulos on varmasti siisti 60 cm 
laserleikattujen ja timanttihiottujen terien ansiosta.  
 
Kytkimen avulla voit valita joko suuren nopeuden Hi-Speed-tilan tai 
suuren vääntömomentin Hi-Torque-tilan. Suuri nopeus on 
tarkoitettu oksien nopeaan leikkaamiseen ja päivittäisiin 
trimmaustarpeisiin. Suuri vääntömomentti, joka tavallisesti löytyy 
vain ammattilaiskäyttöön tarkoitetuista työkaluista, hidastaa 
leikkausterän nopeutta ja kolminkertaistaa leikkaustehon, jotta 
myös erittäin paksut ja haastavat oksat katkeavat. 

 
Voit siis siistiä kaikenlaiset pensaat samalla työkalulla! 
 

Älykkäitä ominaisuuksia  
Uudessa pensasleikkurissa on viimeisin tekniikka, erinomainen 
suorituskyky ja pidempi käyttöaika, minkä lisäksi sitä on helppo ja 
mukava käyttää.    
 
Pensaita on monen muotoisia ja kokoisia, ja niiden siistimisen pitää 
onnistua eri suunnista. Tämän vuoksi uudessa 36 V:n leikkurissa on 
5-asentoinen pyörivä takakahva, minkä ansiosta voit trimmata 
pensaat kätevästi mistä tahansa kulmasta.  
 
Silmukkamainen etukahva mahdollistaa leikkurin käsittelemisen 
missä tahansa asennossa, ja suojus ja Hedge Sweep -
roskienkerääjä poistavat kaikki leikkuujäänteet ja takaavat siistin 
leikkaustuloksen. 
  

 

Akkukäyttöinen   
Uusi 36 V:n pensasleikkuri myydään ilman akkua ja laturia. Voit siis 
täydentää 36 V:n työkaluvalikoimaasi ilman, että sinun tarvitsee 
hankkia myös akku ja laturi jokaisen työkalun oston yhteydessä. 
Voit myös ostaa tuotteen 1,5 Ah:n akun ja laturin sisältävänä 
pakettina, jos kyseessä on ensimmäinen 36 V -tuotteesi.  
 
Ryobi ymmärtää joustavuuden ja edullisten hintojen tärkeyden. Sen 
vuoksi laajennamme jatkuvasti langattomien laitteidemme 
valikoimaa, jonka kaikkiin työkaluihin sopii sama akku ja laturi.  
 
Ryobin 36 V:n Lithium+-akut tarjoavat bensiinimoottoria vastaavaa 
tehoa puutarhatyökaluille. 36 V:n akut ovat hyviä paitsi työkaluillesi, 
myös sinulle! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ympäristöystävällinen! Ei kovaäänistä 
bensamoottoria 

Ei bensa- tai 
öljyroiskeita 
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Lisätietoja on osoitteessa ryobitools.eu. Voit myös noutaa 
kuvastomme myymälästä. 
 

 

Tekniset tiedot  

Akun tyyppi   36 V 

Akkupaketin kapasiteetti  1 x 1,5 Ah 

Suurin 
leikkauskapasiteetti 

26 mm 

Terän pituus 60 cm 

Nopeus Hi-Speed-tilassa  1400 rpm 

Nopeus Hi-Torque-tilassa 400 rpm 

 


