YKSI AKKU SOPII KAIKKIIN
Anna virtaa yli 50+ työkalulle kotona & puutarhassa
samalla Lithium+ akulla!
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Ryobi® on saanut vankan ja kadehdittavan
maineen kehittämällä todellista tietämystä siitä,
mitä ihmiset haluavat puutarhavälineiltään.

LEE
ESIT TE

ONE+ Akkutyökalut
18V ONE+ Sähkötyökalut............................................................................................................ 4 – 23
18V ONE+ Puutarhatyökalut........................................................................................................ 24 – 32
18V Akut & Laturit........................................................................................................................ 33 – 37

VUODEN*

Tarvikkeet

TAKUU

Tarvikkeet sähkötyökaluille........................................................................................................... 38
Tarvikkeet puutarhatyökaluille....................................................................................................... 39

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

TAKUU

Valitse Ryobi - se on suunniteltu tekemään enemmän.
**Pidennetty takuu ei kata polttomoottorikäyttöisä työkaluja, joiden takuu on 2 vuotta eikä edellytä rekisteröintiä.

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

VERDENS

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

VUODEN*

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

*Takuun jatkaminen 2 vuodesta kolmeen edellyttää rekisteröimistä 30 päivän sisällä ostotapahtumasta. Ole hyvä ja vieraile verkkosivuillamme
ryobitools.fi 30 päivän sisällä ostotapahtumasta lukeaksesi tarkat tiedot takuun ehdoista ja pidentämisen rekisteröimisestä. Takuu on voimassa
Euroopan Yhteisön jäsenmaissa, Sveitsissä, Islannissa, Norjassa, Liechtenstainissa, Turkissa ja Venäjällä. Näiden alueiden ulkopuolella oleva
hyvä ja ota yhteyttä auktorisoituun RYOBI jälleenmyyjään selvittääksesi, mikäli muita takuuehtoja sovelletaan.
**Pidennetty takuu ei kata polttomoottorikäyttöisä työkaluja, joiden takuu on 2 vuotta eikä edellytä rekisteröintiä.
TÄMÄ EUROOPPALAINEN TAKUU EI VAIKUTA MAAKOHTAISIIN KULUTTAJAOIKEUKSIISI. KAIKKIA MAAKOHTAISIA
TAKUUKÄYTÄNTÖJÄ SOVELLETAAN VOIMASSA OLEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISESTI.
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Ehdot&säännöt sekä lisätietoa löydät osoitteesta ryobitools.fi
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TYÖKALUA

akku
sopii kaikkiin
ANNA VIRTAA YLI 50 TYÖKALULLE KOTONA &
PUUTARHASSA SAMALLA LITHIUM+ AKULLA!

OSTA HALUAMASI TYÖKALUT
silloin kuin tarvitset niitä...

... ja vältät maksamasta liikaa ylimääräisistä akuista ja latureista.
Kaikkea porista radioihin, trimmereistä maaliruiskuihin - voit kasvattaa
työkaluvalikoimaasi juuri niin kuin haluat.

VALITSE
SETTI...

TAI

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

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

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

Virtamittari

Käyttöaika

Suorituskyky

Kestävyys

Yksinkertaisin tapa valvoa
akun käyttöaikaa ja hallita
kuormitusta.

Suojaelektroniikka

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

Erittäin tehokkaat kennot

Tehon
hallinta

Ensimmäisenä Tee-se-itsemarkkinoilla! Energia virtaa helposti
kennojen läpi tarvittaessa korkeina
sykäyksinä lisätehon takaamiseksi.

3x

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

Vaihda 5.0 Ah akkuun

Saa

Poraa jopa 934 reikää*

enemmän aikaan

Sahaa jopa 100 metriä*

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

Leikkaa ruohoa jopa 250 m2*

* Käyntiaika vaihtelee akusta ja sovelluksesta riippuen

NOSTAA VÄLITTÖMÄSTI ONE+ TYÖKALUSI TASOA.

50+ SÄHKÖTYÖKALUA SAA VIRRAN LAAJIMMASTA VALIKOIMASTA LITIUMAKKUJA.

ryobitools.fi
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LISÄÄ

KÄYTTÖAIKAA

LISÄÄ PIENEMPI
TEHOA

KOKO

MOOTTORI
Hankaamaton HIILIHARJATON moottori käy jopa 25,000
kierrosta/minuutissa parantaen työkalujen tehokkuutta.

ELEKTRONIIKKA

Mikroprosessori valvoo ja säätelee jatkuvasti moottoria
maksimoiden käyttöajan.

DECKDRIVE

Pehmeä aloitus ja lopetus ruuvattaessa
terassiruuveja takaa tarvittavan kontrollin
tasaisen laadukkaaseen suoritukseen.

AKKU

Akku, joka ajattelee
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Poraus/Ruuvaus

Poraus/Ruuvaus

18V hiiliharjaton iskuporakone
R18PDBL-0

18V iskuporakone
R18PD-0

18V Porakone/ruuvinväännin
RCD1802M

Sähköisesti säädettävä hiiliharjaton moottori optimoi tehokkuutta jopa 40% enemmän käyttöaikaa per latauskerta
●● Sähköinen suorituskyvyn säätö tarjoaa jopa 20% enemmän
voimaa kuin vastaavissa hiiliharjallisissa porakoneissa
●● Hiiliharjaton moottori käy viileämpänä ja kestää jopa 10 kertaa
pidempään kuin vastaava hiiliharjallinen porakone
●● 13 mm täysmetallinen istukka - parempi ote kärkiin sekä
enemmän voimaa ja kestävyyttä
●● Sähköinen vääntömomentinsäätö - tekee ruuvien kiristämisestä
helpompaa jokaisella kerralla

●●

Monikäyttöinen pora/ruuvinväännin/iskuporakone
13mm täysmetallinen ja avaimeton pikaistukka nopeisiin
teränvaihtoihin
●● LED-työvalo valaisee työskentelyalueen
●● Nopea 24-portainen momenttisäätö takaa täydellisen ruuvinväännön
joka kerta
●● 2-vaihteinen maksiminopeuden
säädin eri
materiaaleille ja
sovelluksille

●●

●●

●●

●●

ryobitools.eu

13mm avaimeton pikaistukka
LED-valo valaisee työstöalueen
●● 24-portainen momentinsäätö, jonka ansiosta ruuvaustulos on
täydellinen joka kerta

Saatavana myös:
sisältäen akut | RCD18021L
sisältäen akut | RCD18022L

Saatavana myös:

sisältäen akut | RCD18-LL20S

Settinä 2.5Ah akkujen kanssa | R18PDBL-LL25S

sisältäen akut | RCD18-LL25S

Saatavana myös:
sisältäen akut | R18PD-LL15S

Maks. vääntö (Nm)
Istukka kapasiteetti (mm)
Maks. poraus puuhun (mm)
Maks.poraus teräkseen (mm)
Vääntömomentin asetukset
Paino ilman akkua (kg)

60
13
50
13
10
1.7

18V hiiliharjaton porakone/ruuvinväännin
R18DDBL-0
Sähköisesti säädettävä hiiliharjaton moottori optimoi tehokkuutta jopa 40% enemmän käyttöaikaa per latauskerta
●● Sähköinen suorituskyvyn säätö tarjoaa jopa 20% enemmän
voimaa kuin vastaavissa hiiliharjallisissa porakoneissa
●● Hiiliharjaton moottori käy viileämpänä ja kestää jopa 10 kertaa
pidempään kuin vastaava hiiliharjallinen porakone
●●

Maks. vääntö (Nm)
Istukkakapasiteetti (mm)
Maks. poraus puuhun (mm)
Maks.poraus teräkseen (mm)
Maks. poraus betoniin (mm)
Vääntömomentin asetukset
Paino akun kanssa (kg)

UUTUUS

55
13
38
13
13
24
2.1

18V Porakone/ruuvinväännin
R18DDP2-0

Maks. vääntö (Nm)
Istukka kapasiteetti (mm)
Maks. poraus puuhun (mm)
Maks.poraus teräkseen (mm)
Vääntömomentin asetukset
Paino akun kanssa (kg)

45
13
38
13
24
1.64

18V Kulmaporakone/ ruuvinväännin
RAD1801M

13mm avaimeton istukka helpottaa tarvikkeiden vaihtoa
24-portainen momentinsäätö, jonka ansiosta ruuvaustulos on
täydellinen joka kerta
●● 2-vaihteinen maksiminopeuden säätö eri materiaaleille ja
sovelluksille
●●
●●

Akullinen kulmaporakone sopii työskentelyyn ahtaissa ja
hankalissa kulmissa
●● 10mm pikaistukka, helppo teränvaihto
●● Automaattinen karanlukko helpottaa tarvikkeiden vaihtoa yhdellä
kädellä
●●

Saatavana myös:
sisältäen akut | R18DDBL-LL25S

Maks. vääntö (Nm)
Istukka kapasiteetti (mm)
Maks. poraus puuhun (mm)
Maks.poraus teräkseen (mm)
Vääntömomentin asetukset
Paino ilman akkua (kg)
10

60
13
50
13
10
1.7

Maks. vääntö (Nm)
Istukka kapasiteetti (mm)
Kuormittamaton nopeus 1.vaihteella (r/min)
Kuormittamaton nopeus 2.vaihteella (r/min)
Maks. poraus puuhun (mm)
Maks.poraus teräkseen (mm)
Vääntömomentin asetukset
Paino ilman akkua (kg)

45
13
440
1600
32
13
24
1.37

Istukka kapasiteetti (mm)
Maks. poraus puuhun (mm)
Maks.poraus teräkseen (mm)
Paino akun kanssa (kg)

10
38
10
1.83
11

@RyobitoolsEU

Poraus/Ruuvaus
UUTUUS

18V iskevä porakone/ruuvinväännin
R18IDBL-0

Hiiliharjaton iskevä ruuvinväännin/porakone on ihanteellinen
ruuvien nopeaan kiristämiseen ja irrottamiseen
●● Ryobin hiiliharjaton teknologia yhdistää hankaamattoman
hiiliharjattoman moottorin, älykkään elektroniikan ja Lithium+
akkuteknologian tuottaakseen 20% pidemmän käyntiajan ja 20%
enemmän tehoa pienemmässä työkalussa
●● Voimakas iskevä mekanismi tuottaa jopa 5x poran tehon
●● 3 tehotason joukosta löytyy sopiva mihin tahansa sovellukseen,
alkaen ovensaranoiden kiinnittämisestä aina terassien tekemiseen
●● DeckDrive™ toiminto. Erityinen nopeusasetus, joka tekee
terassiruuvien kiinnittämisestä helpompaa

Mukana laturi
Iskuluku (iskua/min)
Maks. vääntö (Nm)
Työkalun pidike
Kuormittamaton nopeus (r/min)
Paino ilman akkua (kg)

UUTUUS

Akullinen iskevä ruuvinväännin on täydellinen ruuvatessa ja
irrotettaessa isompia pultteja
●● 220Nm vääntö pitkien ruuvien ja pulttien ruuvaamiseen
●● 6.35mm (1/4 ‘’) hex-pikaistukka

Hiljainen iskevä ruuvinväännin, ihanteellinen nopeaan
kiinnitykseen tai irrotukseen
●● Innovatiivinen öljypulssimekanismi tuottaa enemmän tehoja kuin
pora ja on puolet hiljaisempi kuin iskevä ruuvinväännin
●● Kolmisäteinen LED-työskentelyvalo valaisee työalueen ja vähentää
terien ja ruuvien jättämiä varjoja

Maks. vääntö (Nm)
Kuormittamaton nopeus (r/min)
Iskuluku (iskua/min)
Työkalun pidike
Paino ilman akkua (kg)
12

Maks. vääntö (Nm)
Kuormittamaton nopeus (r/min)
Paino akun kanssa (kg)

18V 3-nopeuksinen iskevä
ruuvinväännin
R18ID3-0

●●

45
0-3200
0-2200
1
/4˝ Hex
1.36

18V 3-nopeuksinen iskevä
mutterinväännin
R18IW3-0
18V erittäin suorituskykyinen moottori tarjoaa jopa 400 Nm
vääntöä - ihanteellinen Heavy Duty -kiinnityksiin
●● Iskumekanismi mahdollistaa korkean vääntötason
●● Kolmisäteiset LED-valot eliminoivat kärkien ja poranterien varjot
pimeimmissäkin työskentelykohteissa

●●

−
0-3900
270
1
/4˝ Hex
0-3000
1.1

18V hiljainen iskevä ruuvinväännin
R18QS-0

Poraus/Ruuvaus
18V iskuporakone
RID1801M

●●

Ihanteellinen nopeaan kiinnitykseen tai kiinnikkeiden poistoon
Tehokas iskumekanismi tuottaa 4x enemmän voimaa
●● 3 voimatasoa monipuoliseen käyttöön, esim. ovensaranoiden
asentamiseen tai terassin ruuvien ja pulttien kiinnittämiseen
●●
●●

Maks. vääntö (Nm)
Iskuluku (iskua/min)
Paino ilman akkua (kg)

220
0-3,400
1.2

ryobitools.eu

●●

220
3200
1.63

Iskuluku (iskua/min)
Maks. vääntö (Nm)
Kuormittamaton nopeus (r/min)
Paino akun kanssa (kg)

18V SDS+ poravasara
R18SDS-0

18V monitoimityökalu
RMT1801M

Pneumaattinen vasarointimekanismi takaa EPTA-standardin
mukaisen 1.3 J iskuenergian, ihanteellinen reikien poraamiseen
esim. kiveen sekä betoniin
●● SDS+ istukka, nopeat ja helpot teränvaihtot
●● 4 toimintoa yhdessä (isku-, vasarointi-, talttaus ja talttauksen
säätö)

●●

●●

Iskuluku (iskua/min)
Iskuenergia (J)
Maks. poraus puuhun (mm)
Maks.poraus teräkseen (mm)
Maks. poraus betoniin (mm)
Paino akun kanssa (kg)

0-5,000
1.3
16
13
16
2.08

0-3200
400
0-2900
2.00

Monipuolinen monitoimityökalu sekä hiomiseen että sahaamiseen
Nopeasti vaihdettavat vaihtopäät
●● LED-valo valaisee työstökohteen
●●

Kallistuskulma
Heilahdusliikkeen nopeus (r/min)
Paino akun kanssa (kg)

3°
0-20,000
1.33
13
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Sahaus

Sahaus

18V pistosaha
R18JS-0

18V pyörösaha
R18CS-0

18V pyörösaha
RWSL1801M

18V kaakelisaha
LTS180M

25mm iskupituuden ansiosta ihanteellinen puun sahaamiseen
useista kulmista
●● Nopeudensäätö yhdellä kädellä, voit helposti säätää tarpeen
mukaan
●● 4-asentoinen säädettävä heiluritoiminto materiaalin mukaiseen
työskentelyyn

●●

Ihanteellinen pitkiin suoriin leikkauksiin, kuten keittiön
työtasoihin, lattialautoihin tai nopeisiin ja tarkkoihin keskitettyihin
puuleikkauksiin
●● Ainutlaatuinen sahauskapasiteetti, 52 mm 90°, 36 mm 45°,
työkalu suoriutuu tehtävistä, joihin normaalisti vaaditaan
johdollista konetta
●● Avaimeton syvyyden ja viistekulman säätö, nopeat ja helpot
asetukset

●●

Ihanteellinen pitkiin suoriin sahauksiin, puulevyjen, keittiön
työtasojen, lattialautojen sahaukseen sekä nopeisiin ja tarkkoihin
sahauksiin
●● Vaikuttava sahauskapasiteetti: 45mm 90°:ssa ja 32mm 45°:ssa
●● Säätöihin ei tarvita työkaluja, jolloin sahan käyttööotto on nopeaa
ja helppoa

●●

●●

Iskun pituus (mm)
Kuormittamaton iskuluku (r/min)
Maks. leikkuukapasiteetti puu (mm)
Paino akun kanssa (kg)

25
1,100 - 3,000
101
2.53

Viistekapasiteetti (°)
Terän halkaisija (mm)
Terän leveys (mm)
Istukan koko (mm)
Maks. sahaussyvyys 45° (mm)
Maks.sahaussyvyys 56° [mm]
Maks.sahaussyvyys 90° (mm)
Paino akun kanssa (kg)

0-56
165
1.6
16
36
28
52
2.8

Terän halkaisija (mm)
Istukan koko (mm)
Maks. sahaussyvyys 45° (mm)
Maks.sahaussyvyys 90° (mm)
Viistekapasiteetti (°)
Paino akun kanssa (kg)

150
10
32
45
50
2.93

Tehokas 18V moottori sahaa keramiikkaa, graniittia, marmoria
ja betonia
●● Teräsalustassa suuret nupit, jotka helpottavat säätöä
●● 102mm 4˝ timanttilaikka takaa tarkat sahaukset ja estää
materiaalin halkeamista

Pyörän koko (mm)
Pidikkeen koko (mm)
Maks. sahaussyvyys 45° (mm)
Maks.sahaussyvyys 90° (mm)
Paino akun kanssa (kg)

18V puukkosaha
RRS1801M

18V puukkosaha
R18RS-0

18V katkaisu- ja jiirisaha
EMS190DCL

18V kulmahiomakone
R18AG-0

Yleissaha sahaa monia eri materiaaleja
Pikakiinnitys nopeaan ja helppoon teränvaihtoon
●● Säädettävä nopeudensäätö ja jarru

●●

Ideaali karkeisiin ja nopeisiin purkutöihin, joissa materiaalina puu,
metalli ja muovi
●● Nopeampi kuin johdollinen sähkökäyttöinen saha, verrattuna
Ryobin ERS0VHG
●● Anti-Vibe™ tärinänvaimennus kahvassa parantaa hallintaa ja
käyttömukavuutta

●●

Johdoton jiirisaha katkaisee jopa 38x108mm 90º kulmassa
Tarkat sahaukset Exactline-laserin avulla
●● Esivalittavat sahauskulmat 0,15,22.5,31.6 ja 45º,
viistekapasiteetti 0-45º

●●

●●
●●

Iskun pituus (mm)
Kuormittamaton nopeus (r/min)
Maks. leikkuukapasiteetti puu (mm)
Paino akun kanssa (kg)
14

22
3100
180
2.33

Iskun pituus (mm)
Kuormittamaton nopeus (r/min)
Maks. leikkuukapasiteetti puu (mm)
Paino ilman akkua (kg)

28
2,900
200
2.4
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Akullinen hiomakone 115mm laikalla sopii monenlaisiin katkaisuja hiontasovelluksiin
●● Kolmeen asentoon kääntyvä kahva lisää hallittavuutta
●● Kaksivaiheinen, ei lukittavissa oleva kytkin parantaa turvallisuutta
ja suojaa vahinkokäynnistyksiltä

●●

Terän halkaisija (mm)
Akkutyyppi
Jiirikapasiteetti vasen (°)
Jiirikapasiteetti oikea (°)
Viistekapasiteetti vasen (°)
Paino akun kanssa (kg)

102
16
16
22
2.6

190
−
45
45
45
7.43

Istukan koko (mm)
Pyörän koko (mm)
Paino akun kanssa (kg)

22
115
2.58
15
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Korjaa ja viimeistele!

ryobitools.eu

Viimeistely

Akullisen viimeistelynaulaimen avulla suoriudut reunusten ja kehysten kiinnittämisestä helpommin ja nopeammin, kun
käsivasaraa ei enää tarvita. Ryobin viimeistelynaulaimista ja nitojasta löydät sopivan työkalun jokaiseen tehtävään.

Liiku rajoituksetta
Nauti akullisen työkalun tuomasta vapaudesta.
Ilman kömpelöä ilmaletkua pääset liikkumaan vapaasti ja ulotut minne haluat, myös paikkoihin, joissa vasaran heilauttaminen olisi täysin mahdotonta.

18V Viimeistelynaulain 18G
R18N18G-0
AirStrike™ teknologia tarjoaa akkutyökalun käyttömukavuuden ja
eliminoi äänekkään kompressorin, kömpelöiden ilmaletkujen sekä
kalliiden kaasupatruunoiden tarpeen
●● 18Gn naulain (1.2 mm pää) sopii 15-50mm pitkät naulat
●● Kaksi naulaustoimintoa, jatkuva sekä yksittäinnaulaus
●● Grip-Light teknologia sytyttää kaksi LED-valoa kahvasta
puristamalla
●● Avaimeton syvyyden asetus auttaa suojaamaan materiaalin
pintoja
●●

Saatavana myös:
sisältäen akut | R18N18G-L15S

Turvallisuus ennen
kaikkea

Naulain joka
työtehtävään

Turvallinen käyttää tikkailla ja
rakennustelineillä, kun ei tarvitse
pelätä ilmaletkuun sotkeutumista.

Jokainen naulain on
suunniteltu eri kokoisille
nauloille ja niiteille,
jolloin jokaiseen kodin
kunnostustyöhön ja
korjaustehtävään löytyy
sopiva työkalu.

ONE+ järjestelmä
Koska naulain on osa ONE+
järjestelmää, voit käyttää samaa
Lithium+akkua virtalähteenä
kaikkiin järjestelmän sähkö- ja
puutarhatyökaluihin.

Lippaan kapasiteetti haaraniiteille
Naulatyyppi (mm)
Paino akun kanssa (kg)

105
1.2
2.93

18V akkukäyttöinen 18G nitoja
R18S18G-0

18V Viimeistelynaulain 16G
R18N16G-0

AirStrike™ teknologia tarjoaa akkutyökalun mukavuutta,
et tarvitse äänekästä kompressoria, ilmaletkua tai kalliita
kaasupulloja
●● Ampuu kapeita kruununiittejä (5,5-6,1mm), pituus 10-38mm
●● 2 nitomisasetusta, yksi jatkuvalle nitomiselle ja toinen nopeaan
yksittäiseen kiinnittämiseen

●●

●●

AirStrike™teknologia tarjoaa akkutyökalun käyttömukavuuden
ja eliminoi kompressorin, jäykkien letkujen ja kalliiden
kaasupatruunoiden tarpeen
●● 16Gn naulain (1.6 mm pää) sopii 19-65 mm pitkät naulat
●● Kaksi naulaustoimintoa, jatkuva sekä yksittäisnaulaus

Kuinka valitset oikeat naulat
Uppokantanaulat

Viimeistelynaulat

Niitit
Saatavana myös:
sisältäen akut | R18N16G-L15S

Sopivat puun kiinnittämiseen, ei tarvetta ruuvaukseen
tai esiporaukseen
16

Uppokantanaulat eivät ole
riittävän pitkiä tai paksuja
kaikenlaiseen kiinnitykseen.

Nitoja sopii huonekalujen
korjaukseen.

Lippaan kapasiteetti
Paino akun kanssa (kg)

100
2.87

Lippaan kapasiteetti nauloille
Naulatyyppi (mm)
Paino akun kanssa (kg)

100
1.6
3.13
17
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Hionta

Erikoistuotteet

18V Epäkeskohiomakone
R18ROS-0

18V akkuhiomakone
R18PS-0

18V höylä
CPL180MHG

18V massapuristin
CCG1801M

Ihanteellinen kevyisiin sekä keskiraskaisiin hiontatehtäviin kuten
pintojen viimeistelyyn sekä maalinpoistoon
●● 2.5mm hiontatoiminto nopeaan ja tehokkaaseen karkeaan
hiomiseen
●● Epäkeskotoiminto takaa pyörteettömän lopputuloksen

●●

Ideaali kevyeeseen ja keskiraskaaseen hiomiseen kuten
viimeistelyyn sekä maalin poistoon
●● 1,8 mm värähtelyliike, nopea ja tehokas materiaalin poisto
●● Kompakti muotoilu mahdollistaa nurkkien ja ahtaiden kohdeiden
hiomisen

●●

Viisteiden urat merkitty valettuun etukenkään lisäämään tarkkuutta
Syvyydensäätö 0 - 0.4mm
●● Ekstra etukahva lisää kontrollia

●●

●●

●●

Värähtelyliikkeen nopeus [kierr./min.]
Heilahdusliikkeen laajuus (mm)
Hiontaalustan koko (mm)
Paino akun kanssa (kg)

Värähtelyliikkeen nopeus [kierr./min.]
Heilahdusliikkeen laajuus (mm)
Hiontaalustan koko (mm)
Paino akun kanssa (kg)

Höyläys leveys (mm)
Höyläys syvyys (mm)
Huullossyvyys (mm)
Paino akun kanssa (kg)

Kuormittamaton maksiminopeus
Kuormittamaton miniminopeus
Maks. työntövoima
Paino akun kanssa (kg)

●●

UUTUUS

20,000
2.5
125
1.56

18V Liimapyssy
R18GLU-0

Kuumaliimaa voidaan käyttää monenlaisiin eri materiaaleihin
kuten paperiin, pahviin, kankaisiin, nahkaan, muoviin, puuhun,
korkkiin tai kiveen
●● Kahden sormen käynnistyspainike
●● Vain 3 minuutin lämpenemisaika
●●

Suuaukko [mm]
Liimapuikon halkaisija [mm]
Paino ilman akkua (kg)
18

3
11
0.39

22,000
1.8
100x140
1.06

ryobitools.eu

50
0.4
13
2.13

Voimakas puristus
Liipasinlukko estää vahinkokäynnistykset
●● Säädettävä nopeudensäätökytkin

18V akkukiillotuskone
R18B-0

18V minikompressori
R18I-0

Ideaali työkalu auton kiillottamiseen sekä vahaamiseen
Loistava myös veneiden, huonekalujen sekä lattioiden
huoltamiseen
●● Epäkeskoliike takaa lopputuloksen ilman pyörteitä

●●

2 toimintoa: Inflaattori/deflaattori. Nopea tapa täyttää renkaat ja
muut suuret puhallettavat esineet
●● Helposti säädettävä digitaalinen mittari mahdollistaa eri paineen
valinnan
●● Erillinen pikatyhjennystoiminto - ideaali tyhjentämään ilmapatjoja
ja muita ilmatäytteisiä tavaroita

●●
●●

Heilahdusliikkeen laajuus (mm)
Heilahdusliikkeen nopeus (r/min)
Koko (mm)
Paino ilman akkua (kg)

6
1
225
2.13

12.5
2500
254
1.97

Korkeapaineletku [mm]
Tilavuusletku [mm]
Maks. paine (baaria)
Paino akun kanssa (kg)
Toimitetaan

711
756
10.3 bar, 150psi
1.71
Recyclable Carton
19
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ONE+ Automotive

Auton huolto
R18R-0

Pidä autosi uuden veroisena Ryobin akkutyökaluilla. Tarvitset
vain yhden akun virtalähteeksi kaikille työkaluille.

Nauti musiikista työskennellessäsi.
Kuuntele radiota tai yhdistä puhelimesi
Bluetoothilla ONE+ radioon kuunnellaksesi
lempikappaleitasi työskentelyn lomassa.
CHV182M

Uuden veroinen sisältäkin.
Varmista ONE+ rikkaimurilla, että autosi
sisäpinnat ovat aina puhtaat ja siistit.

R18ALF-0

R18B-0

Valoa pimeyteen.

Kiillota autosi
hohtavaksi.

Tarvitseepa sinun kurkistaa
konepellin alle tai joudut
korjaustöihin pimeässä,
ONE+ valoista löytyy oikea
joka tilanteeseen.

ONE+ kiillotuskoneella saat
autosi kiiltämään kuin uutena.

R18I-0
R18IW3-0

Säädä paineet
kohdalleen.
Varmista ONE+
inflaattorilla, että
renkaissasi on juuri oikea
paine. Mittaa, valitse ja
täytä renkaat itse ilman
korjaamokäyntiä.

Tarve renkaanvaihdolle?
ONE+ iskevällä mutterinvääntimellä pulttien irrotus ja kiristys
käy kevyesti. Voit vaihtaa renkaan helposti missä ja milloin
tahansa.

RFL180M-0

Valokeilassa.
Kätevän kääntyvän pään
ansiosta tämä taskulamppu
on ehdoton lisä jokaiseen
työkalupakkiin.

in videon
på
lla
Ko

Sök på Ryobi TV

Katso autovideomme verkossa ja näet,
miten saat pidettyä autosi uuden näköisenä!

www.youtube.com/RyobiTV
20
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Auton huolto
18V käsikäyttöinen imuri
CHV182M

18V Bluetooth®-radio
R18R-0

Moottori muodostaa tehokkaan imun, joka puhdistaa helposti
kuivat roskat
●● Kaksoissuodatinjärjestelmä kaappaa roskat pois maksimaalisella
imukyvyllä
●● Easy-clean pölykuppi, nopea ja siisti vaihtaa

●●

Säiliön tilavuus (ml)
Paino akun kanssa (kg)
Toimitetaan

Kaiuttimen halkaisija (mm)
Kaiuttimen teho (W)
Paino akun kanssa (kg)

●●

UUTUUS

173
1.39
Recyclable Carton

18V Bluetooth® Stereo
R18RH-0

Stereo-ääni kahdesta ensiluokkaisesta 7W kaiuttimesta takaa
selkeän, kirkkaan äänenlaadun kaikilla äänenvoimakkuustasoilla
●● Integroitu langaton Bluetooth® -teknologia mahdollistaa äänen
suoratoiston jopa 10 metrin etäisyydeltä
●● Digitaalinen kanavanvalinta, mahdollisuus 10 FM ja AM -kanavan
tallennukseen
●●

Mukana tulevien akkujen määrä
Mukana laturi
Paino ilman akkua (kg)
22

0
−
1.82

Korkealuokkainen kaiutin selkeään
äänentoistoon
●● Integroitu Bluetooth®-tekniikka takaa
äänentoiston jopa 10m säteellä
●● Digitaalinen viritin kymmenelle eri
AM/FM asemalle

Lifestyle
18V Taskulamppu
RFL180M

18V Hybrid tilanvalaisin
R18ALH-0

Kääntyvä pää voidaan suunnata tarpeen mukaan
Monipuolisen muotoilun ansiosta valaisin voidaan asettaa
seisomaan akulle tai ripustaa riippumaan naulaan, ruuviin tai
koukkuun
●● Kevyt ja kestävä, jokapäiväiseen käyttöön

●●

Polttimo
Paino akun kanssa (kg)

Polttimo
Paino akun kanssa (kg)

●●
●●

90
3
1.1

Halogeeni
0.72

Valitse akku tai verkkovirta. Innovatiivinen hybriditekniikalla
toimiva valaisin toimii millä tahansa Lithium+ akulla tai
verkkovirralla
●● 25W LED-valo takaa 1,800 lumenin valaisutehon
●● Valonheitin kännettävissä 360° ja useita ripustusmahdollisuuksia.

18V tuuletin
R18F-0

20 tehokasta LED-valoa tarjoaa jopa 850 lumenin tehon
Seisoo pystyssä, voidaan taittaa ja ripustaa melkein minne vaan.
Valaisee tilan ja vapauttaa kädet työskentelyyn
●● Kaksi erillistä riviä LED-valoja, joista voit valita, palavatko kaikki
20 LED-valoa vai vain puolet

●●

●●

Tuulettimen nopeus (rpm)
Paino akun kanssa (kg)

Ilmavirran nopeus 1 [km|h]
Ilmavirran nopeus 2 [km|h]
Ilmavirran nopeus 3 [km|h]
Ilmantilavuus 1 [m³ per minuutti]
Ilmantilavuus 2 [m³ per minuutti]
Ilmantilavuus 3 [m3|min]

●●

Polttimo
Paino akun kanssa (kg)

LED
1.3

UUTUUS

Johdoton tuuletin niin sisä- kuin ulkokäyttöön, kompakti koko ja
kantokahva
●● 8 eri mahdollisuutta suunnata ilmavirtaa
●● Useita mahdollisuuksia myös ripustaa

2,100 / 1,400
1.56

LED
1.9

18V Kompakti puhallin
R18TB-0

18V taittuva työvalaisin
R18ALF-0
●●

ryobitools.eu

Ihanteellinen työskentelyalueiden puhdistamiseen pölystä
ja roskista, kuten sahanpurun, puu- ja metallilastujen
puhdistamiseen
●● Kompakti ja tehokas puhallin, ilmavirran nopeus jopa 200km/h
●● 3 nopeusmahdollisuutta. Alhainen nopeus sopii
työpajaolosuhteisiin, keskinopeus lisää hallittavuutta ja korkea
nopeus antaa parhaan tehon

115
150
200
1.8
2.2
2.9
23
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Nurmikon hoito
Katso, mikä on
UUTTA
puutarhatyökaluissa!

18V ruohonleikkuri, 33cm runko
OLM1833H
33cm leikkuukapasiteetti on suunniteltu niin, että leikkuria on
helppo liikutella puutarhassa
●● Keskitetty korkeudensäätö, 5 eri korkeutta 20-60mm
●● Leikkaa reunojen läheltä sekä pensaisen ympäriltä kätevästi
EasyEdge™ ruohoharjan ansiosta
●● 5 asentoon säädettävä ergonominen aisa lisää käyttömukavuutta
●● Helppo ja kätevä varastoida taittuvan ja irrotettavan kahvan
ansiosta
●●

Leikkuuleveys (cm)
Vetomekanismi
BIO-leikkaus
Paino akun kanssa (kg)

UUS

UUT

UUTUUS

33
Työntö
Kyllä
11.5

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

36V suorituskyky Ryobin Lithium Fusion™ teknologian ansiosta,
virtalähteenä kaksi 18V Lithium+ 4.0Ah akkua
40cm leikkuuleveys sekä tehokkaasti leikkaava ja BIO-leikkaava
metalliterä
●● Keskitetty leikkuukorkeudensäätö, 5 asentoa välillä 20-70mm
●● Leikkaa kukkapenkkien ja istutusten reunoilta tai ympäriltä
EasyEdge™ ruohoharjan avulla
●● Säädettävät, ergonomiset kahvat tarjoavat käyttömukavuutta
kaiken pituisille käyttäjille
●●

RLM18X41H240

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

●●

1

MARKKINOILLA

Saatavana myös:
Ilman akkuja | OLM1841H

UUS

UUS

UUT

UUT

OCS1830

18V MOOTTORISAHA

OGS1822

18V PENSASLEIKKURI

OLE HYVÄ JA TUTUSTU
24
24

UUS

UUT

UUS

UUT

OWS1880

18V RIKKARUOHORUISKU

18V OKSASAKSET

TUOTEVALIKOIMAAMME

Voltit (V)
Akun kapasiteetti (Ah)
Mukana laturi
Leikkuuleveys (cm)
Vetomekanismi
BIO-leikkaus
Paino ilman akkua (kg)

36
4.0
2 hr
40
Työntö
Kyllä
19.2
25
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HYBRIDITEKNOLOGIA

VIRTA EI KOSKAAN
PÄÄSE LOPPUMAAN
Vaihda vaivattomasti akuista
verkkovirtaan. Nauti johdottomuuden
tuomasta vapaudesta Lithium+ akulla tai
vaihda verkkovirtaan työskennelläksesi
pidempään.

vi
rkko rta
e
V

Akut

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

Akun kapasiteetti (Ah)
Mukana tulevien akkujen määrä
Leikkuuleveys (cm)
Vetomekanismi
BIO-leikkaus
Paino akun kanssa (kg)

UUTUUS

2.5
2
36
Työntö
Kyllä
16.1

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

Innovatiivinen 18V hybridivirranlähde vastaa kaikkia
trimmaustarpeita antaen mahdollisuuden joko johdottomaan
käyttömukavuuteen tai rajattomaan käyttöaikaan
●● Säädettävä 25-30cm:n leikkuukapasiteetti tarjoaa
monipuolisia käyttömahdollisuuksia
●● EasyEdge™n avulla vaihto reunojen
siistimistoiminnon ja trimmauksen välillä
käy nopeasti
●●

18V Hybridi puhallin
OBL1820H
Virranlähteenä innovatiivinen 18V Hybridi, puhallin toimii joko
akulla tai verkkovirralla
●● Kevyt ja kätevä muotoilu
●● Ilmanvirtaus jopa 250 km/h
●●

Saatavana myös:
Sisältäen 2.5Ah akun | RLT1831H25
Sisältäen 2.5Ah akun ja terän| RLT1831H25PK

Hybridityökaluista ei koskaan lopu virta, joten voit työskennellä pidempään.
HUOMAA TYÖKALUISSAMME OLEVA HYBRID-LOGO.

Akun kapasiteetti (Ah)
Mukana tulevien akkujen määrä
Mukana laturi
Leikkuu-uran leveys (cm)
Siimansyöttöjärjestelmä
Paino ilman akkua (kg)

2.0
1
70 min
25/30
Auto-feed
2.8

Ilmanvirran nopeus (km/h)
Paino akun kanssa (kg)

250
2.1
27
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Nurmikon hoito
18V ruohoraivaussaha pyöräkahvalla
OBC1820B
Tehokas 18V moottori tarjoaa enemmän tehoa,
käyttöaikaa ja kestävyyttä
●● Monikäyttöinen 2-in-1 ruohoraivaussaha/trimmeri
sekä terällä että trimmeripäällä
●● 20cm karkaistua terästä oleva TriArc™ leikkuuterä
vaativiin töihin

UUTUUS

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

25cm (rikka)ruohon leikkuukapasiteetti
EasyEdge™n avulla vaihto reunojen
leikkaustoiminnosta trimmaukseen käy
nopeasti
●● Kahden käden ote lisää
käyttömukavuutta

●●

ryobitools.eu

Puiden & pensaiden hoito
18V Pensasleikkuri, 50cm terä
(1x 2.0Ah)
RHT1851R20

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

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

●●

●●

●●

●●

●●

Tehokasta suorituskykyä leikkaamiseen korkeaväätöisen
moottorin ansiosta

Saatavana myös:
Ilman akkuja | OHT1855R

Voltit (V)
Leikkuuleveys ruohoraivaussahanterällä (cm)
Leikkuuleveys ruohotrimmeriterällä (cm)
Siimapaksuus (mm)
Terän nopeus (r/min)
Paino ilman akkua (kg)

18
20
30
1.6
8000
4.7

Akun kapasiteetti (Ah)
Mukana tulevien akkujen määrä
Mukana laturi
Leikkuu-uran leveys (cm)
Siimansyöttöjärjestelmä
Paino ilman akkua (kg)

1.3
1
3t
25
Auto-feed
1.3

Akun kapasiteetti (Ah)
Mukana tulevien akkujen määrä
Mukana laturi
Maks. leikkuukapasiteetti (mm)
Terän nopeus (r/min)
Terän pituus (cm)
Terän tyyppi
Paino ilman akkua (kg)

2.0
1
70 min
22
1350
50
Timanttihiottu
2.7

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

18V pitkävartinen pensasleikkuri,
45cm terä
OPT1845

18V pitkävartinen pensasleikkuri,
50cm terä
OHT1850X

Säädettävän 25-30cm leikkuukapasiteetin
ansiosta monikäyttöinen
●● EasyEdge™n avulla vaihto reunojen
siistimistoiminnon ja trimmauksen välillä
käy nopeasti
●● Teleskooppivarsi ja säädettävä kädensija
tarjoavat käyttömukavuutta kaiken pituisille
käyttäjille

●●

Tehokasta leikkausta tehokkaan 18V moottorin
ansiosta
●● 45cm timanttihiotut terät siistillä leikkuujäljellä
●● Leikkuukapasiteetti 18mm

●●

●●

Akun kapasiteetti (Ah)
Mukana tulevien akkujen määrä
Mukana laturi
Leikkuu-uran leveys (cm)
Siimansyöttöjärjestelmä
Paino ilman akkua (kg)
28

2.5
1
80 min
25/30
Auto-feed
2.3

Mukana tulevien akkujen määrä
Terän pituus (mm)
Terän nopeus (r/min)
Leikkuukapasiteetti
Paino ilman akkua (kg)

Maks. leikkuukapasiteetti (mm)
Terän nopeus (r/min)
Terän pituus (cm)
Paino akun kanssa (kg)

4.0
1
22
55
2.8

18V oksasaha, 20cm laippa
OPP1820

Neljään asentoon kääntyvä leikkuupää erilaisten
puskien ja pensaiden leikkaamiseen
●● Kääntyvä takakahva mahdollistaa leikkaamisen
erilaisissa asennoissa
●● Keskeisesti sijoitettu kytkin mahdollistaa käytön
monilla eri otteilla

0
450
1350
18mm
4.2

Akun kapasiteetti (Ah)
Mukana tulevien akkujen määrä
Maks. leikkuukapasiteetti (mm)
Terän pituus (cm)
Paino ilman akkua (kg)

20cm Oregon laippa ja ketju
Korkea vääntö ja jopa 5,5m/s ketjunnopeus
●● Jatkettavan varren ansiosta yletyt jopa 4
metrin korkeuteen
●●
●●

16
2400
50
3.73

Mukana tulevien akkujen määrä
Laipan pituus (cm)
Ketjun nopeus (m/s)
Paino (kg)

0
20
5.5
4.1
29
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Puiden & pensaiden hoito
UUTUUS

18V Ketjusaha, 30cm laippa
OCS1830

Erittäin suorituskykyinen hiiliharjaton moottori takaa ainutlaatuisen
sahaustehon
●● 30cm Oregon® laippa ja ketju
●● Automaattinen voitelujärjestelmä lisää käyttömukavuutta
●● Ketjun kiristäminen sujuu helposti ilman työkaluja
●● Kädensijan kumipinnoite takaa tukevan työskentelyotteen missä
tahansa asennossa

Laipan pituus (cm)
Ketjun nopeus (m/s)
avaimeton ketjun kiristin
Paino ilman akkua (kg)

UUTUUS

30
10
Kyllä
2.6

18V Ruisku. 3.5L säiliö
OWS1880

Johdoton rikkaruohoruisku tekee puutarhanhoidosta vaivatonta
Paineistus napin painalluksella ilman raskasta manuaalista
pumppaamista
●● 3.5 L säiliö, jossa sisäänrakennettu mittakuppi
●●

30

30
3.5
1.45

18V Ruoho-/pensasleikkuri
OGS1822

UUTUUS

2-in-1 Ruoho-/pensasleikkuri monipuoliseen käyttöön
puutarhassa
●● Kompakti, ohut ja kevyt - mukava käyttää
●● Leikkuutoiminnosta voi vaihtaa trimmaukseen ilman työkaluja

18V Oksasakset
OLP1832B

Johdottomat 1m oksasakset vaivattomaan karsimiseen myös
vaikeasti saavutettavissa paikoissa
●● 18V moottori leikkaa vaivattomasti jopa 32mm paksut oksat
●● Laadukkaat ohitusterät tuottavat 150 kg/m väännön, jonka
ansiosta karsiminen käy nopeasti

●●

●●

Ruoholeikkurin terä (mm)
Pensasleikkurin terä (mm)
Hammasväli [mm]
Paino ilman akkua (kg)

Terän tyyppi
Leikkuukapasiteetti [mm]
Leikkauskulma
Pituus (m)
Teleskooppinen
Paino ilman akkua (kg)

UUTUUS

●●

Virtausnopeus (I/t)
Säiliön tilavuus (l)
Paino ilman akkua (kg)

Puiden & pensaiden hoito
UUTUUS

●●

ryobitools.eu

120
200
10
1.12

Ohitus
32
Jäykkä
0.75
Ei
1.45

18V Teleskooppivarrelliset oksasakset
OLP1832BP

Johdottomat teleskooppiset oksasakset voidaan jatkaa 2.5
metristä jopa 4 metriin, jolloin ulotut vaivattomasti kauempiinkin
oksiin
●● 18V moottori leikkaa vaivattomasti jopa 32mm paksuiset oksat
●● Laadukkaat ohittavat terät tuottavat 150kg/m väännön, jonka
ansiosta oksiminen hoituu nopeasti
●●

Terän tyyppi
Leikkuukapasiteetti [mm]
Leikkauskulma
Pituus (m)
Teleskooppinen
Paino ilman akkua (kg)

Ohitus
32
0-230°
2.5-4
Kyllä
3.7
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Akut & laturit
RB18L50 / 18V 5.0Ah Lithium+ akku
●●

Tehokas 5.0Ah Lithium+ akku on tehokkaampi, antaa pidemmän
käyttöajan ja kestää paremmin kuin aiemmat litiumtekniikat.

Poraa 10 mm reikiä mallilla RCD1802 2x4:een:

934

Pisin

ryobitools.eu

Akut & laturit
18V ONE+ laturi
BCL14181H

18V 6-porttinen laturi
RC18627

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

●●

18V autolaturi
RC18118C

ONE+ akkulaturi
RC18150

Kiinnitetään kulkuneuvon 12V tasavirtaulostuloon, jolloin voit
ladata akkuja ajaessasi tai tarvitessasi lisävirtaa
●● ONE+ laturi sopii kaikkiin ONE+ 18V Lithium+ akkuihin
●● Indikaattorivalo näyttää latausasteen

●●

Virtaa tarvittaessa - 6-porttisessa latausasemassa on tilaa
säilyttää kaikki ONE+ akkusi
●● Lataustahti 2.7 ampeeria tunnissa tarkoittaa, että voit ladata 2.5
Ah akun 1 tunnissa
●● ONE+ laturi sopii yhteen kaikkien ONE+ 18V Lithium-ion akkujen
kanssa

●●
●●

RB18L40 / 18V 4.0Ah Lithium+ Battery
●●

Tehokas 4.0Ah Lithium+ akku on tehokkaampi, antaa pidemmän
käyttöajan ja kestää paremmin kuin aiemmat litiumtekniikat.

Poraa 10 mm reikiä mallilla RCD1802 2x4:een:

827

Markkoinoiden nopein ONE+ laturi. Lataa 5,0 Amp/h tarkoittaen,
että lataat 5,0 Ah akun tunnissa
ONE+ laturi on yhteensopiva kaikkien ONE+ 18V sarjaan
kuuluvien Lithium ion -akkujen kanssa
●● Merkkivalot osoittavat milloin akut ovat ladattuina

●●

Käyttöaika

RB18L25 / 18V 2.5Ah Lithium+ Battery
●●

Tehokas 2.5Ah Lithium+ akku on tehokkaampi, antaa pidemmän
käyttöajan ja kestää paremmin kuin aiemmat litiumtekniikat.

●●

Poraa 10 mm reikiä mallilla RCD1802 2x4:een:

430

UUTUUS

RB18L20 / 18V 2.0Ah Lithium+ akku
●●

ARVIOITU LATAUSAIKA MINUUTEISSA

Tehokas 2.0Ah litiumakku

1.5Ah

2.0Ah

2.5Ah

4.0Ah

5.0Ah

RC18118C

60

70

80

120

150

BCL14181H

60

70

80

120

150

RC18150

25

30

40

50

60

RC18627

35

45

60

90

120

Poraa 10 mm reikiä mallilla RCD1802 2x4:een:

350

RB18L15 / 18V 1.5Ah Lithium+ akku
●●

Tehokas 1.5Ah Lithium+ akku on tehokkaampi, antaa pidemmän
käyttöajan ja kestää paremmin kuin aiemmat litiumtekniikat.

Poraa 10 mm reikiä mallilla RCD1802 2x4:een:

290

Lyhyin
32

Tulokset ovat keskimääräisiä 5 sisäisesti suoritetun testin tuloksia ja siten vain viitteellisiä. Tulokset riippuvat työkalusta, akusta ja materiaalista.
33
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RYOBI-AKKUJA
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EasyStart
ONE+™ EasyStart™ startteri bensiinilaitteiden vaivattomaan käynnistykseen
OES18
ONE+™ EasyStart™ varmistaa vaivattoman käynnistyksen
bensiinilaitteissa, ei tarvetta vetää enää käynnistysnarusta
●● Helppo tapa käynnistää yhteensopivat polttomoottorikäyttöiset
oksaleikkurit, raivaussahat tai ruohotrimmerit.
●● Yhteensopiva oksaleikkuri: RHT25X60RO
●● Yhteensopiva ruohotrimmeri: RLT254CDSO
●● Yhteensopivat raivaussahat: RBC254SESO, RBC254SBSO,
RBC254SBO, RBC31SESO, RBC31SBO,RBC42FSBO, RBC47SEO,
RBC52FSBO,RBC52FSBOS
●●

Kiinnitä
Käynnistä
Irroita!

Lue lisää ryobitools.fi

EASYSTART™ TEKNOLOGIA
Helppo tapa käynnistää polttomoottorisi...
Kiinnitä
Kiinnitä EasyStart moduuli, jonka virtalähteenä
on mikä tahansa ONE+
akku, polttomoottorikäyttöiseen työkaluusi.

Käynnistä
Käynnistä polttomoottorikäyttöinen työkalusi
napin painalluksella
tai kääntämällä
avainta.

Irrota
Irrota EasyStart
moduuli ja trimmaa,
leikkaa, puhalla!

EASYSTART™ MODUULI
SOPII YHTEEN:

EasyStart™
Pensasleikkuri

EasyStart™
Ruohoraivaussaha

EasyStart™
Ruohotrimmeri

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

ryobitools.eu

Lisätarvikkeet ulkotöihin

RAK10JSBWM
RAK6JSBW

10 kpl:n pistosahanteräsetti
Agressiivisiin, nopeisiin katkaisuihin optimoitu
hampaiden muotoilu
●● Suunniteltu siten, että roskat poistuvat helposti
ja terä sahaa puuta 20% nopeammin
●●

US
UUTU

10 kpl:n pistosahanteräsetti puulle, metallille
& putkille

RAK15MT

Agressiivisiin, nopeisiin katkaisuihin optimoitu
hampaiden muotoilu
●● Suunniteltu siten, että roskat poistuvat helposti
ja terä sahaa puuta 20% nopeammin

●●

●●

5-os. monitoimityökalun tarvikesetti
9.5mm offset-kuviosahanterä, 88cm puu/metalli
upposahanterä, 28mm puu kuviosahanterä,
60 karkea 93mm hiekkapaperi x4, 80 karkea
93mm hiekkapaperi x4, 120 karkea 93mm
hiekkapaperi x4

US
UUTU

RAC 810

TIMBERWOLF Laadukkaat nahkaiset
puutarhakäsineet

RAC 811

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

●●

Koot:: M, L
●●

US

Puutarhakäsineet

RAC364

Koot:: M, L

Lehtienkeräyspussi 45l

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

●●

US

UUTU

Yhteensopiva sähkö- ja polttomoottorikäyttöisten
Ryobi-puhallin/imureiden kanssa.

US

UUTU

UUTU

RAC138

RAC805

Vertebrae+ valjaat

Ergo-valjaat

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

●●

●●

RAK3RBWM

3 kpl:n puukkosahanteräsetti puulle ja
metallille

RAK2BB

RAK46MIX

Kiillotushuput

46-os. setti poranteriä ja ruuvikärkiä

Optimoitu hammasten muotoilu tekee
sahaamisesta 20% nopempaa verrattuna
edellisen sukupolven malleihin
●● 1.2mm thin kerf sahaa puuta nopeammin ja
joustavammin

●●

Ideaali kiillottamiseen, vahan poistoon,
puhdistukseen ja pintojen kuivaukseen
●● 1 x puuvillalaikka, 1 x kiillotussieni

●●

●●

Kätevä auki taitettava setti, joka sisältää
kärkiä kaikkiin ruuvaustehtäviin sekä metalliin,
muoviin ja tiileen poraamiseen

●●

RAC305

RAC311

HEDGESWEEP
roskienpoistaja

Harja pensasleikkureille

●●

Poistaa roskat
työskennellessäsi

US

UUTU

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

RAK31MSDI

US

UUTU

31-os. Torque+ ruuvikärkilajitelma
30 yleisintä iskevää ruuvikärkeä, jotka sopivat
laajaan valikoimaan eri tehtäviä
●● Torque+ iskevät ruuvikärjet on kovitettu
kestämään vääntöä
●●

US

UUTU

38

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

Lisätietoa kaikista
tarvikkeistamme saat täältä:

fi.ryobitools.eu/tarvikkeet



Tarvitsetko apua lisätarvikkeen
vaihtamisessa?
Vieraile silloin Ryobin omalla YouTubekanavalla “Ryobi TV”, josta löydät
videoita ja lisätietoa!

RAC365

Tilava lehtienkeräyspussi
●●

Älä tuhlaa aikaa tyhjentämällä
pieniä puhallin/imurinpusseja,
kun voit käyttää tätä
tilavaa keräyspussia,
ja tyhjentää lehdet
jätesäkkeihin suurempi
määrä kerrallaan
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50+TYÖKALUA,
JOIHIN KÄY
SAMA AKKU
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Ryobi C/o Techtronic Industries Nordic
Stamholmen 147, 4. 2650 Hvidovre Denmark
Sähköposti: asiakaspalvelut@tti-emea.com
Kotisivu: www.ryobitools.fi
Löytääksesi lähimmän jälleenmyyjän tai
huoltopisteen, ole hyvä ja käy kotisivuillamme.

Jälleenmyyjän leima:

VUODEN*
TAKUU

Katalogin sisältö on todettu paikkansapitäväksi ennen painatusta.
Ryobi® pidättää itsellään oikeuden vaihtaa kuvia ja hintoja ilman
ennakkoilmoitusta. RYOBI®-tavaramerkin käyttöluvat myöntää
Ryobi® Limited.
5139001049

