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RYOBI® introducerer Lithium+ batteriteknologien
Designed To Do More – nu også med højere kraft og længere driftstid!

Ryobi® Lithium+ batteriteknologien er klar på, at ændre hele opfattelsen af
batteridrevne elværktøjer og havemaskiner med lanceringen af Lithium+ i alle sine
serier af batteridrevne værktøjer.
•

Ydeevne: Ryobi’s IntelliCell™ teknologi overvåger og afbalancerer battericellerne
individuelt for at maksimere driftstiden, lagringstiden og sikkerheden, samtidigt som
du får op til 10 % mere brugbar kraft.

•

Holdbarhed: Robust konstruktion med indbygget slagbeskyttelse for ekstra lang
holdbarhed.

•

Strømindikator: Den indbyggede strømindikator garanterer, at du altid kan se hvor
meget strøm, der er tilbage på batteriet.

•

Driftstid: Ryobi® er det eneste gør-det-selv varemærke som tilbyder et 4,0 Ah
batteri. Batteriet giver op til 95 % længere driftstid på 18 og 36 volt elværktøjer og
havemaskiner.

Lithium+ giver op til 10% højere ydeevne i forhold til tidligere Lithium-Ion batterier, hvilket
betyder, at brugerne helt enkelt kan få mere ud af sine nuværende Ryobi® batterimaskine.
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Driftstiden er kraftig forbedret med introduktionen af de nye Lithium+ batterier. Med det nye
4,0 Ah batteri kan brugerne opleve en stigning i driftstiden på op til 95% i forhold til 2,4 Ah
batterierne (18 og 36 volt serierne).
Alle de nye Lithium+ batterier har indbygget Ryobi’s unikke celleovervågningssystem
IntelliCell™. Den individuelle celleovervågning sikrer, at hver celle er fuldt opladet for at
maksimere driftstiden og ydeevnen. IntelliCell™ giver ikke kun længere driftstid mellem
opladninger, med forbedrer også levetid af batteriet på lang sigt.
Batteriernes elektroniske beskyttelsessystem hjælper med at beskytte batterierne og
værktøjet mod forkert anvendelse, hvilket også i sidste ende betyder længere holdbarhed.
Den indbyggede strømindikator er den nemmeste måde for brugeren, at se hvor meget
strøm der er tilbage på batteriet inden næste opladning behøves.
Lithium+ for Ryobi’s 12 volt elværktøj
Ryobi® Lithium+ introduceres i 12 volt serien med en helt ny kompakt 2-gears bore/skruemaskine. Maskinen har et kompakt design kombineret med den bedste ydeevne i sin
klasse. Med sit lette og slanke design kan den nye Ryobi® R12DD bore-/skruemaskine
komme til på steder med begrænset plads uden at gå på kompromis med ydeevnen og
brugervenligheden.
Ryobi® R12DD leverer et drejningsmoment på hele 30 Nm og er dermed en af de kraftigste
maskiner i 12 volt kompakt-segmentet. Med to hastigheder får brugeren fleksibilitet til at
styre fart og kraft uafhængigt af anvendelsesområde og materiale. Ved boring i træ har
R12DD en kapacitet på 25 mm og i stål en kapacitet på 10 mm.
Alle Ryobi’s 12 volt elværktøjer er tilgængelige med de nye Lithium+ batterier med
IntelliCell™-teknologi, beskyttet elektronik og strømindikator.
Lithium+ for Ryobi’s 14,4 volt elværktøj
Den nye RYOBI ® 14,4 volt Lithium+ bore-/skruemaskine med Lithium+ batterier tilbyder en
kombination af innovativt design og brugervenlig teknologi. Maskinen er udstyret med et
væld af funktioner, der gør bore- og skrueopgaver til en leg. Den store 13 mm borepatron
giver stor borekapacitet og garanterer, at du kan anvende den med et bredt sortiment af
tilbehør.
Ligesom Ryobi’s 12 volt elværktøjer er også 14,4 volt elværktøjerne tilgængelige med de
nye Lithium+ batterier med IntelliCell™-teknologi, beskyttet elektronik og strømindikator.
Lithium+ for Ryobi’s 18 volt ONE+™ elværktøjer og havemaskiner
Som en del af ONE+™ familien leverer Lithium+ batterierne drivkraft til over 35 forskellige
elværktøjer og havemaskiner. ONE+™ serien er en enkel og omkostningseffektiv
måde at øge din værktøjssamling på, da alle maskiner også er tilgængelige uden batteri og
lader. Det betyder, at brugerne blot behøver købe en maskine med batteri og lader én gang,
hvorefter der frit kan tilkøbes løse maskiner uden batteri og lader til en fordelagtig pris.
Ryobi® er det første gør-det-selv varemærke som tilbyder et 4,0 Ah batteri som en del af
One+™ serien af elværktøjer og havemaskiner.
Det nye Lithium+ batteri er tilgængeligt både som 1,5 Ah (RB18L15) og som 4,0 Ah version
(RB18L40). De to nye batterier giver brugerne mulighed for selv at vælge det batteri som
passer bedst til opgaven. Uanset om dette skulle være lav vægt og kompakt størrelse eller
maksimal driftstid og høj kraft har Ryobi® ONE+™ et batteri som passer til formålet.
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Lithium+ for Ryobi’s 36 volt havemaskiner
Det kraftfulde 36 volt batteri giver lang driftstid men med op til 97 % lavere vibrationer og
støjniveau i forhold til tilsvarende benzindrevne modeller og bedst af alt – ingen giftige udslip
under anvendelse. Bedre for dig og bedre for dine omgivelser.
Serien af 36 volt Lithium-Ion havemaskiner leverer samme kraft som tilsvarende
benzindrevne havemaskiner bare uden deres negative egenskaber. Brugeren behøver ikke
købe dyr benzin eller fylde olie på, hvilket gør maskinerne 50 gange billigere i drift over en
sæson!
Alle Ryobi’s 36 volt havemaskiner er tilgængelige med de nye Lithium+ batterier med
IntelliCell™-teknologi, beskyttet elektronik og strømindikator.

Alle RYOBI® produkter leveres med 2 års garanti.
Mere information
For yderligere information kontakt Trade Marketing Manager Consumer Fredric Backert på
telefon +46 738 20 80 90 eller e-mail: fredric.backert@tti-emea.com. For information om
nærmeste RYOBI® forhandler kontakt kundeservice på telefon 43 56 55 55 eller besøg
www.ryobitools.dk.
Om RYOBI®
RYOBI® har i mere end 40 år været den førende producent af højkvalitets værktøj til den
helt rigtige pris. RYOBI® lytter hele tiden til markedets ønsker og har derfor kunne udvikle
innovative værktøjer med alle påkrævede egenskaber til professionelle håndværkere eller til
seriøse ’gør-det-selv’-folk. RYOBI® værktøj vil altid give dig valuta for pengene hvad enten
om det er til værkstedet eller i haven. RYOBI® indgår ligesom Homelite® og de
professionelle elværktøjsmærker AEG® og Milwaukee® i Techtronic Industries’ brede
produktprogram.
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