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Håll fötterna på jorden – nya trädgårdsmaskiner från Ryobi®
med extra lång räckvidd.
Som en av de största och mest innovativa tillverkarna av elverktyg och
trädgårdsmaskiner, har Ryobi® som målsättning att leverera enastående prestanda
och tillförlitlighet. Årets trädgårdsnyheter är inget undantag.

Ryobi® erbjuder ett unikt sortiment av produkter med lång räckvidd som gör det enkelt att
klippa och trimma på höga höjder utan att behöva hämta stegen. Maskiner både med och
utan kabel hjälper dig att hålla ordning på trädgården. Vare sig vi talar om häcksaxar,
grensågar eller häcksaxar har Ryobi® en flexibel lösning redo att göra mer – för dig.


Batteridriven innovation: Tek4™ sekatör och gräs-/häcktrimmer båda kompatibla
med förlängningsskaft som gör det enkelt att komma till på både högt och lågt utan
ansträngning.



One+ förlängningsskaft: Som en av årets nyheter blir One+ systemet™ kompatibelt
med förlängningsskaft med introduktionen av en ny häcksax och en grensåg.



Elektriska maskiner med extra räckvidd: Den nya elektriska häcksaxen med
teleskopskaft och den nya elektriska häcksaxen med extra räckvidd från Ryobi gör
högt sittande kap- och trimningsuppgifter till en lek.

Sortimentet:
4V batteridriven gräs- och häcktrimmer RGS410 och förlängningsskaftet RAC303
Den kompakta gräs- och häcktrimmer drivs av ett 4V
Lithium-Ion batteri som ger upp till 55 minuters driftstid per
laddning. Skarpa knivar av hög kvalitet försäkrar rena snitt
och ett snyggt resultat. Smidig låsmekanism gör att man
kan byta blad utan extra verktyg, vilket gör att man snabbt
byter mellan häcksaxbladet och grästrimmerbladet, som
båda ingår i standardutrustningen.
Trimmern är kompatibel med ett förlängningsskaft (säljes
separat: RAC303) som gör att man kan komma till både
högt och lågt utan att varken böja eller sträcka sig. Låsbar
avtryckare förhindrar oavsiktlig start av maskin.
Egenskaper:






Voltstyrka: 4V
Grenkapacitet: 8 mm
Svärdlängd: 120 mm
Grästrimmerblad bredd: 80 mm
Vikt: 0,6 kg (med häcksaxblad) 0,5 kg (med grästrimmerblad)

Standardutrustning: 1 x 4V Lithium-Ion batteri, laddare

4V batteridriven sekatör RLP416 och förlängningsskaftet RAC303
Praktisk batteridriven sekatör driven av ett 4V LithiumIon batteri som ger upp till 500 st 9 mm klipp per
laddning. Diamantslipat blad och härdade eggar ger
skarpa snitt som är perfekta för beskärning. Handtag
med 30° vinkel ger god balans och komfort.
Sekatören är kompatibel med ett förlängningsskaft
(säljes separat: RAC303) som gör det möjligt att nå upp
till grenar som annars är otillgängliga. Detta ger frihet att
beskära högt sittande grenar i säkerhet från marken
utan att behöva en stege. Låsbar avtryckare förhindrar
oavsiktlig start av maskin.
Egenskaper:




Voltstyrka: 4V
Grenkapacitet: 16 mm (mjukt trä) 10 mm (hårt trä)
Vikt: 0,7 kg

Standardutrustning: 1 x 4V Lithium-Ion batteri, laddare

One Plus 18V batteridriven häcksax med teleskopskaft RHT1850X
Med vridbart klipphuvud i fyra positioner ger den nya Ryobi One
Plus 18V häcksaxen med teleskopiskt skaft bästa åtkomsten runt
hela häcken. Det unika designen med central justering gör att
användaren kan förlänga räckvidden långt utöver vad som är
möjligt med en vanlig häcksax. Detta gör att verktyget är perfekt
för att nå upp och över höga och djupa häckar, utan att behöva
en stege.
Den nya 18V häcksaxen har även
ett avvibrerat och roterbart bakre
handtag som ger användaren
maximal flexibilitet vid klippning i
svåråtkomliga utrymmen utan att
batteriet kommer i vägen. Detta gör
maskinen idealisk för en mängd
olika uppgifter i varje trädgård.
Egenskaper:





Spänning: 18V Lithium-ion
Kapkapacitet: 16 mm
Hastighet: 1200 varv/min
Svärdlängd: 50 cm

Standardutrustning: 1 x 18V 1,4 Ah lithium-ion batteri, svärdskydd och laddare
Maskinen finns även tillgänglig utan batteri och laddare som OHT1850X

One Plus 18V batteridriven grensåg RPP1820
Ytterligare en nyhet i det ständigt växande One
Plus™-serien från Ryobi ® är den nya 18V
grensågen för trimning och beskäring av högt
sittande grenar. Med ett teleskopskaft på upp till 3,5
meter kan man klippa och trimma grenar från
marken. Skärhuvudet har en vinkel på 15 grader för
bästa tillgänglighet och säkerhet.
Egenskaper:






Spänning: 18V Lithium-ion
Svärdlängd: 20 cm
Kedjehastighet: 5,5 m/s
Teleskopiskt skaft: 2,0-3,5 m
Automatisk kedjesmörjning

Standardutrustning: 1 x 18V 1,4 Ah lithium-ion
batteri, kedjeolja, svärdskydd och laddare
Maskinen finns även tillgänglig utan batteri och
laddare som OPP1820

One Plus 18V batteridriven grensåg OPS1821
Nå nya höjder med Ryobi® 18V grensåg. Denna unika
produkt har ett teleskopiskt skaft som sträcker sig upp till hela
3,5 m för extra lång räckvidd, för att man ska kunna beskära
högt sittande grenar utan att behöva använda stege.
Verktyget har en sågkapacitet i trä på 102 mm och använder
sig av samma blad som en vanlig tigersåg. En praktisk krok
under bladet gör att man enkelt och säkert kan dra ner
avsågade grenar som fastnat till marken.
Som en del av One+ serien, är verktyget kompatibelt med de
Ryobi® 18V Lithium-ion batterier, vilket för verktyget till ett fint
tillskott för alla som redan äger en One+ produkt med batteri.
Snabbfäste för verktygslösa byten av blad och fullt justerbart
ergonomiskt handtag försäkrar både användarvänlighet och
komfort, samtidigt som den låsbara avtryckaren förhindrar
oavsiktlig start av maskin.
Egenskaper:






Voltstyrka: 18V Lithium-ion (batteri säljes separat)
Obelastad hastighet: 3.000 slag/min
Max. sågkapacitet (trä): 102 mm
Slaglängd: 22 mm
Vikt: 2,7 kg

Standardutrustning: Sågblad

Elektrisk grensåg med kraftig 720 W motor RPP720
Nå högt utan stege, 720W grensågen från Ryobi® har ett
teleskopiskt skaft som sträcker sig upp till 2,5 m för extra lång
räckvidd. Skärhuvudet har en vinkel på 15 grader för bästa
tillgänglighet och säkerhet.
Grensågen har en kraftig 720
watts motor kombinerat med en
lätt glasfiberkropp, tillsammans ger
det verktyget ett utmärkt förhållande mellan vikt och effekt.
Automatisk kedjesmörjning och genomskinlig oljetank gör
maskinen användarvänlig.
Egenskaper:
 Effekt: 720W
 Svärdlängd: 20 cm
 Kedjehastighet : 15 m/s
 Oljetank: 51 ml
 Vikt: 3,5 kg
 Kabel: 8 m
Standardutrustning: Kedjeolja, nyckel, sele

450W egonomisk häcksax RHT450X
Med vridbart klipphuvud i tre positioner ger den nya
häcksaxen från Ryobi® med teleskopiskt skaft maximal
flexibilitet och optimal räckvidd i alla lägen. Det unika
designen med central justering gör att användaren kan
förlänga räckvidden långt utöver vad som är möjligt med
en vanlig häcksax. Detta gör att verktyget är perfekt för
att nå upp och över höga och djupa häckar, utan att
behöva en stege.
Den nya 18V häcksaxen har även ett avvibrerat och roterbart bakre handtag som ger
användaren maximal flexibilitet vid klippning i svåråtkomliga utrymmen. Detta gör häcksaxen
idealisk för en mängd olika uppgifter i varje trädgård.
Häcksaxen är även kompatibel med Ryobi
HedgeSweep™ som hjälper till att fösa bort
klippet från häcken.
Egenskaper:
Effekt: 450W
Bladlängd: 45 cm
Grenkapacitet: 18 cm
Bladtyp: Dubbelsidigt och laserslipat
Standardutrustning: Svärdskydd

400W häcksax med extra lång räckvidd RPT4045
Se nya möjligheter med en förlängningsbar häcksax
från Ryobi®. Häcksaxen gör att man kan trimma både
höga och djupa häckar utan att behöva använda stege.
Med vinklingsbart klipphuvud upp till 135° blir tidigare
otillgängliga vinklar nu enkla att nå. Teleskopsskaft i
glasfiber håller vikten nere, samtidigt som den ger en
rejäl räckvidd på 2 meter.
Dubbelsidiga och laserslipade blad ger rena snitt,
medan LiveTool™ strömindikatorn lyser när maskinen
är nätansluten, vilket ger användaren extra säkerhet.
För maximal komfort vid långvarigt bruk är häcksaxen
även försedd med GripZone™-handtag.

Egenskaper:







Effekt: 400W
Bladlängd: 45 cm
Grenkapacitet: 18 cm
Bladtyp: Dubbelsidigt och laserslipat
Bladhastighet: 1.700 varv/min
Vikt: 4,1 kg

Standardutrustning: Svärdskydd

Beskrivning

Modell

Rek. cirkapriser inkl. moms

4V Lithium-Ion gräs- och häcktrimmer

RGS410

599:-

4V Lithium-Ion sekatör

RLP416

699:-

4V Lithium-Ion Set med sekatör och
gräs- och häcktrimmer

RGSLP4

999:-

Förlängningsskaftet till 4 V sekatör och
gräs- och häcktrimmer

RAC303

299:-

RHT1850XLI

1699:-

OHT1850

899:-

One+ 18V Lithium-Ion grensåg med extra
lång räckvidd

RPP1820LI

1799:-

One+ 18V Lithium-Ion grensåg med extra
lång räckvidd (utan batteri och laddare)

OPP1820

999:-

One+ 18V Lithium-Ion grensåg
(utan batteri och laddare)

OPS1821

899:-

RPP720

1299:-

450W Egonomisk häcksax

RHT450X

1199:-

400W Häcksax med extra räckvidd

RPT4045

1299:-

One+ 18V Lithium-Ion häcksax med
teleskopskaft
One+ 18V Lithium-Ion häcksax med
teleskopskaft (utan batteri och laddare)

720W Grensåg

Alla Ryobi produkter har 2-års garanti.

Ytterligare information
För ytterligare information, kontakta Trade Marketing Manager Thomas Norberg på tfn: +46
(0)732 30 78 44 eller e-post: thomas.norberg@tti-emea.com. Kontakta kundservice på
telefon +46 (0)8 24 60 30 om du vill ha information om närmaste Ryobi-återförsäljare eller
besök www.ryobitools.se
Om Ryobi
Ryobi har i mer än 40 år varit en ledande producent av högkvalitativa verktyg till bra priser.
Ryobi har alltid varit lyhörd för marknadens önskemål och företaget har därför kunnat
utveckla innovativa verktyg med alla erforderliga egenskaper. För professionella hantverkare
och seriösa hemmafixare, i verkstaden eller trädgården. Oavsett behov får du alltid valuta för
pengarna när du köper ett verktyg från Ryobi. Ryobi ingår, liksom Homelite och de
professionella elverktygsmärkena AEG och Milwaukee i Techtronic Industries breda
produktutbud.

