Heinä 2. 2013

RYOBI® Lithium+ akkuteknologia
Designed to do more – nyt enemmän käyntiaikaa ja tehoa

Uudet Ryobin Lithium+ akut tarjoavat parannettua suorituskykyä ja enemmän
käyntiaikaa kaikille Ryobi akkutyökaluille. Uudet akut tulevat muuttamaan käyttäjien
mielipiteitä akkutyökaluista.


Suorituskyky: Ryobi® IntelliCell™ teknologia valvoo ja tasapainottaa yksittäisiä
kennoja sekä maksimoi käyttöaikaa, käyttöikää ja lisää turvallisuutta ja samalla lisää
työkalujen suorituskykyä jopa 10%.



Kestävyys: Vankka, kestävä kuorirakenne suojaa akkuja iskuilta sekä lisää
kestävyyttä



Tehon valvonta: Ryobin virtamittari on yksinkertainen tapa valvoa akun käyttöä ja
arvioida akun kestoa käytön aikana.



Käyntiaika: Ryobin 4.0Ah akku on ensimmäinen kuluttajakoneille tarkoitettu 4.0Ah
akku. Se tarjoaa jopa 95% pidempää käyntiaikaa 18 ja 36V sarjoille

Tarjoamme jopa 10% parannettua suorituskykyä työkaluille verrattuna vanhoihin Lithium
akkuihin. Lithium+ tarjoaa käyttäjille mahdollisuutta saada työkaluistaan enemmän irti.
Käyntiaika paranee myös Lithium+ akun käytöllä ja 4.0Ah akulla käyttäjä saa jopa 95%
enemmän käyttöaikaa kun 2.4Ah akulla. (18 ja 36V sarjassa)
Uusissa Lithium+ akuissa on myös Ryobin® ainutlaatuinen IntelliCell™kennojen valvontajärjestelmä, joka auttaa optimoimaan akun käyttöaikaa. Järjestelmä ei vain optimoi akun
käyttöaikaa per latauskerta vaan myös pidentää akun käyttöikää.
Ryobi® suoja elektroniikka auttaa suojaamaan akkua sekä työkalua haastavassa käytössä
ja takaa sille enemmän kestävyyttä. Samalla Ryobin® virtamittari on yksinkertainen tapa
valvoa akun käyttöä sekä arvioida akun kestoa käytön aikana ja näin antaa käyttäjälle
selkeän kuvan kuinka paljon virtaa työkalussa on jäljellä.
Lithium+ Ryobin 12V sähkötyökaluille
Uudet Lithium+ akut on myös saatavana RYOBIn 12V uudelle kompaktille 2-nopeuksiselle
porakone/ruuvinvääntimelle. Kompakti muotoilu on yhdistetty luokkansa johtavaan
suorituskykyyn. Kevyt ja kapea muotoilu, R12DD-L13S 12V 2-nopeuksinen
porakone/ruuvinväännin tarjoaa käyttäjälle näppärän työkalun ahtaissakin paikoissa
työskentelyyn ilman kompromisseja tehossa.
R12DD-L13S tarjoaa luokkansa johtavat vääntölukemat, 30Nm tekee työkalusta
markkinoiden tehokkaimman 12V porakone/ruuvinvääntimen. 2 nopeutta tarjoaa käyttäjälle
enemmän joustoa nopeuden ja tehon säätämiseen riippuen työstökohteesta sekä
materiaalista. Puuta poratessa on R12DD-L13S kapasiteetti 25mm ja terästä poratessa
10mm.
Kaikki Ryobin 12V sähkötyökalut on saatavana uusilla Lithium+ akuilla, joissa
IntelliCell™ teknologia, suojaelektroniikka sekä virtamittari.

Lithium+ Ryobin 14,4V sähkötyökaluille
Lithium+ akku on myös RYOBIn 14.4V uudessa kompaktissa R14DDE
porakone/ruuvinvääntimessa, joka on yhdistelmä uusinta muotoilua ja käyttäjäystävällistä
teknologiaa. Tämä 14.4V porakone/ruuvinväännin [R14DDE] on pakattu täyteen
ominaisuuksia, jotka helpottavat poraamista sekä ruuvaamista. 13 mm istukka tarjoaa
laajemman porauskapasiteetin ja takaa, että työkalu on yhteensopiva kattavan tarvikevalikoiman kanssa.
Ryobi 14,4V työkalut on saatavana nyt uudella Lithium+ akuilla, joissa
IntelliCell™ teknologia, suojaelektroniikka sekä akussa virtamittari.

Lithium+ Ryobin 18V One Plus™ sähkö- ja puutarhatyökalut
Osana One Plus™ työkalusarjaa ovat Lithium+ akun yhteensopivia yli 35 akkukäyttöisen
sähkö- ja puutarhatyökalun kanssa. One Plus™ sarja on helppo ja edullinen tapa laajentaa
työkalukokoelmaa. Voit ostaa uusia työkaluja ilman akkua ja laturia edullisempaan hintaan.
Ryobi® lanseeraa ensimmäisenä 4.0Ah akun tee-itse markkinoille ja tietysti Lithium+
akulla.
18V akku on saatavana kahtena eri versiona 1.5Ah akku [RB18L15] sekä 4.0Ah akku
[RB18L40]. Nämä uudet akut nostavat One Plus™ työkalusarjan aivan uudelle tasolle.
Käyttäjällä on edelleenkin mahdollisuus valita tarpeisiin parhaiten soveltuva vaihtoehto. On
tarpeesi huippusuorituskyky tai kompakti koko, One Plus™ järjestelmässä on vaihtoehto
sinulle.

Lithium+ Ryobi 36V puutarhatyökaluille
Tehokkaat 36V akut tarjoavat työkaluille polttomoottorikoneita vastaavat tehot, mutta jopa
97% vähemmän tärinää sekä meteliä kuin standardit vastaavat polttomoottorikoneet.
Parasta on – ei lainkaan päästöjä käytön aikana.
36V Lithium+ sarjan työkaluissa on polttomoottorikoneita vastaavat tehot, mutta ei lainkaan
niiden haittapuolia. Käyttäjän ei tarvitse sekoittaa öljyä ja polttoainetta, ei sotkuisia polttoaine
kanistereita. Ilman polttoainekuluja on 36V koneet estimoitu olevan jopa 50 kertaa
halvempia käyttää kauden aikana.
Kaikki Ryobin 36V sähkötyökalut ovat saatavana uudella Lithium+ akulla jossa
IntelliCell™ teknologia, suoja elektroniikka sekä akussa virtamittari.

Lisää informaatiota RYOBIsta tai muista tuotteista löydät www.ryobitools.fi

Kaikilla Ryobi-koneilla on kahden vuoden takuu.

Lisätietoja
Lisätietoja saat markkinointikoordinaattori Asta Nielseniltä (suomeksi, tai englanniksi, +45 43
56 55 83 tai asta.nielsen@tti-emea.com) tai markkinointipäällikkö Fredrik Backertilta
(englanniksi tai ruotsiksi puh. +46 738 20 80 90 tai e-mail: fredrik.backert@TTI-emea.com).
Tiedot lähimmästä jälleenmyyjästä asiakaspalvelusta numerosta: 0800 1 09000 (sähköposti
asiakaspalvelu@tti-emea.com) tai verkkosivuiltamme www.ryobitools.fi.
Ryobista
Ryobi viimeiset 40 vuotta tarjonnut korkealaatuisia sähkötyökaluja houkuttelevaan hintaan.
Ryobin tuotteet ovat aina vastanneet markkinoiden tarpeita ja yhtiö on kehittänyt
innovatiivisia työkaluja, joissa on kaikki tarvittavat ominaisuudet. Ryobi työkalut soveltuvat
sekä ammattilaisille että kotinikkareiile, työpajoihin ja puutarhaan. Ryobin työkaluilla saat
aina rahoillesi vastinetta. Ryobi, kuten Homelite sekä ammattilaistyökalut AEG ja Milwaukee
kuuluvat Techtronic Industriesin tuotemerkkivalikoimaan.

