HØYEFFEKTIV 36 VOLT BATTERIDREVET GRESSKLIPPER
- Ytelse som en bensindrevet gressklipper

• Utmerket driftstid: Ryobis 36 volt Lithium batteri + serien med IntelliCell ™-teknologien
har blitt oppgradert ytterligere med innføringen av den nye 5,0 Ah batteri og den nye, svært
effektive drivsystem som kombinert kan klippe et område på opptil 800 m2 på en lading.
• Klippekapasitet: Aerodynamisk design, bioklipp og 46 cm metallblad for utmerket
klippeytelse hver gang.
• Børsteløs motor: Gjør motoren sterkere, øker levetiden og forbedrer holdbarheten
Den nye 36 volt gressklipperen fra Ryobi® tar batteridrevet ytelse til et nytt nivå. 36 volt
Lithium + serien er utvides og omfatter nå en ny gressklipper drevet av et 5,0 Ah batteri og et
svært effektivt drivsystem med børsteløs motor. I kombinasjon med avansert batteriteknologi og
det nye drivsystemet gir maskinen den mest uovertrufne klippekapasiteten på det batteridrevne
markedet. RLM36X46H50HI klipper et område på opptil 800 m² og er konstruert for å tåle selv de
mest utfordrende plener.
Aerodynamisk design, bioklipp og 46 cm langt sverd for utmerket klippeytelse. Den praktiske
gresskammen gjør det enkelt å klippe langs vegger og kanter og gjør det lett å oppnå gode
resultater hver gang!
Klipperen tilbyr både lang levetid og høy ytelse, men de innovative funksjonene stopper ikke der.
Det smarte designet inkluderer flere funksjoner som gjør klipperen lett å bruke, oppbevare og
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behagelig ved langvarig bruk. En av de nye funksjonene er Vertebrae™ ergonomisk håndtak med
flere grepsmuligheter og en praktisk strømindikator med LED-lys. Andre innovative funksjoner er
den korte monteringstiden. Det tar kun ca. 5 min første gang klipperen skal brukes. Maskinen
leveres også med sammenleggbart håndtak og en sammenleggbar oppsamler som gjør det enkelt
å oppbevare maskinen i trange rom.
Den svært effektive 36-volt Lithium + gressklipper fra Ryobi ® tilbyr; lang levetid, høy ytelse, enkel
lagring og økt brukerkomfort.
Spesifikasjoner:

RLM36X46L50HI
Spenning
Klippekapasitet
Drift
Bioklip-funksjon
Leveres inkl.

36 volt
46 cm
Manuell
Ja
1 x 36 volt Lithium+ 5,0 Ah batteri og bioklipp-plugg

Spesifikasjoner:
Beskrivelse
Lithium+ 36 volt høyeffektiv gressklipper

Modell
RLM36X46L50HI

Veil. pris inkl. mva
4.499,-

For mer informasjon om RYOBI® og mange andre produkter besøk www.ryobitools.no

Alle RYOBI® produkter leveres med 2 års garanti.

Mer informasjon

For mer informasjon kontakt Trade Marketing Manager Fredric Backert på telefon +46 738 20 80
90 eller e-mail: fredric.backert@tti-emea.com. For informasjon om nærmeste Ryobi forhandler
kontakt kundeservice på tlf. 800 124 93

Om Ryobi

Ryobi har i mer enn 40 år vært den ledende produsent av høykvalitetsverktøy til helt rett pris.
Ryobi lytter hele tiden til markedets ønsker og har derfor kunne utvikle innovative verktøy med alle
ønskede egenskaper. Til profesjonelle håndverkere eller til seriøse “gjør-det-selv”-folk. I verkstedet
eller i hagen. Ryobi verktøy vil alltid gi deg valuta for pengene. Ryobi inngår som Homelite og de
profesjonelle elverktøymerker AEG og Milwaukee i Techtronic Industries’ brede produktprogram.

