
 

Ketjusahat Kesäkuu 2016 

 

Sahaa oksat ja tee polttopuut Ryobin 
UUDELLA 18V ONE+ ketjusahalla  

 
Ryobin kaikkien aikojen ensimmäinen ONE+ ketjusaha sahaa 
sujuvasti pienet puut, oksat ja halot. 
 
Ryobi tunnetaan käyttäjien tarpeisiin vastaavien työkalujen valmistajana.  
Nyt esittelemme ylpeänä kaikkien aikojen ensimmäisen ONE+  
ketjusahan. Se on uusi akkukäyttöinen ja kuitenkin tehokas työkalu puiden ja 
pensaiden karsimiseen kotipihalla. 
 
Kehittyneen ja innovatiivisen hiiliharjattoman moottoritekniikan ansiosta 
OCS1830:n teho ja nopeus riittävät jopa 25 cm tukkien sahaamiseen. 
Kotipuutarhurit nauttivat epäilemättä mahdollisuudesta sahata turhat oksat ja 
tukit pitkään kestävän akun voimalla ilman sähköpistokkeen tarvetta tai 
meluavaa ja hankalaa polttomoottoria. 
 
ONE+ ketjusaha on uusin lisäys ONE+ järjestelmään, jossa yksi ja sama akku 
toimii yli 70 puutarha- ja akkutyökalun voimanlähteenä. Sahattuasi puut voit 
siis vain irrottaa ja vaihtaa Lithium+-akun esimerkiksi ruohonleikkuriin tai 
vaikkapa akkuporakoneeseen rakentaaksesi puutarhavajan.  
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Kevyt OCS1830 liikkuu helposti mukana. Ilman akkua se 
painaa vain 2,5 kg, joten sen käyttö on helppoa ja mukavaa 
missä tahansa. Sahassa on 30 cm Oregon®-laippa ja -ketju 
sekä kätevä automaattinen voitelujärjestelmä. Ketjusahan 
säätäminen käy nopeasti ja helposti, sillä ketjun kiristäminen 
onnistuu ilman työkaluja. Ympäri kääntyvä muotoon valettu 
kahva mahdollistaa käytön kaikissa asennoissa, mikä helpottaa 
vaikeapääsyisten paikkojen siistimistä ja hankalien oksien 
katkaisua. 
 
Mekaanisesta ketjujarrusta ja moottorijarrusta koostuvan 

kaksoisjarrutoiminnon ansiosta työskentely on aina turvallista. 

Kolmen vuoden takuu tarjoaa kaikki edut, joita Ryobilta on 

totuttu odottamaan, tehden puutarhanhoidostasi huoletonta.  

 

Ryobin 18V Lithium+ -akut ja uusi ketjusaha ovat uusimmat 

tulokkaat alati kasvavassa ONE+ valikoimassa. Akut ovat 

yhteensopivia kaikkien akkukäyttöiseen järjestelmään kuuluvien 

sähkö- ja puutarhatyökalujen kanssa. Voit laajentaa 

työkaluvalikoimaasi aina tarvittaessa – esimerkiksi ostamalla 

Ryobin ruohotrimmerin, ruiskun tai ruohonleikkurin puutarhan 

pitämiseksi siistinä. Et tarvitse erillisiä työkaluja akkuineen ja 

latureineen. 

 

Ylittämätön sahausteho ja älykäs akku tarjoavat kaiken, mitä 

puiden ja pensaiden siistinä pitämiseen vaaditaan. 

 

 

  

Paras akku ketjusahaan? 
Suosittelemme Ryobin 5,0 Ah Lithium+-akkua, sillä suurimpana 
ONE+ akkunamme se tarjoaa erinomaista tehoa ja kestää 
pitkään käytössä. Mikä parasta, voit pilkkoa yhdellä akulla 
riittävästi polttopuita kerralla koko talosi lämmittämiseksi. Laita 
vain ONE+ akku paikoilleen ja anna mennä! 
 
Osta uusi 18 V moottorisaha ilman akkua ja laturia. Voit 
täydentää ONE+ sarjaasi ilman, että sinun tarvitsee hankkia 
myös akku ja laturi jokaisen työkalun oston yhteydessä.  
 
Ryobi ymmärtää joustavuuden ja edullisten hintojen tärkeyden. 
Sen vuoksi laajennamme jatkuvasti akkutyökalujemme 

valikoimaa, jonka kaikkiin työkaluihin sopii sama akku ja laturi.  
   
Lisätietoja on osoitteessa ryobitools.fi  

 
 


