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YKSI AKKU  
SOPII KAIKKIIN
Yksi ja sama Lithium+ akku toimii 
virtalähteenä yli 70+ työkalulle  
kotona & puutarhassa!
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Ehdot&säännöt sekä lisätietoa löydät osoitteesta ryobitools.fi

Työkalumme on tehty kestämään.
Niin on takuummekin.
Haluat enemmän vastinetta rahoillesi. Ryobi® antaa sinulle sen.
Edistyneen teknologian ja innovaation ansiosta Ryobi antaa 3 vuoden
takuun* kaikille sähkö- ja akkutyökaluille, sisältäen 18V ONE+
järjestelmän ja 36V valikoiman. **

ryobitools.fi

VUODEN*

TAKUU

DIY

A
WORLDWIDE
LEADER IN
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Sisällys

Kaikki esitellyt tuotteet ovat eurooppalaisten säännösten mukaisia (ne on 
varustettu arvokilvessä olevalla CE-merkinnällä). 

HUOMIOITTEHAN: Eurooppaan tuodut USA:sta tai internetistä ostetut työkalut, 
joilla ei ole CE-merkintää, ovat EU-lainsäädännön vastaisia. Siksi Ryobi® ei tue/
huolla näitä työkaluja Euroopassa. Vain Euroopan Unionin alueelta (ja Sveitsistä) 
ostetut työkalut, joiden arvokilvessä on CE-merkintä, ovat eurooppalaisen takuun 
alaisia. Ryobi® pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotetietoja milloin tahansa
ilman ennakkoilmoitusta. 

Tarjoamme Euroopassa 3
vuoden takuun* akku- ja
sähkökäyttöisille
työkaluillemme**, lukuun
ottamatta normaalikäytössä
kuluvia tarvikkeita ja
komponentteja. Katso täydet
takuuehdot käyttöohjeista.

*Takuun jatkaminen 2 vuodesta kolmeen edellyttää rekisteröimistä 30 päivän sisällä ostotapahtumasta. Ole hyvä ja vieraile verkkosivuillamme 
ryobitools.fi 30 päivän sisällä ostotapahtumasta lukeaksesi tarkat tiedot takuun ehdoista ja pidentämisen rekisteröimisestä. Takuu on voimassa 
Euroopan Yhteisön jäsenmaissa, Sveitsissä, Islannissa, Norjassa, Liechtenstainissa, Turkissa ja Venäjällä. Näiden alueiden ulkopuolella oleva 
hyvä ja ota yhteyttä auktorisoituun Ryobi® jälleenmyyjään selvittääksesi, mikäli muita takuuehtoja sovelletaan.

**Pidennetty takuu ei kata polttomoottorikäyttöisä työkaluja, joiden Ryobi® takuu on 2 vuotta, eikä edellytä rekisteröintiä.

TÄMÄ EUROOPPALAINEN TAKUU EI VAIKUTA MAAKOHTAISIIN KULUTTAJAOIKEUKSIISI. KAIKKIA MAAKOHTAISIA 
TAKUUKÄYTÄNTÖJÄ SOVELLETAAN VOIMASSA OLEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISESTI.
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OSTA HALUAMASI
TYÖKALUT

…äläkä maksa turhista akuista ja
latureista. Kaikkea porakoneista radioihin,
ruohotrimmereihin ja siemenlevittimiin, voit
kasvattaa työkaluvalikoimaasi oman valintasi
mukaan.

silloin, kun niitä tarvitset…

ryobitools.fi
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YKSI AKKU
SOPII KAIKKIIN
Käytä samaa Lithium+ akkua
virtalähteenä yli 70 eri työkaluun

Aloita työkalukokoelmasi ostamalla mikä tahansa 
setti, joka sisältää työkalun, akun & laturin.

VALITSE SETTI

Laajenna työkaluvalikoimaasi ostamalla vain 
tarvitsemasi yksittäiset työkalut, akut tai laturit, ja 
säästät rahaa.

VALITSE TYÖKALU…

TAI
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IntelliCell™ akkuteknologia 
Hallinnoi tehoaan tuottaakseen
optimaalisen suorituskyvyn ja käyttöajan
jokaiselle ONE+ työkalulle ja sovellukselle.

Akku,
Joka ajattelee.

Energia virtaa helposti kennojen
läpi tarvittaessa korkeina
sykäyksinä lisätehon 
takaamiseksi.

Elektroniikka sammuttaa työkalun,
mikäli akku ylikuormittuu tai
ylikuumenee, suojaten näin sekä
työkalua että akkua vahingolta.

Yksinkertaisin tapa valvoa
akun käyttöaikaa ja hallita
kuormitusta.

Erittäin tehokkaat kennotSuojaelektroniikkaVirtamittari

ryobitools.fi



7

204 9.0Ah 65 4.0Ahvs.
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3X
KATKAISUA*

RB18L90 verrattuna malliin RB18L40 sahattaessa 10cm paksuisia puita RCS1830 ketjusahalla. Tulokset vaihtelevat riippuen työkalusta, akusta ja sovelluksesta.

3.0Ah High Energy  
akku 
Tuotenumero:  
5133001904

9.0Ah High Energy 
akku  
Tuotenumero:  
5133002737

JOPA

KATKAISUA*

UUTTA 2018

ENEMMÄN
KÄYNTIAIKAA 
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Mikroprosesssori valvoo 
ja säätelee jatkuvasti 
moottoria käyntiajan 
maksimoimiseksi.

Älykäs
suorituskyky

Akku hallinnoi omaa 
tehoaan ainutlaatuisella 
tavalla taaten parhaan 
mahdollisen käyntiajan 
jokaiselle ONE+ työkalulle 
ja sovellukselle.

Akku, joka 
ajatteleeTeho

Hankaamaton 
HIILIHARJATON moottori 
käy jopa 25,000 kierrosta/
minuutissa parantaen 
työkalujen tehokkuutta.

ryobitools.fi

LISÄÄ 
KÄYNTIAIKAA

LISÄÄ
TEHOA

PIENEMPI
KOKO
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Poraus ja ruuvaus

R18DDBL-0
18V hiiliharjaton porakone/ruuvinväännin

 ● Hiiliharjaton porakone on ihanteellinen porattaessa tai ruuvattaessa 
puuhun ja metalliin

 ● Ryobin hiiliharjaton moottori optimoi tehokkuutta patentoidun 
elektroniikan avulla - jopa 40% enemmän käyttöaikaa ja 20% 
enemmän tehoa

 ● 13 mm täysmetallinen istukka - parempi ote kärkiin sekä enemmän 
voimaa ja kestävyyttä

 ● 2 vaihdetta oikean maksiminopeuden valitsemiseksi erilaisiin 
käyttökohteisiin

 ● Sähköinen vääntömomentinsäätö - tekee ruuvien kiristämisestä 
helpompaa jokaisella kerralla

Saatavana myös:

 R18DDBL-225S | 5133003610

R18PDBL-0
18V hiiliharjaton iskuporakone

 ● Hiiliharjaton yhdistelmäporakone on ihanteellinen porattaessa tai 
ruuvattaessa puuhun ja metalliin sekä jopa muuraustuotteisiin 
vasarointitoiminnon ansiosta

 ● Ryobin hiiliharjaton moottori optimoi tehokkuutta patentoidun elektroniikan 
avulla - jopa 40% enemmän käyttöaikaa ja 20% enemmän tehoa

 ● 13 mm täysmetallinen istukka - parempi ote kärkiin sekä enemmän 
voimaa ja kestävyyttä

 ● 2 vaihdetta oikean maksiminopeuden valitsemiseksi erilaisiin 
käyttökohteisiin

 ● Sähköinen vääntömomentinsäätö - tekee ruuvien kiristämisestä 
helpompaa jokaisella kerralla

Saatavana myös:

 R18PDBL-225S | 5133003613  

Mukana tulevien akkujen määrä 0
Maks. vääntö (Nm) 60
Maks.poraus teräkseen (mm) 13
Maks. poraus puuhun (mm) 50
Paino [ilman akkua] [Kg] 1.7
Tuotenumero 5133002437
EAN koodi 4892210135629

Mukana tulevien akkujen määrä 0
Maks. vääntö (Nm) 60
Maks. poraus puuhun (mm) 50
Maks.poraus teräkseen (mm) 13
Maks. poraus betoniin (mm) 13
Paino [ilman akkua] [Kg] 1.7
Tuotenumero 5133002438
EAN koodi 4892210135636
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Teho
Hankaamaton HIILIHARJATON 
moottori käy jopa 25,000 
kierrosta/minuutissa parantaen 
työkalujen tehokkuutta.

KOMPAKTI

ERGONOMINEN
JA

18V Kompaktit 
hiiliharjattomat porakoneet

Uuden sukupolven 
elektroninen kytkin varmistaa, 
että ruuvaustulos on 
täydellinen jokaisella kerralla 
ilman, että vääntömomenttia 
tarvitsee erikseen 
manuaalisesti säätää.

e-Torque™

ryobitools.fi
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Poraus ja ruuvaus

R18DD5-0

TULOSSA PIAN18V Pora/ruuvinväännin

 ● Hiiliharjaton porakone sopii sekä puuhun että metalliin poraamiseen 
ja ruuvaukseen

 ● Ryobin hiiliharjaton teknologia hyödyntää patentoitua elektroniikkaa 
tuottaakseen pidemmän käyntiajan ja enemmän tehoa

 ● e-Torque control -toiminto takaa, että ruuvit ruuvataan 
automaattisesti täydellisesti hieman pinnan sisään jokaisella kerralla

 ● 13mm avaimeton istukka takaa helpot tarvikkeenvaihdot
 ● 2 vaihdetta mahdollistaa oikean maksiminopeuden valinnan kullekin 
materiaalille ja sovellukselle

Saatavana myös:

 R18DD5-220S | 5133003733

R18PD5-0

TULOSSA PIAN18V Iskuporakone

 ● Hiiliharjaton yhdistelmäpora sopii puuhun ja metalliin poraamiseen 
sekä ruuvaukseen ja jopa muuraustuotteisiin poraamiseen 
vasaratoiminnon ansiosta

 ● Ryobin hiiliharjaton teknologia hyödyntää patentoitua elektroniikkaa 
tuottaakseen pidemmän käyntiajan ja enemmän tehoa

 ● e-Torque control -toiminto takaa, että ruuvit ruuvataan automaattisesti 
täydellisesti hieman pinnan sisään jokaisella kerralla

 ● 13mm avaimeton istukka takaa helpot tarvikkeenvaihdot
 ● 2 vaihdetta mahdollistaa oikean maksiminopeuden valinnan kullekin 
materiaalille ja sovellukselle

Saatavana myös:

 R18PD5-220S | 5133003735  

Mukana tulevien akkujen määrä 0
Maks.poraus teräkseen (mm) 13
Maks. poraus puuhun (mm) 38
Paino [ilman akkua] [Kg] 1.3
Tuotenumero 5133003596
EAN koodi 4892210156648

Mukana tulevien akkujen määrä 0
Maks. poraus betoniin (mm) 13
Maks.poraus teräkseen (mm) 13
Maks. poraus puuhun (mm) 38
Paino [ilman akkua] [Kg] 1.3
Tuotenumero 5133003595
EAN koodi 4892210156631
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R18DD3-0
UUTUUS18V porakone/ruuvinväännin

 ● Akkuporakone/ruuvinväännin sopii puuhun ja metalliin 
poraamiseen sekä ruuvaamiseen

 ● 13mm istukka ei vaadi työkaluja tarvikkeiden vaihtoon
 ● 2 vaihdetta, sopiva maksiminopeus erilaisiin materiaaleihin ja 
käyttökohteisiin

 ● LED valaisee työalueen
 ● Suosittelemme parhaan suorituskyvyn ja ergonomian 
takaamiseksi 2.5Ah lithium+ akun käyttöä, jolla voi ruuvata jopa 
745 4x32 ruuvia yhdellä latauksella

Saatavana myös:

 R18DD3-120S | 5133003347

 R18DD3-220S | 5133003348

R18PD3-0

UUTUUS18V akkuiskuporakone

 ● Akkuiskuporakone on ihanteellinen puuhun tai metalliin 
poraamiseen, ruuvaamiseen ja jopa muurausmateriaaliin 
poraamiseen vasaratoiminnon ansiosta

 ● 13mm avaimeton istukka helpottaa tarvikkeiden vaihtoa
 ● 2 vaihdetta tarjoaa aina sopivan maksiminopeuden kuhunkin 
käyttökohteeseen

 ● 24 vääntömomenttiasetusta auttavat upottamaan ruuvit 
jokaisella käyttökerralla

 ● LED valaisee työstettävän alueen

Saatavana myös:

 R18PD3-225S | 5133003345

Mukana tulevien akkujen määrä 0
Maks. vääntö (Nm) 50
Maks.poraus teräkseen (mm) 13
Maks. poraus puuhun (mm) 38
Paino [ilman akkua] [Kg] 1.3
Tuotenumero 5133002889
EAN koodi 4892210149152

Mukana tulevien akkujen määrä 0
Maks. vääntö (Nm) 50
Maks. poraus betoniin (mm) 13
Maks.poraus teräkseen (mm) 13
Maks. poraus puuhun (mm) 38
Paino [ilman akkua] [Kg] 1.3
Tuotenumero 5133002888
EAN koodi 4892210149145

ryobitools.fi
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Poraus ja ruuvaus

R18SDS-0RAD1801M
18V SDS+ poravasara18V Kulmaporakone/ ruuvinväännin

 ● Pneumaattinen poravasara on ihanteellinen reikien poraamiseen 
esim. kiveen sekä betoniin

 ● SDS+ istukka, nopeat ja helpot teränvaihtot
 ● 4 toimintoa yhdessä (isku-, vasarointi-, talttaus ja talttauksen 
säätö)

 ● Akullinen kulmaporakone sopii 
työskentelyyn ahtaissa ja hankalissa 
kulmissa

 ● Pikaistukka helpottaa tarvikkeiden vaihtoa
 ● LED-valo valaisee työstöalueen

R18IDBL-0
18V hiiliharjaton iskevä ruuvinväännin

 ● Hiiliharjaton iskevä ruuvinväännin on ihanteellinen ruuvien 
nopeaan kiristämiseen ja irrottamiseen

 ● Ryobin hiiliharjaton teknologia yhdistää hankaamattoman 
hiiliharjattoman moottorin, älykkään elektroniikan ja Lithium+ 
akkuteknologian tuottaakseen 20% pidemmän käyntiajan ja 20% 
enemmän tehoa pienemmässä työkalussa

 ● Voimakas iskevä mekanismi tuottaa jopa 5x Ryobi® poran 
tehon

 ● 3 tehotason joukosta löytyy sopiva mihin tahansa sovellukseen, 
alkaen ovensaranoiden kiinnittämisestä aina terassien 
tekemiseen

 ● DeckDrive™ toiminto. Erityinen nopeusasetus, joka tekee 
terassiruuvien kiinnittämisestä helpompaa

Mukana tulevien akkujen määrä 0
Iskuluku (iskua/min) 0-5000
Maks. poraus puuhun (mm) 16
Maks.poraus teräkseen (mm) 13
Maks. poraus betoniin (mm) 16
Paino [ilman akkua] [Kg] 1.7
Tuotenumero 5133002305
EAN koodi 4892210130211

Mukana tulevien akkujen määrä 0
Kuormittamaton nopeus (r/min) 0-1100
Maks. poraus puuhun (mm) 38
Maks.poraus teräkseen (mm) 10
Paino [ilman akkua] [Kg] 1.4
Tuotenumero 5133001166
EAN koodi 4892210118578

Mukana tulevien akkujen määrä 0
Iskuluku (iskua/min) 0-3900
Maks. vääntö (Nm) 270
Kuormittamaton nopeus (r/min) 0-3000
Paino [ilman akkua] [Kg] 1.1
Tuotenumero 5133002662
EAN koodi 4892210143457
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R18QS-0 R18ID3-0
18V hiljainen iskevä ruuvinväännin 18V 3-nopeuksinen iskevä ruuvinväännin

 ● Hiljainen iskevä ruuvinväännin, ihanteellinen nopeaan 
kiinnitykseen tai irrotukseen

 ● Innovatiivinen öljypulssimekanismi tuottaa enemmän tehoja kuin 
pora ja on puolet hiljaisempi kuin iskevä ruuvinväännin 

 ● Kolmisäteinen LED-työskentelyvalo valaisee työalueen ja 
vähentää terien ja ruuvien jättämiä varjoja

 ● Ihanteellinen nopeaan kiinnitykseen tai ruuvien poistoon
 ● Tehokas iskumekanismi tuottaa 4x enemmän voimaa
 ● 3 voimatasoa monipuoliseen käyttöön, esim. ovensaranoiden 
asentamiseen tai terassin ruuvien ja pulttien kiinnittämiseen

CCG1801MR18IW3-0
18V 3-nopeuksinen iskevä mutterinväännin 18V massapuristin

 ● Voimakas puristus korkean viskositeetin materiaaleille
 ● Liipasinlukko estää vahinkokäynnistykset
 ● Säädettävä nopeudensäätökytkin

 ● 18V erittäin suorituskykyinen moottori tarjoaa jopa 400 Nm 
vääntöä - ihanteellinen Heavy Duty -kiinnityksiin

 ● Iskumekanismi mahdollistaa korkean vääntötason 
 ● Kolmisäteiset LED-valot eliminoivat kärkien ja poranterien varjot 
pimeimmissäkin työskentelykohteissa

Mukana tulevien akkujen määrä 0
Maks. vääntö (Nm) 45
Kuormittamaton nopeus (r/min) 0-3200
Iskuluku (iskua/min) 0-2200
Paino [ilman akkua] [Kg] 1.4
Tuotenumero 5133002642
EAN koodi 4892210142443

Mukana tulevien akkujen määrä 0
Maks. vääntö (Nm) 220
Kuormittamaton nopeus (r/min) 0-3,200
Iskuluku (iskua/min) 0-3,400
Paino [ilman akkua] [Kg] 1.2
Tuotenumero 5133002613
EAN koodi 4892210140708

Mukana tulevien akkujen määrä 0
Iskuluku (iskua/min) 0-3200
Maks. vääntö (Nm) 400
Kuormittamaton nopeus (r/min) 0-2900
Paino [ilman akkua] [Kg] 1.6
Tuotenumero 5133002436
EAN koodi 4892210132352

Mukana tulevien akkujen määrä 0
Maks. työntövoima 225
Paino [ilman akkua] [Kg] 1.6
Tuotenumero 5133000060
EAN koodi 4892210100962

ryobitools.fi
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Poraus ja ruuvaus

R18GLU-0 R18N16G-0
18V Viimeistelynaulain 16G18V Liimapyssy

 ● AirStrike™teknologia tarjoaa akkutyökalun käyttömukavuuden 
ja eliminoi kompressorin, jäykkien letkujen ja kalliiden 
kaasupatruunoiden tarpeen

 ● 16Gn naulain (1.6 mm pää) sopii 19-65 mm pitkät naulat
 ● Kaksi naulaustoimintoa, jatkuva sekä yksittäisnaulaus

 ● Kuumaliimaa voidaan käyttää monenlaisiin eri materiaaleihin 
kuten paperiin, pahviin, kankaisiin, nahkaan, muoviin, puuhun, 
korkkiin tai kiveen

 ● Kahden sormen käynnistyspainike 
 ● Vain 3 minuutin lämpenemisaika

Saatavana myös:

 R18N16G-120S | 5133003859

R18S18G-0R18N18G-0
18V nitoja 18G18V Viimeistelynaulain 18G

 ● AirStrike™  teknologia tarjoaa akkutyökalun mukavuutta, 
et tarvitse äänekästä kompressoria, ilmaletkua tai kalliita 
kaasupulloja

 ● Ampuu kapeita kruununiittejä (5,5-6,1mm), pituus 10-38mm
 ● 2 nitomisasetusta, yksi jatkuvalle nitomiselle ja toinen nopeaan 
yksittäiseen kiinnittämiseen

 ● AirStrike™ teknologia tarjoaa akkutyökalun käyttömukavuuden 
ja eliminoi äänekkään kompressorin, kömpelöiden ilmaletkujen 
sekä kalliiden kaasupatruunoiden tarpeen

 ● 18Gn naulain (1.2 mm pää) sopii 15-50mm pitkät naulat
 ● Kaksi naulaustoimintoa, jatkuva sekä yksittäinnaulaus

Saatavana myös:

 R18N18G-120S | 5133003860

Mukana tulevien akkujen määrä 0
Suuaukko [mm] 3
Liimapuikon halkaisija [mm] 11
Paino [ilman akkua] [Kg] 0.4
Tuotenumero 5133002868
EAN koodi 4892210149428

Mukana tulevien akkujen määrä 0
Lippaan kapasiteetti nauloille 100
Naulatyyppi (mm) 1.6
Paino [ilman akkua] [Kg] 2.7
Tuotenumero 5133002222
EAN koodi 4892210128898

Mukana tulevien akkujen määrä 0
Lippaan kapasiteetti haaraniiteille 105
Naulatyyppi (mm) 1.2
Paino [ilman akkua] [Kg] 2.5
Tuotenumero 5133002093
EAN koodi 4892210128058

Mukana tulevien akkujen määrä 0
Laturi mukana? Ei
Lippaan kapasiteetti 100

Niittikapasiteetti kapea kruunu (5.5-6.1mm), 
pituus 10-38mm

Paino [ilman akkua] [Kg] 2.6
Tuotenumero 5133002516
EAN koodi 4892210138781
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R18AG-0R18AG7-0
18V hiiliharjaton kulmahioma-
kone

18V kulmahiomakone
UUTUUS

 ● Akullinen hiomakone 115mm laikalla sopii monenlaisiin katkaisu- 
ja hiontasovelluksiin

 ● Kolmeen asentoon kääntyvä kahva lisää hallittavuutta
 ● Kaksiportainen, ei lukittavissa oleva kytkin parantaa turvallisuutta 
ja suojaa vahinkokäynnistyksiltä

 ● Tehokas hiiliharjaton 125mm hiomakone on ihanteellinen 
kaikenlaisiin katkaisu- ja hiontasovelluksiin

 ● Hankaamaton hiiliharjaton moottori on ihanteellinen 
katkaisu- ja hiontasovelluksiin ja tuottaa tarpeeksi tehoa jopa 
muuraustuotteiden työstämiseen

 ● Älykkään valvontaelektroniikan ansiosta työkalu käy 
vaivattomasti ja tarjoaa parhaan  
mahdollisen käyntiajan

R18RS-0 RRS1801M
18V puukkosaha 18V puukkosaha

 ● Ideaali karkeisiin ja nopeisiin purkutöihin, joissa materiaalina 
puu, metalli ja muovi

 ● Nopeampi kuin sähkökäyttöinen saha, verrattuna Ryobin malliin 
ER80VHG

 ● Anti-Vibe™ tärinänvaimennus kahvassa parantaa hallintaa ja 
käyttömukavuutta

 ● Yleissaha sahaa monia eri materiaaleja
 ● Pikakiinnitys nopeaan ja helppoon teränvaihtoon
 ● Säädettävä nopeudensäätö ja jarru

Mukana tulevien akkujen määrä 0
Laikan halkaisija (mm) 125
Kuormittamaton nopeus (r/min) 11,000
Istukan koko (mm) 22
Paino [ilman akkua] [Kg] 2.2
Tuotenumero 5133002852
EAN koodi 4892210149404

Mukana tulevien akkujen määrä 0
Laikan halkaisija (mm) 115
Kuormittamaton nopeus (r/min) 7500
Istukan koko (mm) 22
Paino [ilman akkua] [Kg] 2.5
Tuotenumero 5133001903
EAN koodi 4892210123657

Mukana tulevien akkujen määrä 0
Iskun pituus (mm) 28
Kuormittamaton nopeus (r/min) 2,900
Maks. leikkuukapasiteetti puu (mm) 200
Paino [ilman akkua] [Kg] 2.4
Tuotenumero 5133002637
EAN koodi 4892210141910

Mukana tulevien akkujen määrä 0
Iskun pituus (mm) 22
Kuormittamaton nopeus (r/min) 3100
Maks. leikkuukapasiteetti puu (mm) 180
Paino [ilman akkua] [Kg] 1.9
Tuotenumero 5133001162
EAN koodi 4892210118691

ryobitools.fi
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Metallin-/puuntyöstö

RWSL1801MR18CS7-0

UUTUUS18V hiiliharjaton pyörösaha 18V pyörösaha

 ● Tehokas hiiliharjaton pyörösaha sopii erinomaisesti pitkien 
ja tarkkojen katkaisujen tekemiseen, kuten keittötasojen tai 
lattialautojen sahaamiseen

 ● Hiiliharjaton moottori on hankaamaton ja tuottaa tarpeeksi tehoa 
useimpien puulaatujen sahaamiseen

 ● Älykäs elektroniikka säätelee jatkuvasti moottoria parhaan 
mahdollisen käyttöajan saavuttamiseksi

 ● Ihanteellinen pitkiin suoriin sahauksiin, puulevyjen, keittiön 
työtasojen, lattialautojen sahaukseen sekä nopeisiin ja tarkkoihin 
sahauksiin

 ● Vaikuttava sahauskapasiteetti: 45mm 90°:ssa ja 32mm 45°:ssa
 ● Säätöihin ei tarvita työkaluja, jolloin sahan käyttööotto on 
nopeaa ja helppoa

R18CS-0 R18JS-0
18V pyörösaha 18V pistosaha

 ● Ihanteellinen pitkiin suoriin leikkauksiin, kuten keittiön 
työtasoihin, lattialautoihin tai nopeisiin ja tarkkoihin keskitettyihin 
puuleikkauksiin

 ● Ainutlaatuinen sahauskapasiteetti, 52 mm 90°, 36 mm 45°, 
työkalu suoriutuu tehtävistä, joihin normaalisti vaaditaan 
johdollista konetta

 ● Avaimeton syvyyden ja viistekulman säätö, nopeat ja helpot 
asetukset

 ● 25mm iskupituuden ansiosta ihanteellinen puun sahaamiseen 
useista kulmista

 ● Nopeudensäätö yhdellä kädellä, voit helposti säätää tarpeen 
mukaan

 ● 4-asentoinen säädettävä heiluritoiminto materiaalin mukaiseen 
työskentelyyn

Mukana tulevien akkujen määrä 0
Terän halkaisija (mm) 184
Maks.sahaussyvyys 90° (mm) 60
Viistekapasiteetti (°) 50
Paino [ilman akkua] [Kg] 2.8
Tuotenumero 5133002890
EAN koodi 4892210150080

Mukana tulevien akkujen määrä 0
Terän halkaisija (mm) 150
Maks.sahaussyvyys 90° (mm) 45
Viistekapasiteetti (°) 50
Paino [ilman akkua] [Kg] 2.8
Tuotenumero 5133001164
EAN koodi 4892210118554

Mukana tulevien akkujen määrä 0
Terän halkaisija (mm) 165
Maks.sahaussyvyys 90° (mm) 52
Viistekapasiteetti (°) 0-56
Paino [ilman akkua] [Kg] 2.4
Tuotenumero 5133002338
EAN koodi 4892210117304

Mukana tulevien akkujen määrä 0
Iskun pituus (mm) 25
Kuormittamaton iskuluku (r/min) 1,100 - 3,000
Maks. leikkuukapasiteetti puu (mm) 101
Paino [ilman akkua] [Kg] 2.1
Tuotenumero 5133002158
EAN koodi 4892210128010
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#RyobiToolsEU
ryobitools.eu Puuntyöstö

LTS180M R18MS216-0

UUTUUS
18V kaakelisaha 18V Katkaisu- ja jiirisaha 

liukutoiminnolla

 ● Akkukäyttöinen katkaisu- ja jiirisaha liukutoiminnolla sahaa jopa 
70x270mm 90°:ssa

 ● Valmiiksi säädetyt jiirikulmat 45° ja viisteet välillä 0 ja 45°
 ● Ensiluokkainen 216mm thin kerf -terä, jossa 48 
karbidihammasta, takaa erinomaisen  
suorituskyvyn ja laadun

 ● Tehokas 18V moottori sahaa keramiikkaa, graniittia, marmoria 
ja betonia

 ● Teräsalustassa suuret nupit, jotka helpottavat säätöä
 ● 102mm  4˝ timanttilaikka takaa tarkat sahaukset ja estää 
materiaalin halkeamista

RMT1801MEMS190DCL
18V monitoimityökalu18V katkaisu- ja jiirisaha

 ● Akkukäyttöinen katkaisu- ja jiirisaha katkaisee jopa 38x108mm 
90º kulmassa

 ● Tarkat sahaukset Exactline-laserin avulla
 ● Esivalittavat sahauskulmat 0,15,22.5,31.6 ja 45º, 
viistekapasiteetti 0-45º

 ● Monipuolinen monitoimityökalu sekä hiomiseen että 
sahaamiseen

 ● Nopeasti vaihdettavat vaihtopäät
 ● LED-valo valaisee työstökohteen

Mukana tulevien akkujen määrä 0
Kuormittamaton nopeus (r/min) 5000
Pyörän koko (mm) 102
Maks.sahaussyvyys 90° (mm) 22
Paino [ilman akkua] [Kg] 2.7
Tuotenumero 5133000154
EAN koodi 4892210110688

Mukana tulevien akkujen määrä 0
Terän halkaisija (mm) 216mm
Maks. sahauskapasiteetti 0 jiirikulma 45 viiste [mm] 48 x 270
Maks. leikkuukapasiteetti 45° jiiri/ 45° viiste (mm) 48 x 185
Paino [ilman akkua] [Kg] 14.4
Tuotenumero 5133003597
EAN koodi 4892210156952

Laturi mukana? Ei
Terän halkaisija (mm) 190
Maks. sahauskapasiteetti 0 jiirikulma 45 viiste [mm] 19 x 114
Maks. leikkuukapasiteetti 45° jiiri/ 45° viiste (mm) 19 x 82
Paino [ilman akkua] [Kg] 7.1
Tuotenumero 5133000932
EAN koodi 4892210116895

ryobitools.fi

Mukana tulevien akkujen määrä 0
Kallistuskulma 3°
Heilahdusliikkeen nopeus (r/min) 0-20000
Paino [ilman akkua] [Kg] 1.1
Tuotenumero 5133001632
EAN koodi 4892210120328
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R18MS216-0

Puuntyöstö

R18MT-0

UUTUUS18V Monitoimityökalu

 ● Monitoimityökalu monipuolisiin sovelluksiin: puun, muovin ja 
metallin, kipsilevyn ja komposiitin sahaukseen sekä hiomiseen

 ● Kuviosahaukset mihin tahansa materiaaliin nopeasti ja helposti 
tai upposahaukset vahingoittamatta pintaa

 ● 4 asentoon kääntyvä pää lisää monikäyttöisyyttä ja 
käyttömukavuutta

 ● Terän vaihdot ilman työkaluja
 ● 6 nopeusasetusta, jokaiseen käyttökohteeseen löytyy varmasti 
sopiva

R18TR-0

UUTUUS18V Jyrsin

 ● Akkukäyttöinen käsijyrsin tekee täydellisen reunan mihin tahansa 
projektiin

 ● Syvyyden mikrosäätö takaa tarkan syvyyden määrityksen
 ● Alumiinijalusta takaa vakauden ja tarkkuuden
 ● LED valaisee työskentelyalueen
 ● Parhaan suorituskyvyn ja käyttöajan takaamiseksi suosittelemme 
5.0 Ah Lithium+ akun käyttöä, jolla voit käsitellä jopa 22 metriä 
mäntyä

Mukana tulevien akkujen määrä 0
Kallistuskulma 3.2°
Heilahdusliikkeen nopeus (r/min) 10,000-20,000
Paino [ilman akkua] [Kg] 1.0
Tuotenumero 5133002466
EAN koodi 4892210136534

Mukana tulevien akkujen määrä 0
Maks. leikkuukapasiteetti (mm) 38
Kiristysholkki (mm) 6mm & 6.35mm
Kuormittamaton nopeus (r/min) 29000
Paino [ilman akkua] [Kg] 1.3
Tuotenumero 5133002917
EAN koodi 4892210151483
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#RyobiToolsEU
ryobitools.eu Puuntyöstö/Hionta

R18PL-0 R18BS-0

UUTUUS UUTUUS18V akkunauhahiomakone18V Höylä

 ● Akkukäyttöinen höylä on nopea ja tehokas, ihanteellinen ovien ja 
vastaavien pintojen viimeistelyyn

 ● Säädettävä höyläyssyvyys 0-1,6mm sekä 82mm 
höyläyskapasiteetti

 ● Etukahva parantaa hallittavuutta

 ● Tehokas ja nopea 76 x 533mm nauhahiomakone on 
ihanteellinen heavy duty -sovelluksiin ja isoille pinnoille

 ● Poistaa jopa 700g materiaalia tunnissa
 ● 3 asentoon kääntyvä etukahva parantaa hallittavuutta sekä 
monikäyttöisyyttä hiomakoneen ulottuessa sellaisiinkin 
paikkoihin, joihin tavallisilla hiomakoneilla ei pääse

R18PS-0R18ROS-0
18V Epäkeskohiomakone 18V akkuhiomakone

 ● Ihanteellinen kevyisiin sekä keskiraskaisiin hiontatehtäviin kuten 
pintojen viimeistelyyn sekä maalinpoistoon

 ● 2.5mm hiontatoiminto nopeaan ja tehokkaaseen karkeaan 
hiomiseen

 ● Epäkeskotoiminto takaa pyörteettömän lopputuloksen

 ● Ideaali kevyeeseen ja keskiraskaaseen hiomiseen kuten 
viimeistelyyn sekä maalin poistoon

 ● 1,8 mm värähtelyliike, nopea ja tehokas materiaalin poisto
 ● Kompakti muotoilu mahdollistaa nurkkien ja ahtaiden kohteiden 
hiomisen

Mukana tulevien akkujen määrä 0
Höyläys syvyys (mm) 1.6
Höyläys leveys (mm) 82
Kuormittamaton nopeus (r/min) 11000
Paino [ilman akkua] [Kg] 2.4
Tuotenumero 5133002921
EAN koodi 4892210151520

Mukana tulevien akkujen määrä 0
Värähtelyliikkeen nopeus [kierr./min.] 22,000
Heilahdusliikkeen laajuus (mm) 1.8
Hiontaalustan koko (mm) 100x140
Paino [ilman akkua] [Kg] 0.6
Tuotenumero 5133002443
EAN koodi 4892210133700

Mukana tulevien akkujen määrä 0
Värähtelyliikkeen nopeus [kierr./min.] 20,000
Heilahdusliikkeen laajuus (mm) 2.5
Hiontaalustan koko (mm) 125
Paino [ilman akkua] [Kg] 1.1
Tuotenumero 5133002471
EAN koodi 4892210136855

ryobitools.fi

Mukana tulevien akkujen määrä 0
Nauhanpituus (mm) 457
Nauhan leveys (mm) 76
Nauhan nopeus [m|min] 250
Paino [ilman akkua] [Kg] 2.7
Tuotenumero 5133002916
EAN koodi 4892210149992
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Lifestyle

R18F-0R18RH-0
18V Bluetooth® Stereo 18V tuuletin

 ● Stereo-ääni kahdesta ensiluokkaisesta 7W kaiuttimesta takaa 
selkeän, kirkkaan äänenlaadun kaikilla äänenvoimakkuustasoilla

 ● Integroitu langaton Bluetooth® -teknologia mahdollistaa äänen 
suoratoiston jopa 10 metrin etäisyydeltä

 ● Digitaalinen kanavanvalinta, mahdollisuus 10 FM ja AM 
-kanavan tallennukseen

 ● Johdoton tuuletin niin sisä- kuin ulkokäyttöön, kompakti koko ja 
kantokahva

 ● 8 eri mahdollisuutta suunnata ilmavirtaa
 ● Useita mahdollisuuksia myös ripustaa

P620 R18TB-0

UUTUUS18V maaliruisku 18V Kompakti puhallin

 ● Ihanteellinen aitoihin, ulkoseiniin, autotallin oviin ja 
ulkorakennuksiin

 ● Valitse kolmesta ruiskutusvaihtoehdosta: suora, vaaka ja ympyrä 
se, joka tarjoaa työllesi parhaan kattavuuden minimoiden 
samalla roiskeet

 ● Soveltuu käytettäväksi 
kaiken merkkisten maalien 
kanssa

 ● Ihanteellinen työskentelyalueiden puhdistamiseen pölystä 
ja roskista, kuten sahanpurun, puu- ja metallilastujen 
puhdistamiseen

 ● Kompakti ja tehokas puhallin, ilmavirran nopeus jopa 200km/h
 ● 3 nopeusmahdollisuutta. Alhainen nopeus sopii 
työpajaolosuhteisiin, keskinopeus lisää hallittavuutta ja korkea 
nopeus antaa parhaan tehon

Virtalähde 18V
Mukana tulevien akkujen määrä 0
Tuulettimen nopeus (rpm) 2,100 / 1,400
Paino [ilman akkua] [Kg] 1.1
Tuotenumero 5133002612
EAN koodi 4892210140678

Mukana tulevien akkujen määrä 0
Paino [ilman akkua] [Kg] 1.8
Tuotenumero 5133002734
EAN koodi 4892210145390

Mukana tulevien akkujen määrä 0
Säiliön tilavuus (ml) 1000
Maalin peittävyys ruiskulla (m_/min) 10
Virtausnopeus (I/t) 20
Paino [ilman akkua] [Kg] 2
Tuotenumero 5133000155
EAN koodi 4892210110589

Mukana tulevien akkujen määrä 0
Ilmavirran nopeus 1 [km|h] 115
Ilmavirran nopeus 2 [km|h] 150
Ilmavirran nopeus 3 [km|h] 200
Paino [ilman akkua] [Kg] 1.15
Tuotenumero 5133002915
EAN koodi 4892210149985
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18V kiillotuskone
Tuotenumero:  
5133002465

18V radio
Tuotenumero:  
5133002455

18V rikkaimuri
Tuotenumero:  
5133003834  

Auton huolto
Pidä autosi uuden veroisena Ryobin akkutyökaluilla. Tarvitset
vain yhden akun virtalähteeksi kaikille työkaluille.

Nauti musiikista  
työskennellessäsi.

Kiillota autosi hohtavaksi.

Uuden veroinen sisältäkin.

Katso autovideomme verkossa ja näet,
miten saat pidettyä autosi uuden näköisenä!

youtube.com/RyobiTV

Säädä paineet
kohdalleen.

Valoa  
pimeyteen.

Valokeilassa.

Aika vaihtaa
renkaat?

18V iskevä 
mutterinväännin
Tuotenumero:  
5133002436

18V taittuva työvalaisin
Tuotenumero:  
5133002304

18V LED Hi-Beam 
kohdevalaisin
Tuotenumero:  
5133003372

18V minikompressori
Tuotenumero:  
5133001834

ryobitools.fi

Katso video

Syötä hakuun RyobiTV
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Lifestyle

R18R-0R18I-0
18V Bluetooth®-radio18V minikompressori

 ● Korkealuokkainen kaiutin selkeään äänentoistoon
 ● Integroitu Bluetooth®-tekniikka takaa äänentoiston jopa 10m 
säteellä

 ● Digitaalinen viritin kymmenelle eri AM/FM asemalle

 ● 2 toimintoa: Inflaattori/deflaattori. Nopea tapa täyttää renkaat ja 
muut suuret puhallettavat esineet

 ● Helposti säädettävä digitaalinen mittari mahdollistaa eri paineen 
valinnan

 ● Erillinen pikatyhjennystoiminto -  ideaali tyhjentämään 
ilmapatjoja ja muita ilmatäytteisiä tavaroita

R18B-0R18HV-0
18V akkukiillotuskone18V Rikkaimuri

 ● Ideaali työkalu auton kiillottamiseen sekä vahaamiseen
 ● Loistava myös veneiden, huonekalujen sekä lattioiden 
huoltamiseen

 ● Epäkeskoliike takaa lopputuloksen ilman pyörteitä

 ● Jopa 850l/min. ilmavirtaus tuottaa tehokkaan imun roskien 
poistamiseksi kotona, autossa tai verstaalla

 ● Helposti tyhjennettävä 540ml:n keräyssäiliö
 ● Rakosuutin jatkettavalla harjapäällä vaikeapääsyisten paikkojen 
puhdistamiseen

 ● Jopa 30 min. käyntiaika 5.0Ah Lithium+ akulla RB18L50

Mukana tulevien akkujen määrä 0
Korkeapaineletku [mm] 711
Tilavuusletku [mm] 756
Maks. paine (baaria) 10.3 bar, 150psi
Paino [ilman akkua] [Kg] 1.3
Tuotenumero 5133001834
EAN koodi 4892210122780

Mukana tulevien akkujen määrä 0
Kaiuttimen halkaisija (mm) 90
Kaiuttimen teho (W) 3
Paino [ilman akkua] [Kg] 0.6
Tuotenumero 5133002455
EAN koodi 4892210135476

Mukana tulevien akkujen määrä 0
Heilahdusliikkeen laajuus (mm) 12.5
Heilahdusliikkeen nopeus (r/min) 2500
Koko (mm) 254
Paino [ilman akkua] [Kg] 2.0
Tuotenumero 5133002465
EAN koodi 4892210135483

Mukana tulevien akkujen määrä 0
Imuteho [W] 20
Ilmavirta (l/min) 850
Säiliön tilavuus (ml) 540
Paino [ilman akkua] [Kg] 1.0
Tuotenumero 5133003834
EAN koodi 4892210162199

UUTUUS
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R18T

R18ALH

R18ALU
R18ALF
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• pitkä käyttöikä
• energiatehokkuus
• ympäristöystävällisyys

LEDin edut: 

KATTAVIN LED-VALAISINVALIKOIMA  
KULUTTAJAMARKKINOILLA

LED-
valaisinvalikoima

ryobitools.fi
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Lumenia Lumenia LumeniaLumenia

Valon  
määrä

Monikäyt-
töinen 
työvalaisin, 
kääntyvä 
pää ja mo-
nia ripus-
tusmahdol-
lisuuksia

Hybridi-
tilanvalaisin, 
monia ri-
pustusmah-
dollisuuksia 
ja 360° 
kääntyvä 
pää

Monikäyt-
töinen 
työvalaisin, 
jossa 2 va-
laisinpalkkia 
ja monta ri-
pustusmah-
dollisuutta

Häikäise-
mätön ret-
keilyvalaisin, 
jossa him-
mennetty 
linssi ja 
USB-lataus-
portti

Tehokas 
hakuvalaisin, 
jossa valit-
tavana 2 kirk-
kausasetusta 
ja mukana 
12V autoliitin

Valon  
määrä

Valon  
määrä

Valon  
määrä

Valon  
määrä

Etäisyys Etäisyys EtäisyysEtäisyys Etäisyys

Valokeilan 
muoto

Valokeilan 
muoto

Valokeilan 
muoto

Valokeilan 
muoto

Valokeilan 
muoto

Lumenia
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R18ALF-0R18ALH-0
18V taittuva työvalaisin18V Hybridi tilanvalaisin

 ● 20 tehokasta LED-valoa tarjoaa jopa 850 lumenin tehon
 ● Seisoo pystyssä, voidaan taittaa 
ja ripustaa melkein minne vaan. 
Valaisee tilan ja vapauttaa kädet 
työskentelyyn

 ● Kaksi erillistä riviä LED-valoja, 
joista voit valita, palavatko kaikki 
20 LED-valoa vai vain puolet

 ● Valitse akku tai verkkovirta. Innovatiivinen hybriditekniikalla 
toimiva valaisin toimii millä tahansa Lithium+ akulla tai 
verkkovirralla

 ● 20W LED-valo takaa 1,800 lumenin valaisutehon
 ● Valonheitin kännettävissä 360° ja useita ripustusmahdollisuuksia

R18ALU-0

UUTUUS18V LED-aluevalaisin

 ● Ihanteellinen lyhyistä keskipitkiin 0-3M etäisyyksiin häikäisyä 
vähentävän linssin ansiosta

 ● Kirkas, valkoinen valo. Pitkäkestoisten LEDien ansiosta 
lamppuja ei tarvitse vaihtaa

 ● USB-portin ansiosta voit ladata matkapuhelimesi
 ● 2 kirkkausasetusta

ryobitools.fi

Mukana tulevien akkujen määrä 0
Polttimo LED
Lumenit 330
Paino [ilman akkua] [Kg] 0.5
Tuotenumero 5133003371
EAN koodi 4892210152565

Mukana tulevien akkujen määrä 0
Polttimo LED
Lumenit 1800
Paino [ilman akkua] [Kg] 1.4
Tuotenumero 5133002339
EAN koodi 4892210117311

Mukana tulevien akkujen määrä 0
Polttimo LED
Lumenit 850
Paino [ilman akkua] [Kg] 0.8
Tuotenumero 5133002304
EAN koodi 4892210130525
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Valaisu

R18SPL-0

UUTUUS18V Hi-Beam LED-kohdevalaisin

 ● Ihanteellinen keskipitkistä pitkiin etäisyyksiin aina 600 metriin 
saakka

 ● Kirkas, valkoinen valo. Pitkäkestoisten LEDien ansiosta 
lamppuja ei tarvitse vaihtaa

 ● Voidaan käyttää Ryobi ONE+ 18V akkujen tai mukana 
toimitettavan 12V autopistokkeen kanssa

R18T-0

UUTUUS18V LED-lyhty

 ● Ihanteellinen lyhyistä keskipitkiin etäisyyksiin 20 metriin saakka
 ● Kirkas, valkoinen valo. Pitkäkestoisten LEDien ansiosta 
lamppuja ei tarvitse vaihtaa

 ● Käännettävän pään ansiosta valo voidaan suunnata sinne, 
missä sitä tarvitaan

 ● Monikäyttöisen muotoilun ansiosta taskulamppu seisoo akun 
varassa tai voidaan ripustaa roikkumaan naulaan, ruuviin tai 
koukkuun

 ● Parhaan käyttöajan varmistamiseksi suosittelemme 5.0Ah 
Lithium+ akkua, jolla saavutetaan jopa 36 tunnin käyttöaika

Mukana tulevien akkujen määrä 0
Polttimo LED
Lumenit 140
Paino [ilman akkua] [Kg] 0.3
Tuotenumero 5133003373
EAN koodi 4892210152589

Mukana tulevien akkujen määrä 0
Polttimo LED
Lumenit 2300
Paino [ilman akkua] [Kg] 0.7
Tuotenumero 5133003372
EAN koodi 4892210152572
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Vaihda vaivattomasti akuista verkkovirtaan ja takaisin.

Virta ei koskaan
pääse loppumaan.

36V hybridi 
ruohonleikkuri    
Tuotenumero:  
5133003704

18V hybridi 
puhallin  
Tuotenumero:  
5133003657 

18V hybridi 
puhallin       
Tuotenumero:  
5133002340

18V hybridi 
aluevalaisin 
Tuotenumero:  
5133002339

18V hybridi 
ruohotrimmeri  
Tuotenumero:  
5133003710

HUOMAA TYÖKALUISSAMME
OLEVA HYBRID-LOGO.

ryobitools.fi
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Hybridi-puutarhatyökalut

RLT1831H20FRLM18C36H225F
18V Hybridiruohotrimmeri, 25/30cm leikkuuka-
pasiteetti (1x2.0Ah)

36V Fusion hybridiruohonleikkuri, 36cm runko, 
virtalähteenä ONE+ (2x2.5Ah)

 ● 36V Hybridi akku- sekä sähkökäyttöinen ruohonleikkuri, 
virtalähteenä joko kaksi ONE+ 18V akkua tai sähköjohto

 ● 36cm leikkuuleveys on suunniteltu niin, että 
leikkuria on helppo liikutella puutarhassa

 ● Leikkaa reunojen läheltä sekä pensaisen 
ympäriltä kätevästi EasyEdge™ 
ruohoharjan ansiosta

 ● Innovatiivinen 18V hybridivirranlähde 
vastaa kaikkia trimmaustarpeita antaen 
mahdollisuuden joko johdottomaan 
käyttömukavuuteen tai rajattomaan 
käyttöaikaan

 ● Säädettävä 25-30cm:n leikkuukapasiteetti 
tarjoaa monipuolisia käyttömahdollisuuksia

 ● EasyEdgen™  avulla vaihto reunojen 
siistimistoiminnon ja trimmauksen välillä käy 
nopeasti

OBL1820HOHT1850H
18V Hybridi pensasleikkuri, 50cm terä 18V Hybridi puhallin

 ● Virranlähteenä innovatiivinen 18V Hybridi, puhallin toimii joko 
akulla tai verkkovirralla

 ● Kevyt ja kätevä muotoilu
 ● Ilmanvirtaus jopa 250 km/h

 ● Innovatiivinen 18V hybridivirtalähde tarjoaa joko akkutyökalun 
käyttömukavuuden tai rajattoman käyntiajan aina tarpeen 
mukaan

 ● Laadukas leikkuutulos 50cm timattihiottujen terien ansiosta
 ● 22mm:n teränvälin ja sahaustoiminnon ansiosta pystyy 
katkomaan paksutkin oksat 

Mukana tulevien akkujen määrä 2
Leikkuuleveys (cm) 36
Vetomekanismi Työntö
BIO-leikkaus Kyllä
Paino [ilman akkua] [Kg] 15.2
Tuotenumero 5133003704
EAN koodi 4892210160010

Mukana tulevien akkujen määrä 0
Ilmantuotto (m³/min) 2.8
Ilmanvirran nopeus (km/h) 250
Paino [ilman akkua] [Kg] 1.7
Tuotenumero 5133002340
EAN koodi 4892210822673

Mukana tulevien akkujen määrä 1
Leikkuu-uran leveys (cm) 25/30
Leikkuulinjan halkaisija (mm) 1.6
Siimansyöttöjärjestelmä Auto-feed
Paino [ilman akkua] [Kg] 2.8
Tuotenumero 5133003710
EAN koodi 4892210160072

Mukana tulevien akkujen määrä 0
Maks. leikkuukapasiteetti (mm) 22
Terän pituus (cm) 50
Terän tyyppi Timanttihiottu
Paino [ilman akkua] [Kg] 3.0
Tuotenumero 5133003657
EAN koodi 4892210157881
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OLM1833H
18V ruohonleikkuri, 33cm runko

 ● 33cm leikkuuleveys takaa helpon liikuteltavuuden puutarhassa
 ● Keskitetty leikkuukorkeudensäätö, 5 asentoa välillä 25-65mm
 ● Leikkaa kukkapenkkien ja istutusten reunoilta tai ympäriltä 
EasyEdge™ ruohoharjan avulla

RLM18X41H240F
36V Fusion ruohonleikkuri, 40cm runko, virtalähteenä ONE+ (2x4.0Ah)

 ● 36V suorituskyky Ryobin Lithium Fusion™ teknologian ansiosta, 
virtalähteenä kaksi 18V Lithium+ akkua

 ● 40cm leikkuuleveys sekä tehokkaasti leikkaava ja BIO-leikkaava 
metalliterä 

 ● Keskitetty leikkuukorkeudensäätö, 5 asentoa välillä 20-70mm
 ● Leikkaa kukkapenkkien ja istutusten reunoilta tai ympäriltä 
EasyEdge™ ruohoharjan avulla

 ● Säädettävät, ergonomiset kahvat tarjoavat käyttömukavuutta 
kaiken pituisille käyttäjille

Saatavana myös:

 OLM1841H | 5133002805

Mukana tulevien akkujen määrä 2
Leikkuuleveys (cm) 40
Vetomekanismi Työntö
BIO-leikkaus Kyllä
Paino [ilman akkua] [Kg] 18.5
Tuotenumero 5133003706
EAN koodi 4892210160034

ryobitools.fi

Mukana tulevien akkujen määrä 0
Leikkuuleveys (cm) 33
Vetomekanismi Työntö
BIO-leikkaus Kyllä
Paino [ilman akkua] [Kg] 10.5
Tuotenumero 5133002616
EAN koodi 4892210139351
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Nurmikon hoito

RLT1825M13S RLT183225F
18V Ruohotrimmeri, 25cm leikkuukapasiteetti 
(1x1.3Ah)

18V Ruohotrimmeri, 25/30cm leikkuukapasiteetti 
(1x2.5Ah)

 ● Säädettävän 25-30cm leikkuukapasiteetin ansiosta 
monikäyttöinen

 ● EasyEdgen™ avulla vaihto reunojen 
siistimistoiminnon ja trimmauksen 
välillä käy nopeasti

 ● Teleskooppivarsi ja säädettävä 
kädensija tarjoavat käyttömukavuutta 
kaiken pituisille käyttäjille

 ● 25cm (rikka)ruohon leikkuukapasiteetti
 ● EasyEdgen™ avulla vaihto reunojen 
leikkaustoiminnosta trimmaukseen käy 
nopeasti

 ● Kahden käden ote lisää käyttömukavuutta

Saatavana myös:

 OLT1832 | 5133002813

OLT1833RBC18X20B4F
18V Hiiliharjaton ruohotrimmeri,  
28/33cm leikkuukapasiteetti

18V ruohoraivaussaha pyöräkahvalla (1x4.0Ah)

UUTUUS

 ● Ensiluokkainen 18V hiiliharjaton moottori tuottaa 
erinomaisen suorituskyvyn, jolla suoriudut 
nopeasti haastavimmistakin trimmaustöistä

 ● Säädettävä leikkuuleveys 28 tai 33 cm takaa 
monikäyttöisyyden

 ● Nopeudensäätömahdollisuuden ansiosta tehoa ja 
käyntiaikaa voidaan hallita optimaalisesti

 ● Tehokas 18V 4.0Ah Lithium+ akku tarjoaa enemmän tehoa, 
käyttöaikaa ja kestävyyttä kuin aikaisemmat 
lithium akut

 ● Intellicell™ teknologia valvoo ja 
tasapainoittaa yksittäisiä kennoja ja 
maksimoi käyttöaikaa, käyttöikää sekä 
turvallisuutta

 ● Tehokas 18V moottori tarjoaa optimaalista 
tehoa ruohon ja heinän leikkaamiseen

Saatavana myös:

 OBC1820B | 5133002619

Mukana tulevien akkujen määrä 1
Leikkuu-uran leveys (cm) 25
Leikkuulinjan halkaisija (mm) 1.6
Siimansyöttöjärjestelmä Auto-feed
Paino [ilman akkua] [Kg] 1.3
Tuotenumero 5133003723
EAN koodi 4892210160294

Mukana tulevien akkujen määrä 1
Leikkuu-uran leveys (cm) 25/30
Leikkuulinjan halkaisija (mm) 1.6
Siimansyöttöjärjestelmä Auto-feed
Paino [ilman akkua] [Kg] 2.3
Tuotenumero 5133003709
EAN koodi 4892210160065

Mukana tulevien akkujen määrä 0
Leikkuu-uran leveys (cm) 28/33
Leikkuulinjan halkaisija (mm) 2.0
Siimansyöttöjärjestelmä Bump head
Paino [ilman akkua] [Kg] 3.3
Tuotenumero 5133003651
EAN koodi 4892210159755

Mukana tulevien akkujen määrä 1
Leikkuuleveys ruohoraivaussahanterällä (cm) 20
Leikkuuleveys ruohotrimmeriterällä (cm) 30
Siimapaksuus (mm) 1.6
Paino [ilman akkua] [Kg] 4.3
Tuotenumero 5133003713
EAN koodi 4892210160102
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OLP1832BOGS1822

UUTUUS18V  Ruoho-/pensasleikkuri 18V Oksaleikkuri

 ● Akkukäyttöiset oksasakset vaivattomaan karsimiseen myös 
vaikeasti saavutettavissa paikoissa

 ● 18V moottori leikkaa vaivattomasti jopa 32mm paksut oksat
 ● Laadukkaat ohitusterät tuottavat 150 kg/m väännön, jonka 
ansiosta karsiminen käy nopeasti

 ● 2-in-1 Ruoho-/pensasleikkuri monipuoliseen käyttöön 
puutarhassa

 ● Kompakti, ohut ja kevyt - mukava käyttää
 ● Leikkuutoiminnosta voi vaihtaa trimmaukseen ilman työkaluja

OLP1832BP

UUTUUS18V Oksaleikkuri, teleskooppivarsi

 ● Akkukäyttöiset teleskooppiset oksasakset voidaan jatkaa 
2.5 metristä jopa 3,6 metriin, jolloin ulotut vaivattomasti 
kauempiinkin oksiin

 ● 18V moottori leikkaa vaivattomasti jopa 32mm paksuiset oksat
 ● Laadukkaat ohittavat terät tuottavat 150kg/m väännön, jonka 
ansiosta oksiminen hoituu nopeasti 

Mukana tulevien akkujen määrä 0
Ruoholeikkurin terä (mm) 120
Pensasleikkurin terä (mm) 200
Hammasväli [mm] 10
Paino [ilman akkua] [Kg] 1.2
Tuotenumero 5133002830
EAN koodi 4892210147837

Mukana tulevien akkujen määrä 0
Leikkuukapasiteetti [mm] 32
Leikkauskulma Jäykkä
Pituus (m) 0.85
Paino [ilman akkua] [Kg] 1.5
Tuotenumero 5133002842
EAN koodi 4892210147967

Virtalähde 18V
Mukana tulevien akkujen määrä 0
Leikkuukapasiteetti [mm] 32
Leikkauskulma 0-230°
Pituus (m) 2-3.6
Paino [ilman akkua] [Kg] 3.7
Tuotenumero 5133002843
EAN koodi 4892210147974

ryobitools.fi
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RHT1851R20FRHT184520
18V Pensasleikkuri, 50cm terä (1x2.0Ah)18V Pensasleikkuri, 45cm terä  

(1x2.0Ah) UUTUUS
 ● Tehokasta leikkaamista korkeavääntöisen moottorin ansiosta
 ● Erinomainen leikkuulaatu 50cm timanttihiotun terän ansiosta
 ● Leikkaa paksuja oksia, sillä terissä on 22mm välit ja terän 
päässä sahaustoiminto

 ● Kevyt ja erittäin pienikokoinen pensasleikkuri, täydellinen 
pensasaitojen ja pensaikkojen muotoiluun

 ● 45cm timanttihiottu terä ja 18mm:n leikkuukapasiteetti
 ● Laadukkaat timanttihiotut terät takaavat tarkan leikkuutuloksen

OHT1850XOHT1855R
18V pitkävartinen pensasleikkuri, 50cm terä18V Pensasleikkuri, 55cm terä

 ● Tehokasta suorituskykyä leikkaamiseen korkeaväätöisen 
moottorin ansiosta

 ● 55cm terällä erinomainen leikkuulaatu tarkkojen laserleikattujen 
ja timanttihiottujen terien ansiosta

 ● Leikkaa paksuja oksia, terän hampaiden väli 22mm ja  päässä 
sahaustoiminto

 ● 50cm terä, jossa 16mm teränväli
 ● Neljään asentoon kääntyvä leikkuupää erilaisten puskien ja 
pensaiden leikkaamiseen

 ● Kääntyvä takakahva mahdollistaa leikkaamisen erilaisissa 
asennoissa

Saatavana myös:

 RHT1855R40F | 5133003717  

Mukana tulevien akkujen määrä 1
Maks. leikkuukapasiteetti (mm) 22
Terän pituus (cm) 50
Terän tyyppi Timanttihiottu
Paino [ilman akkua] [Kg] 2.7
Tuotenumero 5133003714
EAN koodi 4892210160119

Mukana tulevien akkujen määrä 0
Maks. leikkuukapasiteetti (mm) 22
Terän pituus (cm) 55
Terän tyyppi Timanttihiottu
Paino [ilman akkua] [Kg] 2.8
Tuotenumero 5133002161
EAN koodi 4892210821249

Mukana tulevien akkujen määrä 0
Maks. leikkuukapasiteetti (mm) 16
Terän pituus (cm) 50
Terän tyyppi Timanttihiottu
Paino [ilman akkua] [Kg] 3.2
Tuotenumero 5133001249
EAN koodi 4892210815439

Mukana tulevien akkujen määrä 1
Maks. leikkuukapasiteetti (mm) 18
Terän pituus (cm) 45
Terän tyyppi Timanttihiottu
Paino [ilman akkua] [Kg] 2.5
Tuotenumero 5133003655
EAN koodi 4892210156006
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RPP182015SOPT1845
18V pitkävartinen pensasleikkuri, 45cm terä 18V Oksasaha, 20cm laippa (1x2.0Ah)

 ● 20cm Oregon® laippa ja ketju tehokkaaseen 
oksimiseen ja sahaamiseen

 ● Korkea vääntö ja jopa 5,5m/s ketjunnopeus
 ● Jatkettavan varren ansiosta yletyt jopa 4 
metrin korkeuteen

 ● Tehokas 18V moottori paksujenkin pensaiden ja oksien 
leikkuuseen

 ● 45 cm timanttihiotut terät takaavat siistin 
leikkuujäljen

 ● Suorituu paksuistakin oksista 18mm teränvälien 
ansiosta

OCS1830
18V Hiiliharjaton ketjusaha, 30cm laippa

 ● Erittäin suorituskykyinen hiiliharjaton moottori takaa 
ainutlaatuisen sahaustehon

 ● 30cm Oregon® laippa ja ketju
 ● Automaattinen voitelujärjestelmä lisää käyttömukavuutta
 ● Ketjun kiristäminen sujuu helposti ilman työkaluja
 ● Kädensijan kumipinnoite takaa tukevan työskentelyotteen missä 
tahansa asennossa

Mukana tulevien akkujen määrä 0
Maks. leikkuukapasiteetti (mm) 18
Terän pituus (cm) 45
Terän tyyppi Timanttihiottu
Paino [ilman akkua] [Kg] 4.2
Tuotenumero 5133002523
EAN koodi 4892210138521

Mukana tulevien akkujen määrä 1
Laipan pituus (cm) 20
Ketjun nopeus (m/s) 5.5
Paino [ilman akkua] [Kg] 4.2
Tuotenumero 5133003721
EAN koodi 4892210160270

Mukana tulevien akkujen määrä 0
Laipan pituus (cm) 30
Ketjun nopeus (m/s) 10
avaimeton ketjun kiristin Kyllä
Paino [ilman akkua] [Kg] 3.2
Tuotenumero 5133002829
EAN koodi 4892210147820

ryobitools.fi
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Puutarhan siivous

OWS1880OBV18
18V Hiiliharjaton puhallin/imuri 18V Akkukäyttöinen ruisku

 ● Erittäin suorituskykyinen hiiliharjaton moottoriteknologia takaa 
puhallus- ja imutehon

 ● Turbotoiminto tuo lisätehoa haastavimpiinkin töihin
 ● Kaksiosainen yhdistelmäimuri/-puhallin, toiminnosta toiseen 
vaihtaminen on helppoa

 ● Johdoton rikkaruohoruisku tekee puutarhanhoidosta vaivatonta
 ● Paineistus napin painalluksella ilman raskasta manuaalista 
pumppaamista

 ● 3.5 L säiliö, jossa sisäänrakennettu mittakuppi

TULOSSA PIAN

OBL18JB

UUTUUS18V Lehtipuhallin

 ● Erittäin tehokas suihkupuhallin tuottaa parhaan mahdollisen 
suorituskyvyn

 ● Nopeudensäätömahdollisuus tuo monikäyttöisyyttä
 ● Roskanraaputin irrottaa sitkeimmätkin lehdet ja roskat

Mukana tulevien akkujen määrä 0
Virtausnopeus (I/t) 30
Säiliön tilavuus (l) 3.5
Paino [ilman akkua] [Kg] 1.5
Tuotenumero 5133002676
EAN koodi 4892210144447

Mukana tulevien akkujen määrä 0
Ilmanvirran nopeus (km/h) 201
Ilmantuotto (m³/min) 5.5
Paino [ilman akkua] [Kg] 3.7
Tuotenumero 5133003661
EAN koodi 4892210157904

Mukana tulevien akkujen määrä 0
Ilmanvirran nopeus (km/h) 160
Ilmantuotto (m³/min) 7.9
Paino [ilman akkua] [Kg] 2.1
Tuotenumero 5133003662
EAN koodi 4892210157911
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OSS1800

UUTUUS18V Siemenlevitin

 ● Sopii kuiville materiaalille kuten siemenille, lannoitteelle ja rehulle
 ● Säädettävä levitysnopeus ja levitysala 0-2m tekevät käytöstä 
hallittua

 ● Jumiutumisenestomekanismi
 ● Levittää helposti jopa 4L kuivaa ainesta

OBR1800

UUTUUS18V Hyönteiskarkotin

 ● Karkottaa hyönteiset vaihdettavien mattojen avulla ilman avointa 
liekkiä, savua tai ärsyttävää hajua

 ● Luo 5m suojavyöhykkeen kaikkiin suuntiin tarjoten 25m² 
hyönteisiltä suojatun alan

 ● LED-lyhty, jossa kolme kirkkausasetusta
 ● Kahva ja koukku, joilla karkottimen voi helposti ripustaa mihin 
vain

 ● Karkotinmattojen vaihto käy helposti, ja varamatoille on 
säilytyspaikka

Mukana tulevien akkujen määrä 0
Kapasiteetti (I) 4
Paino [ilman akkua] [Kg] 1.4
Tuotenumero 5133003729
EAN koodi 4892210160201

Mukana tulevien akkujen määrä 0
Suoja‒alue [m²] 25
Paino [ilman akkua] [Kg] 0.3
Tuotenumero 5133003730
EAN koodi 4892210160218

ryobitools.fi
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OES18
ONE+™ EasyStart™ startteri bensiinilaitteiden vaivattomaan käynnistykseen

 ● ONE+™ EasyStart™ varmistaa vaivattoman käynnistyksen 
bensiinilaitteissa, ei tarvetta vetää enää käynnistysnarusta

 ● Helppo tapa käynnistää yhteensopivat polttomoottorikäyttöiset 
oksaleikkurit, raivaussahat tai ruohotrimmerit

 ● Yhteensopiva oksaleikkuri: RHT25X60RO
 ● Yhteensopiva ruohotrimmeri: RLT254CDSO
 ● Yhteensopivat raivaussahat: RBC254SESO, RBC254SBSO, 
RBC254SBO, RBC31SESO, RBC31SBO,RBC42FSBO, 
RBC47SEO, RBC52FSBO,RBC52FSBOS

Easystart™ teknologia
Helppo tapa käynnistää polttomoottori...

EasyStart™
pensasleikkuri

EasyStart™
ruohoraivaussaha

EasyStart™
ruohotrimmeri

Sopii yhteen:

EasyStart™ moduuli 

Tuotenumero:  
5132002803 

Käynnistä polttomoottorikäyttöinen
työkalu napin painalluksella tai kääntämällä
avainta.

Irrota EasyStart™ moduuli
ja aloita trimmaamaan tai
leikkaamaan!

Kiinnitä EasyStart™ moduuli, jonka 
virtalähteenä on mikä tahansa ONE+ akku, 
polttomoottorikäyttöiseen työkaluun.

Kiinnitä

Käynnistä

Irrota

Tuotenumero 5132002803
EAN koodi 4892210140012
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RB18L50
18V 5.0Ah Lithium+ akku

 ● Tehokas 5,0Ah Lithium+ akku tarjoaa enemmän voimaa, 
pidemmän käyttöajan sekä parempaa kestävyyttä kuin edeltävät 
litiumteknologiat

 ● Akussa 4-portainen virtamittari, joka ilmaisee jäljellä olevan 
varauksen (100%, 75%, 50%, 25%)

 ● Intellicell™ akkuteknologia valvoo ja tasapainoittaa yksittäisten 
kennojen toimintaa, ja näin maksimoi käyttöaikaa, käyttöikää ja 
turvallisuutta

RB18L40
18V 4.0Ah Lithium+ akku

 ● Tehokas 4.0Ah Lithium+ akku tarjoaa enemmän suorituskykyä, 
käyttöaikaa ja parempaa kestävyyttä kuin aiemmat 
litiumteknologiat

 ● Akussa 4-portainen virtamittari, joka ilmaisee jäljellä olevan 
varauksen (100%, 75%, 50%, 25%)

 ● Intellicelll™  akkuteknologia valvoo ja tasapainoittaa yksittäisten 
kennojen toimintaa ja näin maksimoi käyttöaikaa, käyttöikää ja 
turvallisuutta

RB18L25
18V 2.5Ah Lithium+ akku

 ● Tehokas 2.5Ah Lithium+ akku tarjoaa enemmän voimaa, 
pidemmän käyntiajan, parempaa kestävyyttä kuin aikaisemmat 
litiumteknologiat

 ● Akussa 4-portainen virtamittari, joka ilmaisee jäljellä olevan 
varauksen (100%, 75%, 50%, 25%)

 ● Intellicell™  akkuteknologia valvoo ja tasapainoittaa yksittäisten 
kennojen toimintaa ja näin maksimoi käyttöaikaa, käyttöikää ja 
turvallisuutta

RB18L15
18V 1.5Ah Lithium+ akku

 ● Tehokas 1.5Ah Lithium+ akku tarjoaa enemmän suorituskykyä, 
enemmän käyttöaikaa ja paremman kestävyyden kuin aiemmat 
litiumtekniikat

 ● Akussa 4-portainen virtamittari, joka ilmaisee jäljellä olevan 
varauksen (100%, 75%, 50%, 25%)

 ● Intellicell akkuteknologia valvoo ja tasapainoittaa yksittäisten 
kennojen toimintaa ja näin maksimoi käyttöaikaa, käyttöikää ja 
turvallisuutta

Tuotenumero 5133002433
EAN koodi 4892210135940

Tuotenumero 5133001907
EAN koodi 4892210124104

Tuotenumero 5133002237
EAN koodi 4892210129062

Tuotenumero 5133001905
EAN koodi 4892210124081

ryobitools.fi
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204 9.0Ah 65 4.0Ahvs.

39

Akut

TULOSSA PIAN18V 3.0Ah Lithium+ HIGH ENERGY akku

 ● Tehokas 3.0Ah Lithium+ HIGH ENERGY -akku tuottaa 3 kertaa 
pidemmän käyntiajan ja 20% enemmän tehoa kuin aikaisemmat 
litiumteknologiat

 ● High Power -akun kennot tuottavat jopa 25% vähemmän 
lämpöä vaativissa sovelluksissa pidentäen näin käyntiaikaa

 ● Uusi erittäin tehokas 4-kanavainen muotoilu helpottaa energian 
virtausta nostaen akun tehoa 20%

 ● IntelliCell™-tekniikka valvoo ja tasapainottaa yksittäisiä akun 
kennoja maksimoiden käyntiajan, käyttöiän ja turvallisuuden

 ● 4-portainen latausindikaattori ilmaisee jäjellä olevan latauksen 
(100%, 75%, 50%, 25%)

RB18L90

TULOSSA PIAN18V 9.0Ah Lithium+ HIGH ENERGY akku

 ● Tehokas 9.0Ah Lithium+ HIGH ENERGY -akku tuottaa 3 kertaa 
pidemmän käyntiajan ja 20% enemmän tehoa kuin aikaisemmat 
litiumteknologiat

 ● High Power -akun kennot tuottavat jopa 25% vähemmän 
lämpöä vaativissa sovelluksissa pidentäen näin käyntiaikaa

 ● Uusi erittäin tehokas 4-kanavainen muotoilu helpottaa energian 
virtausta nostaen akun tehoa 20%

 ● IntelliCell™-tekniikka valvoo ja tasapainottaa yksittäisiä akun 
kennoja maksimoiden käyntiajan, käyttöiän ja turvallisuuden

 ● 4-portainen virtaindikaattori ilmaisee jäljellä olevan latauksen 
(100%, 75%, 50%, 25%)

Tuotenumero 5133002867
EAN koodi 4892210149343

Tuotenumero 5133002865
EAN koodi 4892210149381

3X
KATKAISUA*

RB18L90 verrattuna malliin RB18L40 sahattaessa 10cm paksuisia puita RCS1830 ketjusahalla. Tulokset vaihtelevat riippuen työkalusta, akusta ja sovelluksesta.

JOPA

KATKAISUA*

ENEMMÄN
KÄYNTIAIKAA 
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RC18150

UUTUUS18V ONE+ pikalaturi

 ● Markkoinoiden nopein ONE+ laturi. Lataa 5,0 Amp/h 
tarkoittaen, että lataat 5,0 Ah akun tunnissa

 ● ONE+ laturi on yhteensopiva kaikkien ONE+ 18V sarjaan 
kuuluvien Lithium ion -akkujen kanssa

 ● Merkkivalot osoittavat milloin akut ovat ladattuina
 ● Älykäs olosuhteiden valvontatoiminto valvoo akun jännitettä 
ja lämpötilaa latauksen aikana varmistaen näin pitkäaikaisen 
kestävyyden

 ● Valomerkki osoittaa milloin ladattava akku on saavuttanut 80% 
virtakapasiteetin

RC18120

UUTUUS18V ONE+ Kompakti laturi

 ● Kompakti pikalaturi. Lataa 2.0Amp/h tarkoittaen, että voit ladata 
2.0Ah akun 1 tunnissa

 ● ONE+ laturi, yhteensopiva kaikkien ONE+ 18V Lithium ion 
-akkujen kanssa

 ● Merkkivalo näyttä akkujen tilan ladattaessa
 ● Älykäs valvontajärjestelmä arvioi akun jännitteen ja lämpötilan 
latauksen aikana varmistaen kestävyyden

 ● Merkkivalo ilmoittaa, kun akku on ladannut 80% kapasiteetistaan

RC18115

UUTUUS18V Kompakti ONE+ laturi

 ● Kompakti pikalaturi. Latausnopeus 1.5Amp/h tarkoittaa, että 1.5 
Ah akku lataa 1 tunnissa

 ● ONE+ laturi on yhteensopiva kaikkien ONE+ 18V 
litiumioniakkujen kanssa

 ● Virtaindikaattori näyttää lataustilanteen
 ● Älykäs valvontatekniikka arvioi akun latausta ja lämpötilaa 
latauksen aikana taaten akun kestävyyden

Latausaika suunnilleen minuuteissa

Latausaste
(ampeeria/

tunti)

1.5Ah 2.0Ah 2.5Ah 4.0Ah 5.0Ah

RC18115 1.5 60 80 100 160 200

RC18120 2 45 60 75 120 150

RC18150 5 25 30 40 50 60

RC18627 2.7 35 45 60 90 120

RC181186 1.8 60 70 80 120 150

Tuotenumero 5133002638
EAN koodi 4892210141873

Tuotenumero 5133002891
EAN koodi 4892210150103

Tuotenumero 5133003589
EAN koodi 4892210156372

ryobitools.fi
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Laturit

RC18118C
18V ONE+ autolaturi

 ● Kiinnitetään kulkuneuvon 12V tasavirtaulostuloon, jolloin voit 
ladata akkuja ajaessasi tai tarvitessasi lisävirtaa

 ● ONE+ laturi sopii kaikkiin ONE+ 18V Lithium+ akkuihin
 ● Indikaattorivalo näyttää latausasteen
 ● Älykäs olosuhteiden valvontatoiminto arvioi akun latauksen ja 
lämpötilan latauksen aikana taaten näin akun kestävyyden

 ● Suojaelektroniikka varoittaa äänimerkillä ja sulkee laturin, mikäli 
ajoneuvosi akun varaus on liian alhaalla

RC18627
18V ONE+ 6-porttinen laturi

 ● Virtaa tarvittaessa - 6-porttisessa latausasemassa on tilaa 
säilyttää kaikki ONE+ akkusi

 ● Lataustahti 2.7 ampeeria tunnissa tarkoittaa, että voit ladata 2.5 
Ah akun 1 tunnissa

 ● ONE+ laturi sopii yhteen kaikkien ONE+ 18V Lithium-ion 
akkujen kanssa

 ● Virtaindikaattori näyttää akkujen latausasteen latauksen aikana
 ● Älykäs tilanvalvonta, arvioi akun jännitteen ja lämpötilan ennen 
latausta varmistaen näin kestävyyden

Tuotenumero 5133002630
EAN koodi 4892210140906

Latausaika suunnilleen minuuteissa

Latausaste
(ampeeria/

tunti)

1.5Ah 2.0Ah 2.5Ah 4.0Ah 5.0Ah

RC18115 1.5 60 80 100 160 200

RC18120 2 45 60 75 120 150

RC18150 5 25 30 40 50 60

RC18627 2.7 35 45 60 90 120

RC181186 1.8 60 70 80 120 150

Tuotenumero 5133002893
EAN koodi 4892210150134
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Tarvikkeet
sähkötyökaluihin

RAK6JSBW
Tuotenumero:  
5132002810

RAK3RBWM
Tuotenumero:  
5132002813

RAK10TSD
Tuotenumero:  
5132002788

RAK6AGD125 
Tuotenumero:  
5132003149

RAK46MIX 
Tuotenumero:  
5132002686

6-os. 
pistosahanteräsetti

3 kpl:n puukkosahanteräsetti 
puulle ja metallille

10-os. ruuvauskärkisetti

CSB184A1
Tuotenumero:  
5132003615

RAK31MSDI 
Tuotenumero:  
5132002817

184mm 
pyörösahanterä

31-os. Torque+ 
ruuvauskärkisetti

6-os. 
hiomalaikkasetti

46-os. setti poranteriä ja 
ruuvauskärkiä

• Terävät ja harvat 
hampaat sopivat 
aggressiviseen, 
nopeaan puun 
sahaukseen

• Suunniteltu siten, 
että roskat poistuvat 
helposti ja terä sahaa 
nopeammin

• Optimoitu hammasten 
muotoilu tekee sahaamisesta 
nopempaa verrattuna 
aikaisempiin Ryobi® -teriin

• 1.2mm thin kerf sahaa puuta 
nopeammin ja joustavammin

• volframikarbidi-
hampaat katkai-
sevat nopeasti ja 
tarkasti

• 24 hammasta 
jättävät sileän 
katkaisupinnan

• Hiomalaikat sopivat 
kaikkiin 125mm 
kulmahiomakoneisiin

• Laadukas 
timanttilaikka leikkaa 
kiveä nopeasti ja 
tarkasti

• Kätevä auki taitettava setti, joka 
sisältää kärkiä kaikkiin ruuvaustehtäviin 
sekä metalliin, muoviin ja tiileen 
poraamiseen

• Torx-setti sisältää 9x 25mm 
ruuvauskärkiä ja 1x 60mm 
magneettinen ruuvauskärjen 
pidin

• Sisältää 31 yleisintä 
iskevää ruuvauskärkeä, 
jotka kattavat useimmat 
käyttökohteet

• Torque+ iskevät 
ruuvauskärjet ovat 
erikoiskäsiteltyjä kestämään 
korkeaa vääntömomenttia

Lisätietoja kaikista  
tarvikkeistamme on osoitteessa:

ryobitools.fi/tarvikkeet

ryobitools.fi
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Tarvikkeet
puutarhatöihin

Lue lisää tarvikkeista osoitteessa 

ryobitools.fi/tarvikkeet

OES18
Tuotenumero:  
5132002803

RAC311 
Tuotenumero:  
5132002864

RAC805 
Tuotenumero:  
5132002706

RAC810 
Tuotenumero:  
5132002994
5132002993

ONE+ Easy-start
moduuli työkaluille

Harja
pensasleikkureille

RAC138 
Tuotenumero:  
5132002765

RAC811 
Tuotenumero:  
5132002991
5132002992

Vertebrae+
valjaat

Puutarhakäsineet
Koot: M, L

Vertebrae+™ valjaat
varrellisille tuotteille

TIMBERWOLF Laadukkaat
nahkaiset puutarhakäsineet
Koot: M, L

RAC364 
Tuotenumero:  
5132002995

Tilava lehtienkeräyspussi
45 L

RAC365 
Tuotenumero:  
5132003275

Lehtienkeräyspussi
45l

RAC305
Tuotenumero:  
5132002437

HEDGESWEEP™
roskienpoistaja

Lisätietoja kaikista  
tarvikkeistamme on osoitteessa:

ryobitools.fi/tarvikkeet
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  Jälleenmyyjän leima:

 
 

 

 
Katalogin sisältö on todettu paikkansapitäväksi ennen painatusta.
Ryobi® pidättää itsellään oikeuden vaihtaa kuvia ja hintoja ilman
ennakkoilmoitusta. RYOBI®-tavaramerkin käyttöluvat myöntää
Ryobi® Limited.

Ryobi C/o Techtronic Industries Nordic
Stamholmen 147, 4. 2650 Hvidovre Denmark

Sähköposti:  asiakaspalvelu@tti-emea.com
Kotisivu:       www.ryobitools.fi

Kotisivuiltamme löydät lähimmän
jälleenmyyjän tai huoltopisteen.


