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Start dine bensindrevne verktøy 
med ett enkelt trykk på Ryobis 
NYE EasyStart™-modul 

 
Ryobis nye EasyStart™-enhet gjør det enkelt å starte 
bensindrevne verktøy. Nå er det slutt på å dra i den tunge 
startsnoren!  
 
 
Å få start på bensindrevne maskiner kan være litt av en utfordring. Ofte 
må du dra i snoren både to eller flere ganger for å få motoren i gang. 
Allerede før du begynner på arbeidet er armen øm, og det eneste du vil 
er å komme i gang med hagearbeidet.  

 
Med Ryobis NYE EasyStart™-modul og den nye serie av EasyStart™-
kompatible bensinmaskiner er ikke oppstart av bensindrevne maskiner 
lenger noe problem. Med EasyStart™-enheten kan du glede deg over 
kraften fra bensinmotoren med ett enkelt trykk. I tillegg trenger du bare et 
ONE+-batteri for å drive modulet. 

 
Enten du er en gjør-det-selv-type, hobbygartner eller du liker å pusse 
opp gamle møbler, har Ryobi alle verktøyene og hagemaskinene du 
trenger for å løse enhver oppgave hjemme eller i hagen.  
 
Ryobi har gjennom ONE+ systemet levert en lang rekke hagemaskiner 
og elverktøy siden 1996 – det betyr 20 år med ONE+-innovasjon i ett og 
samme system. Det er derfor ONE+ systemet er det fremste 
batteridrevne systemet for gjør-det-selv-markedet over hele verden for 
millioner av familier og huseiere.   

Bensindrevet kan 
være så enkelt 

18 V EasyStart™-modul 
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Fest, start, og ta bort igjen! 
EasyStart™ er enkel å bruke. Du starter bensinmaskiner i tre trinn: 
 
• Fest – sett EasyStart™-modulet på din bensindrevne maskin 

• Start – trykk på knappen til EasyStart™ 

• Fjern – når du hører at motoren går, fjerner du EasyStart™ og 
oppbevarer den til neste gang 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ikke hold knappen inne i mer enn 4 sekunder. 
 

Hvis batteriet ikke er fulladet når du trenger å bruke bensinmaskinen, 
kan du bare dra i snoren og starte bensinverktøyet på vanlig måte.  
 
Bensindrevne maskiner 
Det NYE EasyStart™-modulet er kompatibelt med følgende 
bensindrevne maskiner: 
 
• Den NYE 25 cc bensindrevne hekksaksen (RHT25X60RO) 
• Den NYE 25,4 cc gresstrimmer (RLT254CDSO)  
• De NYE bensindrevne krattklipperne: 

25,4 cc (RBC254SBSO og RBC254SESO) 
42 cc (RBC42FSBO) 
47 cc (RBC47SEO) 
52 cc (RBC52FSBO og RBC52FSBOS) 

 
EasyStart™-teknologien er også optimert for Ryobis NYE EasyStart™-
klargjorte gressklipper (RLM46175SO), men du trenger ikke å kjøpe 
modulet, det er allerede integrert. Det er bare å koble til ONE+-batteriet 
og vri om nøkkelen til gressklipperen for å starte. 
 
Følg med etter hvert som vi lanserer flere produkter i denne serien! 
 
Det beste batteriet til verktøyet ditt? 
Du kan bruke alle ONE+-batteriene, fra vår minste batteri på 1,3 Ah 
helt opp til vårt største batteri på 5,0 Ah. Alle ONE+ batteriene 
garanterer deg enkel oppstart på dine kompatible bensinmaskiner! 
 
EasyStart™-modulet på 18 V selges som enkeltstående enhet, slik at du kan 
bygge opp ONE+ samlingen din uten å måtte betale for flere batterier og 
ladere hver gang du kjøper verktøy eller hagemaskiner. Ryobi forstår 
behovet for fleksibilitet og rimelige priser, og utvider derfor serien med 
batteridrevne maskiner uten behov for nye batterier og ladere.  
 
For mer informasjon besøk ryobitools.no eller se vår veiledningsvideoer for 
EasyStart™ på vår Ryobi TV YouTube-kanal. 
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