
 

 
 

 
 

Astetta korkeammalle, astetta helpommin 
– Uudet jatkovarrelliset Ryobi® puutarhakoneet 
 
Ryobi®, maailman johtava ja innovatiivinen puutarha- ja sähkötyökalujen valmistaja 
keskittyy ainutlaatuista suorituskykyä ja käyttövarmuutta yhdistävien ratkaisujen 
kehittämiseen. Tänä keväänä lanseerattavat, jatkovarrelliset puutarhakoneet ovat 
jälleen hyviä esimerkkejä tästä suuntauksesta. 
 

 
 
Ryobi ® tarjoaa nyt ainutlaatuisen kirjon ulottuvuudeltaan poikkeuksellisen hyviä tuotteita, 
jotka tekevät erilaisista puutarhan leikkaus- ja viimeistelytöistä hankalissa kohteissa 
helpompaa poistamalla tikkaiden tarpeen yhtälöstä. Uudet pensasleikkurit, oksasahat ja 
pensassakset ovat Ryobin joustavia, käytännön työskentelyä helpottavia ratkaisuja jokaiselle 
pihamaalle. 
  

 Akkukäyttöiset innovaatiot: Tek4™ oksaleikkuri ja pensas-/ruoholeikkuri ovat 
molemmat yhteensopivia jatkovarren kanssa. Varren kanssa työskentely helpottaa 
selvästi pääsyä korkeisiin ja mataliin kohteisiin ilman turhaa rasitusta.  
 

 
 One+ jatkovarsi: Vuoden uutuudet, One+™ järjestelmä pensasleikkuri ja oksasaha 

ovat yhteensopivia jatkovarsien kanssa 
 
 

 Sähkökäyttöiset puutarhakoneet: Uusi pensasleikkuri jatkovarrella ja 
säädettävävartinen pensasleikkuri tekevät hankaliin kohteisiin ylettymisestä helppoa.  
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Valikoima: 
 
4V akkukäyttöinen pensas/ruoholeikkuri RGS410 ja jatkovarsi RAC303 
 
Kompakti pensas/ruohotrimmeri toimii 4V Li-Ion-akulla, joka mahdollistaa jopa 55min 
käyttöajan yhdellä latauksella. Terävät, korkealaatuiset leikkuuterät varmistavat siistit 
leikkaukset ja upean lopputuloksen. Teränvaihto koneen mukana tulevien ruoho- ja 
pensasterien välillä on helppoa ja nopeaa ilman avaimia.  
 
Leikkuri on yhteensopiva jatkovarren kanssa (RAC303, myydään erikseen), mikä tekee 

korkeisiin ja mataliin kohteisiin ylettymisestä selvästi 
vaivattomampaa – ei enää turhaa kumartelua tai 
kurottamista.  
 
Leikkuri on myös rakenteellisesti turvallinen - käyttäjää 
suojaava, älykäs turvakytkin estää vahinkokäynnistykset. 
 
 
 
 
 
Ominaisuudet: 
 

 Virtalähde: 4V 
 Leikkuukapasiteetti: 8 mm 
 Pensasleikkuriterä: 120 mm 
 Ruohoterä: 80 mm 
 Paino: 0.6 kg [pensasleikkuriterällä] 0.5 kg 

[ruohoterällä] 
 
Vakiovarustus: 1 x 4V Li-Ion akku, laturi 
 
 
4V akkukäyttöinen oksaleikkuri RLP416 ja jatkovarsi RAC303 
 
Kätevä akkukäyttöinen oksaleikkuri toimii 4V Li-Ion akulla, joka mahdollistaa jopa 500 9mm 
leikkausta yhdellä latauksella. Tarkkuushiotut, korkealaatuiset terät tarjoavat siistin, tarkan 
leikkuujäljen. Kädensija 30° säädettävällä kulmalla on tasapainoinen ja mukava käyttää 
 
Oksaleikkuri on yhteensopiva jatkovarren kanssa (RAC303, 
myydään erikseen). Tämä mahdollistaa korkealla olevien 
oksien  karsimisen helposti maasta ilman hankalia tikkaita. 
Leikkurissa on käyttäjää suojaava turvakytkin, joka estää sen 
vahinkokäynnistykset.  
 
Ominaisuudet: 
 

 Virtalähde: 4V 
 Leikkuukapasiteetti: [pehmeä puu] 16 mm [kova puu] 

10 mm 
 Paino: 0.7 kg 

 
Vakiovarustus: 1 x 4V Li-Ion akku, laturi 
 
 
 
 
 
 



 

One Plus 18V akkukäyttöinen pensasleikkuri pidennettävällä varrella RHT1850X 
 
Ulottuvuutta koko aidan alueelle! Ryobi One Plus 18V pensasleikkuri pidennysvarrella on 
joustava ja äärimmäisen kätevä ratkaisu, joka sopii erilaisille pensasaidoille – myös suurille! 
 
Ainutlaatuinen muotoilu keskellä olevalla kytkimellä mahdollistaa reilusti perinteistä 
pensasleikkuria paremman ulottuvuuden aidan eri osiin. Enää et tarvitse korkeiden ja 
paksujen aitojen leikkaukseen hankalia tikkaita!  
 
Uudessa 18V pensasleikkurissa on myös käännettävä takakahva, joka helpottaa pääsyä 
hankaliin alueisiin. Tämä tekee koneesta poikkeuksellisen joustavan ratkaisun erilaisille 
aidoille ja käyttötilanteisiin.  
 
Ominaisuudet: 
 
Virtalähde: 18V Li-Ion 
Leikkuukapasiteetti: 16 mm 
Nopeus: 1200 rpm 
Terän pituus: 50 cm 
 
Vakiovarustus: 1 x 18V 1.4Ah Li-Ion akku, teräsuojus ja laturi 
 

               
RHT1850XLI                        RHT1850XLI 
 
 
Saatavilla myös ilman akkua ja laturia (malli OHT1850X) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



One Plus 18V akkukäyttöinen oksasaha RPP1820 
 
Toinen uutuus kasvavassa Ryobi® One Plus ™-sarjassa  on 
18V oksasaha, joka sopii erinomaisesti korkealla olevien 
oksien karsintaan ja katkomiseen. 3,5m asti ulottuva 
teleskooppivarsi mahdollistaa turvallisen käytön maasta – 
ilman tikkaita. Varren päässä oleva sahauspää on 
säädettävissä 15 astetta, mikä mahdollistaa turvallisen ja 
monipuolisen käytön erilaisissa tilanteissa.  
 
Ominaisuudet: 

 Virtalähde: 18V Lithium-ion 
 Terän pituus: 20cm 
 Ketjunopeus: 5.5m/s  
 Teleskooppivarsi 
 Automaattinen ketjunvoitelu 

 
Vakiovarustus : 1 x 18V 1.4Ah Li-Ion-akut, ketjuöljy, 
teränsuojus ja laturi (RPP1820) 
 
Saatavilla myös ilman akkua ja laturia (malli OPP1820 ) 
 
 
One Plus 18V akkukäyttöinen oksasaha OPS1821 
 
Yletä uusille alueille uudella Ryobi® 18V oksasahalla! Tässä ainutlaatuisessa tuotteessa on 
teleskooppivarsi, jonka avulla sahan ulottuvuus paranee ylimääräiset 3,5m. Tällä on helppo 
sahata korkealla olevia oksia ilman hankalia tikkaita. 
 
Sahan leikkuukapasiteetti puuhun on 102mm ja siinä voidaan 
hyödyntää puukkosahaan sopivia teriä. Sahan kätevä koukku 
mahdollistaa leikattujen oksien pudottamisen helposti ja 
turvallisesti maahan.  
 
Ryobi ® One+ järjestelmän osana saha  toimii sekä NiCad 
että Li-Ion akuilla. Siinä voidaan siis käyttää aikaisemmin 
hankittuja One+ järjestelmän akkuja. Avaimeton teränvaihto 
ja täysin säädettävä D-muotoinen kahva tekevät sahasta 
helpon ja mukavan käyttää. Laitteessa on myös käyttäjää 
suojaava turvakytkin, joka estää vahinkokäynnistykset. 
 
Ominaisuudet: 
 

 Virtalähde: 18V Li-Ion [akut ja laturi myydään 
erikseen]   

 Tyhjäkäyntinopeus: 3,000 isk/min 
 Maks. sahauskapasiteetti[puu]: 102 mm 
 Iskunpituus: 22 mm 
 Paino: 2.7 kg 

 
Vakiovarustus: Puukkosahanterä 
 
OPS1821 
 
 
 
 
 
 



 

Sähköinen oksasaha tehokkaalla 720 W moottorilla 
RPP720 
 
Uusiin korkeuksiin ilman tikkaita. Uusi RYOBI ® 720W 
oksasaha on varustettu teleskooppivarrella, joka 
mahdollistaa jopa 2.5 m pidemmän ulottuvuuden. 15 ° 
kääntyvä leikkuupää tekee työskentelystä mukavaa. 
 
Oksasahan 720 W moottori yhdistettynä motor kevyeen 
lasikuiturunkoon tekee koneesta erittäin kevyen ja 
suorituskykyisen. Automaattinen ketjunvoitelu ja 
läpinäkyvä öljysäiliö tekevät koneesta helpon käyttää ja 
huoltaa. 
 
Ominaisuudet: 

 Teho: 720W 
 Teränpituus: 20 cm 
 Ketjunopeus: 15 m/s 
 Öljysäiliö: 51 ml 
 Paino: 3.5 kg 
 Johdon pituus: 8 m 

 
Vakiovarustus: Ketjuöljy, avain, olkahihna 
    
RPP720 
 
450W pidennettävä pensasleikkuri RHT450X 
 
Hyvästi, hankalat tikkaat! Kolmeen asentoon säätyvä leikkuupää ja 
pidennysvarsi tekevät Ryobin uudesta pidennettävästä 
pensasleikkurista erittäin joustavan ja ulottuvuudeltaan erinomaisen 
ratkaisun puutarhaan. Ainutlaatuinen muotoilu koneen keskellä 
olevalla säädöllä mahdollistaa huomattavasti tavallista 
pensasleikkuria paremman ulottuvuuden, erityisesti leikatessa 
korkeita ja paksuja pensasaitoja.  
 
Uudessa pensasleikkurissa on myös kääntyvä takakahva, joka 
helpottaa käyttöä hankalissa asennoissa ja vaikeapääsyisissä 
kohteissa. Kone on myös varustettu HedgeSweep ™-kerääjällä, 
joka pitää leikkuualueen puhtaana irtolehdistä ja oksista.  
 
 
Ominaisuudet: 

 Teho: 450W 
 Teränpituus: 45 cm 
 Leikkuukapasiteetti: 18 cm 
 Terätyyppi: Kaksipuolinen terä 

 
Ominaisuudet: HedgeSweep ™-kerääjä 
 
 
            
RHT450X 
 
 
  
 
 
 



 
400W Pensasleikkuri erityispitkällä varrella RPT4045 
 
Uusi Ryobi ® pensasleikkuri erityispitkällä, säädettävällä varrella 
mahdollistaa korkeiden, paksujen aitojen leikkauksen ja 
viimeistelyn ilman tikkaita. 135° astetta kääntyvä pää helpottaa 
pääsyä vaikeisiin kohteisiin. Lasikuidusta valmistettu 
teleskooppivarsi mahdollistaa jopa 2 m ulottuvuuden, mikä 
riittää hyvin useimmille aidoille.  
 
Uuden koneen Laserhiotut leikkuuterät mahdollistavat tarkan ja 
siistin jäljen. LiveTool Indicator ® ilmaisee, onko työkalu kytketty 
verkkovirtaan, ja estää näin vahinkokäynnistyksiä. GripZone ™-
otepinnat mahdollistavat hyvän, tukevan otteen ja tekevät 
pitkäaikaisesta käytöstä mukavampaa.  
 
Ominaisuudet: 
 

 Teho: 400W 
 Teränpituus: 45 cm 
 Leikkuukapasiteetti: 18 cm 
 Terätyyppi: Kaksipuolinen terä, laserhiotut terät 
 Teränopeus: 1700  rpm 
 Paino: 4.1 kg 

      
 
 
Tuote 
 

Malli  Suositushinta (Eur, Alv 23%) 

4V Li-Ion pensas/ruoholeikkuri RGS410 59,99 
4V Li-Ion oksaleikkuri  RLP416 69,99 
4V Li-Ion Oksaleikkuri ja 
Pensas/ruoholeikkurisetti 

RGSLP4 99,99 

Jatkovarsi 4 V oksaleikkurille 
ja Pensas/ruoholeikkurille 

RAC303 29,99 

One+™ 18V Lithium-Ion 
pensasleikkuri pidennettävällä 
varrella 

RHT1850XLI 169,99 

One+™ 18V Lithium-Ion 
pensasleikkuri pidennettävällä 
varrella (ilman akkua ja laturia) 

OHT1850 89,99 

One+™ 18V Lithium-Ion 
oksasaha erityispitkällä 
varrella 

RPP1820LI 179,99 

One+™ 18V Lithium-Ion 
oksasahasetti (ilman akkua ja 
laturia) 

OPP1820 99,99 

One+™ 18V Lithium-Ion 
oksasaha (ilman akkua ja 
laturia) 

OPS1821 89,99 

720W Oksasaha 
 
 

RPP720 129,99 

450W Pensasleikkuri 
pidennettävällä varrella 
 

RHT450X 119,99 

400W Pensasleikkuri 
jatkovarrella 

RPT4045 129,99 

 



 

 
Kaikilla Ryobi-koneilla on kahden vuoden takuu. 
 
Lisätietoja 
Lisätietoja saat markkinointikoordinaattori Mika Jaloselta (suomeksi, tai englanniksi, +45 43 
56 55 83 tai mika.jalonen@tti-emea.com) tai markkinointipäällikkö Thomas Norbergilta 
(englanniksi tai ruotsiksi puh. +46 (0) 30 732 78 44 tai e-mail: thomas.norberg@TTI-
emea.com). Tiedot lähimmästä jälleenmyyjästä asiakaspalvelusta numerosta: 0800 1 09000 
(sähköposti asiakaspalvelu@tti-emea.com) tai verkkosivuiltamme www.ryobitools.fi.   
 
Ryobista 
Ryobi on viimeiset 40 vuotta tarjonnut korkealaatuisia sähkötyökaluja houkuttelevaan 
hintaan. Ryobin pyrkivät vastaamaan käyttäjien tarpeita ja kehittämään innovatiivisia, 
ominaisuuksiltaan kattavia työkaluja. Ryobi-työkalut soveltuvat sekä ammattilaisille että 
kotinikkareiile, työpajoihin ja puutarhaan. Ryobin työkaluilla saat aina rahoillesi vastinetta. 
Ryobi ja Homelite sekä ammattilaistyökalumarkkinoiden AEG ja Milwaukee kuuluvat 
Techtronic Industriesin tuotemerkkivalikoimaan. 
 


