
ACCU  
ZITMAAIERS

DE TOEKOMST VAN MAAIEN





BRUSHLESS 
MOTOREN
Motoren met een hoge 
koppel, aandrijfbladen en 
aandrijflijn bieden meer kracht

Milieuvriendelijk stil en schoon. De zitmaaiers van 
Ryobi bieden alle voordelen van een volledig elektrisch 
rijdende grasmaaier zonder in te leveren op kracht 
en prestatie. Hierdoor maai je het gazon snel en 
comfortabel.

Stel je eens voor dat je alle kracht van een zitmaaier op 
benzine hebt, maar zonder dampen, riemen, bougies of filters.

ERVAAR DE ONGELOFELIJKE 
PRESTATIES VAN 
MILIEUVRIENDELIJKE KRACHT.

0 CO2  
UITSTOOT
Geen benzine betekent nul 
CO2 uitstoot

3 JAAR 
VERLENGDE 
GARANTIE*

UITSTEKENDE 
GEBRUIKSDUUR
Uren continu maaien  
op een volle lading

*Uitzonderlijk voor grasmaaiers en niet van toepassing op de accu. 
Bekijk de volledige voorwaarden via ryobitools.eu

DIT IS DE 
TOEKOMST 
VAN MAAIEN



ULTIEME MAAIPRESTATIES

+ 12 Posities in hoogte instelbaar
+ Twin-blade stalen 
     precisie messen
+  2 Direct aangedreven  

brushless bladmotoren
+ Zij-uitwerp of Mulching

INTUITIEF EN 
BETROUWBAAR

+ Draairadius van 40cm
+ Betrouwbaar besturingssysteem
+ Cruise Control

SUPERIEUR COMFORT  
EN GEMAK

+ Verstelbare stoel
+  USB telefoonlader & 

telefoonhouder
+ Bekerhouder
+ Versterkt stuurwiel
+ Laag geluidsniveau  
en geen warmte

EENVOUDIG 
GEBRUIKERSPANEEL

 

UITZONDERLIJKE 
DUURZAAMHEID
+ Robuust stalen frame ontwerp
+ Versterkt stalen dek van 12 gauge
+  Weerbestendig dek & verzegelde 

componenten

3 BRUSHLESS MOTOREN
+  Direct meer koppel genereren 

voor de messen en wielen

PREMIUM 
VEILIGHEIDSKENMERKEN 
+  Geluidsindicatie voor parkeren 

en rem herinnering
+  Automatische uitschakeling 

zonder bestuurder
+ Herinnering voor    
    sleutelverwijdering

Tot 2,5 uur gebruiksduur. Maai tot 
10.000 m² op één volledig opgeladen 
accu met deze stille accugedreven 
zitmaaier van 96cm.

SCHOON. SNOERLOOS. SIMPEL.

RM480E

48V 96cm  
Zitmaaier

Meer informatie over de zitmaaiers van RYOBI is beschikbaar op www.ryobitools.eu

Stroomspanning 48V

Accu capaciteit (Ah) 100

Accu type Loodaccu

Maaibreedte (cm) 96

Maaihoogte (mm) 35mm - 115mm

Max. snelheid (km/uur) Tot 12,1 km/uur

Cruise control Ja

Artikelnummer 5133004592



Stroomspanning 48V

Accu capaciteit (Ah) 50

Accu type Loodaccu

Maaibreedte (cm) 76

Maaihoogte (mm) 35mm - 115mm

Max. snelheid (km/uur) Tot 8,8 km/uur

Cruise control Nee

Artikelnummer 5133004972

RY48RM76A

48V 76CM  
Zitmaaier

Tot 1 uur gebruiksduur, genoeg om tot  
4.000 m² gras te maaien op een volle accu.

 
De maaibreedte van 76cm is compact  
genoeg om door de meeste  
tuinpoorten te rijden.

OOK BESCHIKBAAR IN:

+

+



ZTR480EX

48V Zero-turn 106cm  
Zitmaaier

De Ryobi ZTR480ex beschikt over zero-turn technologie met lap bar 
besturing om meer meters af te leggen in minder tijd. Maait ruim 
12.000 m² op één volle lading.

Stroomspanning 48V

Accu capaciteit (Ah) 100

Accu type Loodaccu

Maaibreedte (cm) 106

Maaihoogte (mm) 35mm - 115mm

Max. snelheid (km/uur) 11km/uur

Artikelnummer 5133004618

WAT IS ZERO-TURN?

De Zero-turn zitmaaier 
van Ryobi  een heeft “nul 
centimeter draairadius”,  
maar wat betekent dat?

De zitmaaier maakt gebruik 
van differentieelbesturing, 
waardoor je op elke moment 
van richting kan veranderen. 
Dit zorgt voor volledige 
maaidekking in de krapste 
ruimtes.

+  Krachtige Brushless motor

+  Eenvoudige bediening

+  Superieur maaisysteem

+  Duurzaam en krachtig

+  Design en comfort

+  Eenvoudig gebruikerspaneel

EFFICIENT. WENDBAAR. KRACHTIG.



MAAIT 
12.000M²  

OP EEN VOLLE ACCULADING



ONZE MACHINES ZIJN DUURZAAM  
ONTWORPEN. ZOALS ONZE GARANTIE.

Ga voor meer informatie over RYOBI® Zitmaaiers naar ryobitools.eu  
of www.youtube.com/user/RyobiTV 
*verlengde garantie van 3 jaar is niet geldig voor de accu.

RAC438  
96cm Maaimessen 
Voor: RM480E 
Artikelnr: 513200461

RAC441  
106cm Maaimessen 
Voor: ZTR480EX 
Artikelnr: 5132004619

RAC449 
76cm Maaimessen 
Voor: RY48RM76A 
Artikelnr: 5132005083

ZITMAAIER 
ACCESSOIRES

Registreer jouw zitmaaier nu om een verlengde garantie van 3 jaar te ontvangen*

Deze Ryobi zitmaaiers gebruiken dezelfde accu technologie als in de 
meeste auto’s. De voordelen van deze technologie zijn gebruiksduur 
en kosten, perfect voor deze type zitmaaiers. Om de gebruiksduur en 
kracht te behouden, is het vereist om de accu op te laden wanneer deze 
niet in gebruik is, vooral in koude omstandigheden, om een lege accu te 
voorkomen. De oplader is ontworpen om de accu in een goede conditie 
te behouden wanneer de zitmaaier niet wordt gebruikt. We raden aan om 
de zitmaaier continu op te laden.

ACCU ONDERHOUD
+


