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EGO is onderdeel van een internationaal 

productiebedrijf dat werd opgericht in 1993. Er werken 

meer dan 5500 mensen en het bedrijf produceert meer 

dan 10 miljoen producten per jaar, die worden verkocht 

in 65 landen wereldwijd en bij meer dan 30.000 

verkooppunten. De kracht van EGO, marktleider op het 

gebied van draadloos tuingereedschap in  

Noord-Amerika, schuilt in zijn diepgang en wens 

om nieuw terrein te veroveren, waardoor het een 

buitengewone groei heeft kunnen realiseren.

EGO werd in 2014 opgericht in het Verenigd Koninkrijk 

en blijft de grenzen van de draadloze technologie 

verleggen met een reeks krachtige producten die al veel 

internationale prijzen hebben gewonnen.

Het denkvermogen achter 
ons accuvermogen

Dat innovatie belangrijk is voor EGO blijkt uit 

het getalenteerde team van meer dan 300 

hooggekwalificeerde technici die verantwoordelijk 

zijn voor de ontwikkeling en levering van betrouwbaar 

en krachtig tuingereedschap voor de moderne en 

milieubewuste klant. Ons R&D-centrum ontwikkelt 

samen met onze internationale teams innovatief, 

duurzaam en krachtig tuingereedschap dat superieure 

prestaties levert.

Ons team van internationaal en professioneel 

erkende technici implementeert ook internationale 

veiligheidsvergunningen en helpt mee aan het opstellen 

van wereldwijde veiligheids- en kwaliteitsnormen.

Innovatieve manieren  
waarop we onze impact  
op het milieu verlagen

Innovatie is terug te vinden in elk aspect van 

onze organisatie. Niet alleen in de producten die 

we ontwikkelen, maar ook in onze werkwijzen  

en werkplaatsen.

In 2004 hebben wij een groen dak van 7.000 m2 

geïnstalleerd op ons R&D-centrum. Dit heeft ons 

elk jaar een energiebesparing opgeleverd die 

gelijkstaat aan 5 liter benzine per m2.

De zonnepanelen op het dak van ons Green Power 

Industrial Park leveren 2 mWh aan stroom. We 

noemen dit dak ‘The Blue Roof’ en de elektriciteit 

die het jaarlijks genereert, bespaart ons het 

equivalent van 755 ton steenkool. Hierdoor stoten 

we jaarlijks 50 ton zwaveldioxide en 1.677 ton 

kooldioxide minder uit.   

In de gebouwen van het Green Power Industrial 

Park maken wij ook gebruik van de allernieuwste 

technologieën op het gebied van aardverwarming, 

airconditioning en wateropslag. Alleen al het 

aardverwarmingssysteem bespaart jaarlijks een 

indrukwekkende 1 miljoen KWh aan elektriciteit, 

wat gelijkstaat aan 378 ton steenkool. Zo zorgen 

we elk jaar voor een uitstootvermindering van  

25 ton zwaveldioxide en 839 ton kooldioxide.



ÉÉN ACCU
VOOR ELKE

TAAK

POWER   ACCU
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BH1000
RUGHARNAS

Het nieuwe harnas voorzien van een adapter geeft u een 

unieke en perfecte oplossing. Het is daardoor mogelijk om alle 

tuingereedschappen van EGO Power+ uit te wisselen met alle 

accu’s in het EGO Power+ assortiment.
DRAAGHENDEL RUGDEMPING

Voor extra comfort

SCHOUDERRIEM
Zacht gewatteerde, dubbele 
schouderriemen

ADAPTER (ADB1000)

Van de lichtste accu's van 4,0 Ah tot de compacte 7,5 

Ah accu's met langste looptijd. Wij hebben de juiste 

accu voor elke taak. En welk formaat u ook kiest, ze 

beschikken allemaal over onze innovatieve 56 V Arc 

Lithium technologie. Bovendien passen al onze accu's 

op al het tuingereedschap. Ongeacht welke accu u ook 

kiest, u bevestigt deze en kunt direct aan de slag.

Kracht en comfort 
gecombineerd
Het EGO Power+ rugharnas is licht, comfortabel en 

ergonomisch, zodat u optimaal kunt profiteren van 

het unieke vermogen van uw tuingereedschap. Al onze 

accu’s passen in het rughamas en doordat u de accu op 

uw rug draagt in de plaats van in het tuingereedschap, 

is uw tuingereedschap lichter en beter in balans. 

BH1000

AANSLUITINGSMETHODE

Snel bevestigen en 
loskoppelen;
Ook geschikt voor  
EGO Power+ professioneel 
tuingereedschap;
De adapter ADB1000 
(optioneel) maakt het mogelijk 
om al het andere EGO Power+ 
tuingereedschap te gebruiken

DRAAGHENDEL Ja

HEUPKUSSEN VOOR 
BOSMAAIER Snel vast te maken (optioneel)

RECHTOP OPBERGEN Ja

GEWICHT ZONDER ACCU 2,2 kg

UITSLUITEND VERKRIJGBAAR 
ALS KIT: BH1001

Inclusief accu-harnas 
en adapter

ADB1000 ADAPTER

SNEL VAST- EN 
LOSKOPPELEN Ja

VERSTELBAAR 
TEGENGEWICHT Nee

RUBBEREN BESCHERMING Ja

GEWICHT 0,6 kg

KABEL MET HOGE
CAPACITEIT

EGO Power+ 56V Arc Lithium accu

BA2240E 
4.0 AH ACCU
224WH, 2P

BA2800
5.0 AH ACCU
280WH, 2P

BA4200 
7.5 AH ACCU
420WH, 3P

BA3360 
6.0 AH ACCU
336WH, 3P

1 YEAR
BATTERY WARRANTY



RUGGEDRAGEN

WERKEN ALS U
ACCU’S DIE
NET ZO HARD
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Gebruik uw EGO Power+ 
tuingereedschap met één van onze 
Lithium-ion ruggedragen accu’s
De EGO Power+ Lithium-ion BAX1300 en BAX1500 

ruggedragen accu’s  combineren buitengewoon vermogen met 

gebruikscomfort en zijn ergonomisch ontworpen, zodat u de hele 

dag kunt doorwerken. U kunt de ruggedragen accu’s eenvoudig 

uit het harnas* nemen en in een ander harnas plaatsen, zodat 

de accu bruikbaar is door meerdere gebruikers. Om optimale 

prestaties, efficiëntie en duurzaamheid te waarborgen, zijn 

deze intelligente accu’s met hoge capaciteit uitgerust met 

afzonderlijke celmonitoring en -balancering, zowel tijdens 

gebruik als bij het opladen. 

Duurzame prestaties
Een volle EGO Power+ ruggedragen accu levert voldoende 

energie voor een volledige werkdag.** De hoogwaardige cellen 

met een hoog vermogen en hoge energiedichtheid kunnen tot 

wel 1.000 laadcycli aan. Bovendien kunt u een lege accu met de 

snellaadfunctie in slechts 3,5 uur volledig opladen.

Flexibele prestaties
Door de lange werkduur van de accu en het gebruikscomfort is 

de EGO Power+ ruggedragen accu ideaal om de hele dag lang te 

gebruiken. De accu’s zijn uitwisselbaar en passen in al het  

EGO Power+ tuingereedschap en omdat ze in het harnas 

en niet in het tuingereedschap worden geplaatst, is het 

tuingereedschap lichter en gemakkelijker te hanteren.

  *De harnasriemen die worden geleverd zijn gewatteerd voor uw comfort, en kunnen er anders uitzien dan hier afgebeeld.
**Afhankelijk van het tuingereedschap en gebaseerd op een werkdag van 8 uur.

ERGONOMISCHE 
ANTISLIPRIEM
Voor gelijkmatige 
gewichtsverdeling

VERLICHT LCD-
ACCUDISPLAY
Toont laadpercentage  
en accudiagnostiek

VOLLEDIG VERSTELBAAR 
SCHOUDER- EN 
HEUPHARNAS*

Met snel te  
openen gespsluiting

ROBUUST, 
WEERBESTENDIG 
MATERIAAL 
Voor een levensduur 
en comfort

HANDIGE HANDGREEP
Gemakkelijk te dragen

BAX1300
RUGGEDRAGEN ACCU

Werk een volledige dag met slechts 1 laadbeurt**.  

Robuust en weerbestendig, met een comfortabel te dragen  

ergonomisch ontwerp

BAX1300

CAPACITEIT 1299 Wh bij 56V

ACCUGEWICHT 7,8 kg zonder harnas

HARNAS Afneembaar

LADER CH5500E

LEVENSDUUR Tot wel 1.000 laadcycli

POWER   RUGGEDRAGEN ACCU
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VENTILATIEGATEN
Om de accu koel te houden

FLEXIBELE 
DRAAGHENDEL

LED LAAD-EN 
CAPACITEITSINDICATOR

COMFORTABEL EN STEVIG
RUGGEDRAGEN SYSTEEM
Voor comfort tijdens
langdurig gebruik.

BAX1500

CAPACITEIT 1568 WH bij 56 V nominaal

AANSLUITINGSMETHODE Adapter / stekker

ACCUGEWICHT 9,0 kg zonder harnas

HARNAS Afneembaar

WATERBESTENDIG IP 56

LADER CHX5500E

LEVENSDUUR Tot wel 1.000 laadcycli

BAX1500
PROFESSIONELE RUGGEDRAGEN ACCU

De nieuwe EGO Power+ professionele ruggedragen accu levert 

langdurig voldoende vermogen voor de meest veeleisende taken.  

De accu levert hetzelfde vermogen als 80% van de 

benzinemotoren die momenteel worden gebruikt. En dit 

natuurlijk zonder lawaai, dampen en trillingen.

Om te kunnen garanderen dat de accu uiterst krachtig en 

duurzaam is, hebben we deze accu tot in het extreme getest. 

De professionele ruggedragen accu kan zelfs in de zwaarste 

weersomstandigheden het tuingereedschap nog steeds van 

vermogen voorzien. Bovendien is de superstevige behuizing 

bestand tegen stoten.

12V EN USB 
AANSLUITING
Voor diverse  
oplaad functies

WATERBESTENDIG
HARNAS (AFH1500)

ROBUUSTE KABEL  
EN STEKKER
Bestand tegen de  
zwaarste omstandigheden

KABEL MET  
HOGE CAPACITEIT

VERKRIJGBAAR 
VANAF ZOMER 2018

POWER   RUGGEDRAGEN ACCU
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  *Kosten van het opladen volgens de prijzen per KW in het VK. 
**Kosten van mengsmering gebaseerd op gepubliceerde prijzen in het VK.
  †Gelijk aan 3 liter benzine per dag

EGO POWER+
VERSUS  
BENZINE 

KOSTEN PER DAG

KOSTEN PER MAAND

KOSTEN PER JAAR

MENGSMERING†EGO POWER+ HOOGWAARDIGE 
MENGSMERING

KOSTEN PER  
LAADBEURT*

KOSTEN PER  
LITER**

MENGSMERING HOOGWAARDIGE 
MENGSMERINGEGO POWER+

4,77 €2,30 €0,36 €

BESPAAR TOT

3.500 €
             PER JAAR

 0,36 €

7,56 €

90,72 € 

6,90 €

144,90 €

1.738 € 

14,31 €

300,51 €

3.606 € 

ZO VEEL 
VERMOGEN
ZO VEEL 
VOORDELEN... 

UITWISSELBAAR MET HET
EGO POWER+ ASSORTIMENT

ZEER EFFICIËNTE EN 
DUURZAME ACCU

ACCU EN HARNAS 
ZIJN AFNEEMBAAR
eenvoudig aan te passen aan de individuele 

gebruiker, voor meer comfort en hygiëne 

GEZONDER WERKEN
zonder overbelasting, spier- en 

gewrichtsaandoeningen en geen dampen

GIGANTISCHE BESPARINGEN
gebaseerd op 1000 laadcycli vergeleken met 

dagelijkse brandstofkosten van 6 € betaalt de 

ruggedragen accu zichzelf in iets meer dan 200 

ladingen terug (de kosten per laadbeurt van de 

ruggedragen accu bedragen 0,36 €). Het totale 

rendement op de investering over de levensduur 

van de accu komt uit op 5.370 €



30 MINUTEN
VOLLEDIG OPGELADEN

IN SLECHTS

VAN LEEG NAAR

POWER   LADER

1 0    |    E G O  P O W E R +  A C C U ’ S  E N  L A D E R S

Met keuze uit accuvermogens variërend van 4,0 Ah tot  

7,5 Ah kunt u voor elke taak het juiste vermogen kiezen.  

Als het tijd is om de accu op te laden, is de EGO-snellader de 

snelste op de markt. Het intelligente accubeheersysteem 

controleert doorlopend de lading en temperatuur van elke 

cel om de accu zo efficiënt en snel mogelijk op te laden. 

En dankzij de ventilatorkoeling kan de accu eerder 

beginnen met opladen en is deze sneller klaar. Daarom 

kost het opladen van de accu vaak minder tijd dan de 

totale gebruiksduur die een volle lading u biedt. Met 

de snellader duurt het opladen van de 4,0 Ah-accu 

bijvoorbeeld slechts 30 minuten. Als u dus over twee 

accu's beschikt, hebt u alle energie die u nodig hebt  

en kunt u de hele dag doorwerken.
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CH5500E 
SNELLADER

CH2100E 
STANDAARD LADER

VENTILATORGEKOELD 
LAADSYSTEEM
Koelt de accu, zodat hij 
sneller begint te laden en 
ook sneller opgeladen is

LED-INDICATOR VOOR 
LAADSTATUS/DIAGNOSTIEK 
Constante feedback over de 
accustatus en laadniveaus 

UNIEK LAADSYSTEEM MET 
DUBBELE VENTILATOR
Accu begint sneller te laden  
en is sneller opgeladen

LED-INDICATOR VOOR  
LAADSTATUS/DIAGNOSTIEK 
Toont de lading in de accu en  
de laadstatus

CHX5500E 
PROFESSIONELE LADER

TURBO CHARGE 
Snelle modus  
Druk op de knop om  
snelladen te activeren

LED-INDICATOR VOOR 
LAADSTATUS/DIAGNOSTIEK 
Constante feedback over de 
accustatus en laadniveaus

SPECIFICATIES

MODEL BA2240E BA2800 BA3360 BA4200 BAX1300 BAX1500

ACCU (AH) 4,0 Ah 5,0 Ah 6,0 Ah 7,5 Ah - -

CAPACITEIT (WH) 224 280 336 420 1299 WH bij 
56 V nominaal

1568 WH bij 
56 V nominaal

LAADTIJDEN

SNELLADER: CH5500E 30 minuten 40 minuten 45 minuten 60 minuten 210 minuten -

STANDAARD LADER: CH2100E 80 minuten 100 minuten 115 minuten 145 minuten - -

PROFESSIONELE LADER: 
CHX5500E - - - -

Standaard: 300 
minuten

Snel: N.V.T.

Standaard: 420 
minuten 

Snel: 210 minuten

GEWICHT 2,2 kg 2,2 kg 2,8 kg 2,8 kg 7,8 kg 9,0 kg 



BESCHIKBAAR 
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POWER  PROFESSIONEEL ASSORTIMENT
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Robuust gebouwd
Al het tuingereedschap in het professionele assortiment 

is speciaal ontwikkeld om langer mee te gaan, zodat u 

de onderhoudstijd aanzienlijk kunt inkorten. Bovendien 

zijn ze stiller en lichter en produceren ze geen dampen en 

minder trillingen, zodat u langer comfortabel kunt werken.

Nieuw assortiment -  
dezelfde flexibiliteit
EGO Power+ is een naam waar u op kunt vertrouwen. 

Met een geschiedenis van innovatie op het gebied van 

snoerloos vermogen, begrijpen we dat het essentieel is 

om (ruggedragen) accu’s, harnassen en tuingereedschap 

op elkaar af te stemmen. Deze flexibiliteit geldt ook voor 

het hele professionele assortiment van EGO Power.+ 

Voor ons nieuwe EGO Power+ professionele 

assortiment hebben we de lat hoog gelegd. We namen 

geen genoegen met tuingereedschap dat een nieuwe 

mogelijkheid bood voor snoerloos gereedschap! We 

zochten namelijk verder totdat we tuingereedschap 

hadden dat het qua vermogen en prestaties  

beter deed dan gelijksoortig tuingereedschap  

met een benzinemotor. 

Ontwikkeld om harder te werken, de hele dag lang, elke dag, in de meest 

uitdagende omstandigheden. Dit assortiment uiterst gespecialiseerd 

tuingereedschap en ruggedragen accu tilt werken zonder benzine op een volledig 

nieuw niveau en garandeert dat de productiviteitsniveaus hoog blijven.
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SUPER KRACHTIG.
SUPER DUURZAAM.

PROFESSIONELE
ASSORTIMENT

VAN ONS NIEUWE
INTRODUCTIE
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Nog een goede reden om voor EGO te 

kiezen, is dat u elke taak aankunt zonder 

overmatige fysieke belastingen zoals wel 

het geval is met zwaar tuingereedschap  

met een benzinemotor. En dat zonder 

lawaai en trillingen! 

Nog een groot voordeel welke EGO Power+ u biedt is het 

lage trillingsniveau, waardoor de kans op het hand-arm 

vibratiesyndroom (HAVS) tot een minimum wordt beperkt. 

Deze aandoening wordt ook wel omschreven als ‘witte  

(dode) vingers’ en veroorzaakt pijnlijke aandoeningen  

van de aderen, zenuwen en gewrichten, wat kan leiden  

tot arbeidsongeschiktheid.

VRIENDELIJKER
GEBRUIKS-

MINDER GELUID,
TRILLINGEN,

MINDER
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Zo ontworpen dat u de hele 
dag comfortabel kunt werken
Al het EGO Power+ tuingereedschap heeft een 

krachtige elektrische motor en minder bewegende 

onderdelen. Hierdoor heeft het tuingereedschap een 

laag trillingsniveau dat vaak onder de actiewaarde 

voor blootstelling (EAV) van 2,5 m2 blijft en ver onder 

de blootstellingsgrenswaarde (ELV). 

Dit betekent dat u er de hele dag lang comfortabel 

mee kunt werken, zonder enig risico voor uw 

gezondheid. Kies daarom EGO Power+ en bescherm 

uzelf elke werkdag opnieuw.

Veel stiller
Laten we eerlijk zijn. Tuingereedschap met een 

benzinemotor produceert veel lawaai en bij 

langdurige dagelijkse blootstelling kan dit leiden 

tot gehoorverlies of het permanent suizen van de 

oren (tinnitus). Het EGO Power+ assortiment is 

vele malen stiller dan een gelijkwaardig alternatief 

artikel op brandstof, zodat het risico op schade, 

vooral op de langere termijn tot een minimum 

wordt beperkt.

Het gebruik van tuingereedschap met een hoog 

geluidsniveau kan tevens leiden tot een toename 

van werkgerelateerde stress. Het is bekend dat 

er vele factoren zijn die aan deze aandoening 

bijdragen en dergelijke stress is zelden aan één 

enkele oorzaak toe te schrijven. Omdat 

EGO Power+ tuingereedschap op lagere 

geluidsniveaus werkt, is de werkomgeving rustiger 

en dus minder stressvol voor de gebruiker.



MAAIBREEDTE
30 CM

MAAIBREEDTE
38 CM

BORSTELLOZE
MOTOR

CARBON
FIBER

OOK VOOR
GEBRUIK MET

RUGGEDRAGEN ACCU

Inclusief 3-tandsmes

*Werkduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, de lading van de accu, de hoogte van het gras en maaitechniek van de gebruiker.

CARBON FIBER BUIS 
MET MASSIEF STALEN 
AANDRIJFAS
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POWER  PROFESSIONELE 
BOSMAAIER

VARIABELE
SNELHEID

DRAAD-
DIAMETER

2,4 MM

TAP ‘N GO
DRAADDOORVOER

SYSTEEM

BCX3800 
PROFESSIONELE BOSMAAIER

Geen benzinedampen meer met dit krachtige, professionele 

tuingereedschap. In combinatie met onze professionele  

ruggedragen accu BAX1500 profiteert u de hele dag lang van  

volop vermogen en comfort.

TERREIN
OP RUW

ANTWOORD
HET KRACHTIGE
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De EGO Power+ professionele bosmaaier 

kan zelfs het ruwste terrein aan. Het is 

perfect in balans en comfortabel in gebruik. 

Het vermogen wordt geleverd door EGO’s 

professionele ruggedragen accu en de 2 KW 

motor die alles aan kan.

Al dit vermogen wordt door het lichte, maar toch ongelooflijk 

sterke chassis van carbon fiber geleid. In tegenstelling  

tot een chassis van aluminium, buigt het niet en blijft het 

zijn vorm behouden, zodat trillingsniveaus tot een minimum 

beperkt blijven. 

EFFICIËNTE EN KRACHTIGE 
BORSTELLOZE MOTOR
Voor een langere accuduur 
en minder trilling

SCHAKELAAR MET VARIABELE 
SNELHEIDSREGELING EN 
VEILIGHEIDSSCHAKELAAR

BCX3800

MAAIBREEDTE

 –  Maaikop 38 cm
 –  3-tandsmes 30 cm

TOTALE LENGTE 186 cm

GEBRUIKSDUUR* MET
BAX1500 ACCU

Met maaikop Met 3-tandsmes

Tot 300 minuten Tot 420 minuten

3-TANDSMES Stalen mes (omkeerbaar)

SNELHEIDSREGELING Constante variabele snelheid

ONBELASTE SNELHEID 6.000/min

SOFTSTART Ja

DRAADDIAMETER 2,4-3,0 mm

DRAADDOORVOER Tap ‘n Go

DUBBELE DRAAD Ja

DRAAIRICHTING Tegen de klok in

HANDGREEP Dubbele handgreep

HARNAS Heupkussen (AHP1500)

GEWICHT 6,5 kg

MOTORVERMOGEN 2kW (borstelloos)

Met maaikop Met 3-tandsmes

GELUIDSCLASSIFICERING
82 LpA
94 LwA

83 LpA
96 LwA

TRILLINGSNIVEAU (M/S²) 1.9/1.5 1.9/1.3



MESLENGTE
65 CM 

MESAFSTAND
33 MM

SCHERPBLIJVENDE
MESSEN

DUBBELE WERKING:
DUBBELE
MESRAND

LASERGESNEDEN:
DIAMANT-
GESLEPEN

BORSTELLOZE
MOTOR

OOK VOOR
GEBRUIK MET

RUGGEDRAGEN ACCU

HTX6500
MESLENGTE 65 cm

SNIJCAPACITEIT 33 mm

MESOPENING 33 mm

TANDDIEPTE MES 20 mm

GEBRUIKSDUUR* MET
BAX1500 ACCU

Tot 420 minuten

SNELHEIDSREGELING 1 snelheid

ONBELAST TOERENTAL 3.600/min

BLADTYPE Dubbelzijdig laser geslepen messen met  
diamant geslepen randen

BLADPUNTBESCHERMING Ja

HANDGREEP Uniek ontworpen voor knippen onder elke hoek

GEWICHT 3,9 kg

MOTORTYPE Borstelloos

GELUIDSCLASSIFICERING
80 LpA
90 LwA

TRILLINGSNIVEAU (M/S²)          3,2/3,9m/s²

DUBBELE VEILIGHEIDSSCHAKELAAR  
Voor veilige bediening

DIAMANT GESLEPEN RANDEN

DUBBELZIJDIG LASER
GESLEPEN MESSEN

BLADPUNTBESCHERMING   
Verbetert de levensduur van messen

MESLENGTE 65 cm 
SNIJCAPACITEIT 33 mm

INCLUSIEF BESCHERMKAP   
Voor veilig opbergen

LAGE MESHOOGTE   
Voor perfecte benadering 
van de haag

UNIEK ONTWORPEN 
HANDGREEP   
Om moeiteloos te schakelen 
tussen horizontaal  
en verticaal trimmen
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*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, de lading van de accu, het soort haag en kniptechniek van de gebruiker.
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POWER  PROFESSIONELE 
HEGGENSCHAAR

De professionele heggenschaar is ontwikkeld 

voor professionals en geschikt voor 

precisiewerk, ook bij de moeilijkste hagen. 

Aangedreven door de professionele ruggedragen accu

die even sterk is als een benzinemotor. Een enkele laadbeurt 

staat garant voor een indrukwekkende gebruiksduur.  

De krachtige en stille borstelloze motor biedt u al het vermogen 

dat u nodig hebt, maar zonder de trillingen, uitlaatgassen en het 

lawaai van een benzinemotor.

Messen blijven langer scherp
De hoogwaardige EGO Power+ messen zijn gemaakt van 

lasergeslepen staal met diamantgeslepen randen en gehard 

door middel van lasertechniek, zodat ze langer scherp blijven 

dan conventionele messen.

HTX6500 
PROFESSIONELE HEGGENSCHAAR

De dubbele veiligheidsschakelaar zorgt voor meer comfort en 

veiligheid voor de gebruiker. Tevens is de heggenschaar erg  

krachtig, vlot en is perfect in balans. Kortom, deze heggenschaar 

voor professioneel gebruik is perfect voor de zwaarste klussen.VAN HAGEN
KINDERSPEL

MAAKT HET TRIMMEN

WERKT LANGER.
BLIJFT SCHERPER



VARIABELE
SNELHEID

TURBOBOOST
1.014 M³/UUR

OOK VOOR
GEBRUIK MET

RUGGEDRAGEN ACCU
BORSTELLOZE

MOTOR

BESCHIKBAAR 
ZOMER 2018

POWER  PROFESSIONELE
BLADBLAZER

SCHAKELAAR MET VARIABELE 
SNELHEIDSREGELING   
Voor meer gecontroleerd blazen

SCHAKELAAR MET 
MEERDERE STANDEN, 
WAARONDER TURBOBOOST,
Voor de allerzwaarste 
omstandigheden

AAN/UIT SCHAKELAAR
Voor extra veiligheid

ROND MONDSTUK
Voor gelijkmatige blaaskracht

ONDERSTEUNING
Voor stabiel neerzetten

LBX6000
CONSTANTE SNELHEID Ja

GEBRUIKSDUUR MET* 
BAX1500 BATTERY

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Boost

Tot 350 
minuten

Tot 210 
minuten

Tot 140 
minuten

Tot 100 
minuten

Tot 70 
minuten

VOLUME/OPBRENGST  
(M³/UUR) Max = 1.014 m3/uur

LUCHTSNELHEID (KM/U) 212 km/uur

BLAASKRACHT (MAX.) 20 N

SNELHEIDSINSTELLING 5 standen, inclusief Turboboost

GEWICHT 2,7 kg

MOTORTYPE Borstelloos

GELUIDSCLASSIFICERING
80 LpA
95 LwA

TRILLINGSNIVEAU (M/S²) 1,67 m/s²

*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de lading van de accu en de techniek van de gebruiker
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Opgelet: Bepaalde functies zijn niet op alle modellen beschikbaar

De LBX6000 is de krachtigste 

handbediende bladblazer op de markt en 

zet een nieuwe norm neer voor bladblazers. 

Deze levert meer blaaskracht, meer 

comfort en meer vermogen dan menig 

brandstof aangedreven bladblazer. 

Met een indrukwekkende luchtverplaatsing van  

1.014 m3/uur (bij gebruik van Turboboost), zijn alle bladeren 

zo weg. Kortom, de meest krachtige bladblazer op accu!

LBX6000 
PROFESSIONELE BLADBLAZER

Deze uiterst krachtige bladblazer LBX6000 is licht in gewicht en 

makkelijk hanteerbaar. De bladblazer is ontwikkeld voor gebruik met 

de ruggedragen accu BAX1500, maar functioneert ook uitstekend 

met andere accu’s dmv het rugharnas BH1000. Bovendien reduceert 

de borstelloze motor de trillingen en het lawaai aanzienlijk in 

vergelijking tot soortgelijke blazers op benzine.

BRANDSTOF
AANGEDREVEN

BLADBLAZERS
IS GEWONNEN

DE STRIJD MET



GARANTIE WAAROP
U KUNT VERTROUWEN
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*Voor defecten als gevolg van materiaal- of productiefouten. In redelijkheid te verwachten slijtage valt niet onder de garantie.

Originele reserveonderdelen
Wij zijn er om ervoor te zorgen dat uw tuingereedschap nog 

jaren meegaat. We hebben reserveonderdelen beschikbaar 

waarmee u de levensduur van uw tuingereedschap kunt 

verlengen.

Wij zetten ons in voor kwaliteit
Wij zijn een van de grootste fabrikanten van elektrisch 

tuingereedschap ter wereld. We hebben meer dan 5500 

werknemers in dienst en maken meer dan 10 miljoen 

producten per jaar. We hebben zwaar geïnvesteerd in 

onderzoek en ontwikkeling om een van de wereldleiders 

op het gebied van accu’s te worden en om ervoor te zorgen 

dat ons tuingereedschap hetzelfde vermogen heeft als 

tuingereedschap op benzine, tevens gebruiksvriendelijk  

en betrouwbaar is. Ons geavanceerde fabricageproces is in  

hoge mate gedigitaliseerd en geautomatiseerd zodat wij een  

onsistente hoge kwaliteit en hoge prestaties van ons  

tuingereedschap kunnen garanderen.

POWER  GARANTIE

Bij EGO zijn we er trots op dat wij producten maken 

die niet alleen vernieuwend en gebruiksvriendelijk 

zijn, maar ook betrouwbaar en degelijk. En hoe 

onwaarschijnlijk het ook is dat er iets misgaat met 

onze producten, het is goed te weten dat op al onze 

producten een garantie* van toepassing is waarop u 

kunt vertrouwen. Alle tuingereedschappen en accu’s 

in het EGO Power+ assortiment zijn voorzien van een 

garantie voor de professional van 1 jaar. 

De ondersteuning van ons 
servicedealernetwerk
Met een landelijk netwerk van door EGO geselecteerde 

servicedealers bent u nooit ver verwijderd van 

ondersteuning, mocht u die nodig hebben. U krijgt 

persoonlijk advies wanneer u daar behoefte aan  

heeft - van het selecteren van het meest betrouwbare 

tuingereedschap om in uw behoeften te voorzien tot 

een uitmuntende service na uw aankoop.

1 YEAR1 YEAR
TOOL WARRANTY BATTERY WARRANTY



www.egopowerplus.com

Uw EGO service dealer:
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