
EGOn ympäristöystävällinen pensasleikkuri leikkaa tehokkaasti 
Akkukäyttöinen EGO Power+ -pensasleikkuri haastaa tehollaan polttomoottorilaitteet ja voittaa 
mukavuudessa sekä polttomoottorilla että verkkovirralla toimivat leikkurit. Uutta teknologiaa käyttävässä 
56-volttisessa litiumioniakussa on jopa 40 prosenttia enemmän energiaa kuin samalla 
ampeerituntimäärällä varustetussa 36 voltin akussa. 

EGO Power+ -pensasleikkuri leikkaa pensaat tehokkaasti, mutta ilman polttomoottori- ja 
verkkovirtakoneiden aiheuttamaa melua, ilmansaasteita ja johtojen kanssa sähläystä.  

EGO-puutarhakoneiden akkuteknologia on edistyksellinen, sillä akku latautuu tyhjästä täyteen vain 30 
minuutissa. Koska akun käyttöaika on latausaikaa pidempi, pensasleikkuria voi käyttää käytännössä 
jatkuvasti, mikäli siihen hankkii lisävarusteeksi toisen akun. Saatavilla ovat 2, 4 ja 6 Ah:n akut. Esimerkiksi 2 
Ah:n akulla pensasleikkuria voi käyttää yhtäjaksoisesti tunnin ajan. Akku sopii myös kaikkiin muihin EGO-
tuoteperheen puutarhakoneisiin. 

Kaksipuolinen terä takaa tarkan leikkuujäljen 

Pensasleikkurissa on kaksipuolinen edestakaisin liikkuva leikkuuterä, jonka tarkka leikkuujälki edistää 
pensaiden uutta kasvua. Leikkuuterän nopeus on 2600 iskua minuutissa. Karkaistut, laserleikatut ja 
timanttihiotut terät sekä erinomainen leikkuuteho auttavat katkomaan jopa 22 millimetriä paksut oksat.  

Myös pensasleikkurin käyttöturvallisuuteen ja -mukavuuteen on panostettu. Sähkötoiminen jarru pysäyttää 
terän välittömästi kytkimen vapauduttua. Pehmeä kahva, pyöreä apukahva ja integroitu kytkin parantavat 
leikkurin hallintaa ja käsiteltävyyttä kaikissa leikkuuasennoissa. 

Myös muut tuoteperheen laitteet on rakennettu huipputehokkaiden 56 voltin litiumioniakkujen ympärille. 
EGO-tuoteperheeseen kuuluvat pensasleikkurin lisäksi moottorisaha, lehtipuhallin, ruohonleikkuri ja kaksi 
trimmeriä. 

EGO Power+ puutarhakoneiden innovatiivinen akkuteknologia perustuu erittäin tehokkaisiin 
lämmönhallintaratkaisuihin. Akkujen rakenne on kaareva, jonka ansiosta yksittäisten kennojen jäähdytys on 
perinteisiä akkuja parempi. Lisäksi akkukennojen pinnat ovat lämpöä johtavaa materiaalia, ja laitteiden 
elektroninen ohjaus on erittäin kehittynyt. Perinteistä akkuteknologiaa käyttävät puutarhakoneet hyytyvät 
usein, kun työn alla oleva tehtävä vaatii paljon tehoa, ja akku lämpenee liikaa purkautuessaan nopeasti. 

EGO Power+ -puutarhakoneet ovat nähtävillä Kevätmessuilla 26.–29.3. Helsingin Messukeskuksessa 
Proviter Oy:n messuosastolla 6d71. 

EGO Power+ HT2400E:n ohjehinta on 189 euroa. Akku ja laturi myydään erikseen. Kaikissa tuoteperheen 
laitteissa voidaan käyttää samaa akkua. EGO tarjoaa puutarhakoneilleen markkinoiden pisimmän, viiden 
vuoden takuun. 

Tekniset ominaisuudet:  

• Äänenpainetaso käyttäjän korvan kohdalla LPA 83 dB(A) KPA=2.5 dB(A) 
• Äänentehotaso, taattu LWA (mitattu 2000/14/EC) 94 dB(A) 
• 5 vuoden takuu 
• Kaksipuolinen leikkuuterä 
• Karkaistut, laserleikatut ja timanttihiotut terät  
• Pehmeä kahva ja käynnistys 
• Pyöreä apukahva 



• Sähköinen jarru 
• Edes takaisin liikkuvien terien nopeus 2 600 SPM 
• Paino: noin 4 kiloa 2 Ah akun kanssa 
• Leikkuuleveys 60 cm 

 

Painolaatuisia valokuvia: 

http://kaikuhelsinki.kuvat.fi/kuvat/Proviter/EGO+Power/ 

 

Lisätietoja: 

Marko Teissala 
marko.teissala@proviter.fi  
044 0528 999 

www.proviter.fi ja egopowerplus.fi 

EGO Power+ 
EGO Power+ on maailman ensimmäinen akkukäyttöisten puutarhakoneiden tuotesarja, joka vastaa tai 
ylittää perinteisten puutarhakoneiden tehon ilman polttomoottoreiden pakokaasua ja melua tai 
verkkovirtakoneiden jatkojohto-ongelmia. Akuissa on patentoitu akkukennojen Keep-Cool -teknologia ja 
pikalaturi, joita ei markkinoilla ole aikaisemmin ollut tarjolla. 360 asteen tuuletus jäähdyttää akun nopeasti. 
EGO nousi lanseerausvuonnaan 2014 USA:n markkinoiden toiseksi suurimmaksi akkukäyttöisten 
puutarhakoneiden brändiksi. Puolueeton testausorganisaatio Consumer Reports puolestaan arvioi EGOn 
ruohonleikkurin ja moottorisahan markkinoiden parhaiksi tuotteiksi kategorioissaan. Suomessa laitteiden 
maahantuoja on Proviter. 

Proviter Oy 
Proviter on maahantuontiyritys, jonka yksinkertaisena, mutta haasteellisena toiminta-ajatuksena on tuoda 
Suomen markkinoille uusia, innovatiivisia tuotteita, jotka tuovat laatua suomalaiseen ulkoilmaelämään. 
Yritys kehittää toimintaansa etsimällä maailmalta uusia tuotteita, jotka täyttävät tiukat kriteerit. Proviter 
hyväksyy valikoimaansa ainoastaan tuotteita, jotka tarjoavat todellisen, todistetun ratkaisun 
ulkoilmaelämän ongelmiin. Proviter etsii jatkuvasti parempia ja monipuolisempia ratkaisuja ulkoilmaelämän 
kehittämiseen, jotta suomalaiset voivat nauttia lyhyestä kesästään entistä paremmin ja pidempään. 
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