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Uusi, voimakas EGO Power+ BAX1300 reppuakku 
EGO Power+ reppuakussa yhdistyvät uskomaton voima ja ergonomisuus, jonka avulla voit 
työskennellä vaikka koko päivän. Tämä 23,2 Ah ja 1300 Wh akku mahdollistaa työskentelyn koko 
päivän ajan yhdellä latauksella. Laadukkaat kennot, joissa on korkea teholuokitus ja suuri 
energiatiheys, voidaan ladata jopa 1000 kertaa. EGO Power+ pikalaturi lataa reppuakun täyteen 
vain neljässä tunnissa. 

Reppuakku antaa virtaa koko päivän töihin ja sen ergonominen muotoilu tekee siitä mukavan 
kantaa. EGO Power+ reppuakku soveltuu käytettäväksi EGO Power+ ruohoraivurin (BC3800E), 
EGO Power+ pensasleikkurien (HT5100E ja HT6500E) sekä EGO Power+ lehtipuhaltimien 
(LB5300E ja LB5750E) kanssa. 

 

Yhdistä EGO Power+ työkalusi reppuakkuun  
Pitkä käyttöaika ja -mukavuus tekee EGO Power+ reppuakusta täydellisen koko päivän käyttöön. 
Kiinnitä vain adapteri laitteeseen ja olet valmis töihin USA:n akkukäyttöisten puutarhakoneiden 
markkinajohtajan avustuksella.  

Parhaan suorituskyvyn, tehokkuuden ja käyttöiän saavuttamiseksi tämä korkeatehoinen akku on 
varustettu älykkäällä, jokaista kennoa valvovalla ja tasapainottavalla järjestelmällä, joka toimii sekä 
akkua ladattaessa että käytettäessä. Taustavalaistu LCD-näyttö pitää sinut ajan tasalla akun 
varaustilasta, kennojen diagnostiikasta ja yksilöllisestä käyttöajasta sen laitteen kanssa, johon se 
on kytketty.  

Verrattaessa 9 € päivittäisiä polttoainekustannuksia reppuakun tuhanteen latauskertaan, 
reppuakku maksaa itsensä takaisin noin 160 latauksen jälkeen (latauksen hinta n. 0,12 €). 
Kokonaissäästö akun elinkaaren aikana on jopa 6000 euroa. 

EGO Power+ 56 V litiumioniakkua kannetaan reppuvaljaissa, ei itse koneessa, jolloin laite on 
kevyempi ja sitä on helpompi käsitellä. Valjaissa on säädettävät ja pehmustetut olkahihnat sekä 
lantiovyö pikasoljilla. Ne voidaan säätää jokaiselle käyttäjälle sopivaksi lisäten mukavuutta ja 
vähentäen rasitusta tuki- ja liikuntaelimistölle sekä parantaen hygieniaa. Vankkarakenteinen ja 
säänkestävä materiaali pidentää käyttöikää ja -mukavuutta. Akku voidaan irrottaa valjaista, jolloin 
samaa akkua voi käyttää kukin käyttäjä omilla valjaillaan. Reppuakkuun saatavilla olevat kesä- ja 
talvivaljaat lisäävät käyttömukavuutta. EGO Power+ BAX1300 reppuakun hinta on 1099 €. Takuu 
on 3 vuotta akuille ja latureille. 

 

 

 

 

 

 

 

     



 Proviter Oy I Lehdistötiedote I 28.03.2017 
 

 

EGO Power+ puutarhakoneet ovat nähtävillä Mökki ja Meri -messuilla Turussa 31.3-2.4., Proviter 
Oy:n osastolla C/61 sekä Kevätmessuilla Helsingissä 6.-9.4., Proviter Oy:n osastolla 6c60. 

 

Painolaatuisia valokuvia: https://tinyurl.com/k4y9v3b 

 

Lisätietoja: 

Toimitusjohtaja 
Mikko Lepistö 
010 229 1251 
mikko.lepisto@proviter.fi 
 
www.proviter.fi ja egopowerplus.fi 

 

EGO Power+ 

EGO Power+ on maailman ensimmäinen akkukäyttöisten puutarhakoneiden tuotesarja, joka 
vastaa tai ylittää perinteisten puutarhakoneiden voiman ilman polttomoottoreiden pakokaasua ja 
melua tai verkkovirtakoneiden jatkojohto-ongelmia. Yksi ja sama EGO Power+ 56 V litiumioniakku 
sopii kaikkiin EGO Power+ koneisiin, joihin kuuluvat ruohonleikkurit, lehtipuhaltimet, trimmerit, 
moottorisahat ja pensasleikkurit. Takuu 5 vuotta koneille sekä 3 vuotta akuille ja latureille. Proviter 
Oy on EGO:n maahantuoja Suomessa. 
 
EGO 
 
EGO on osa vuonna 1993 perustettua kansainvälistä Chervon tuotantokonsernia, joka on yksi 
maailman suurimmista työkaluvalmistajista ja jossa työskentelee yli 5500 alan ammattilaista. Sen 
tuotanto ylittää 10 miljoonaa laitetta vuodessa ja tuotteita myydään maailmanlaajuisesti yli 30 000 
myymälässä 65 maassa. EGO on USA:n markkinajohtaja akkukäyttöisissä puutarhakoneissa. 
 
Proviter Oy 
 
Proviter Oy on vuonna 2005 perustettu maahantuontiyritys, jonka yksinkertaisena, mutta 
haasteellisena toiminta-ajatuksena on tuoda Suomen markkinoille uusia, innovatiivisia tuotteita, 
jotka tuovat laatua suomalaiseen ulkoilmaelämään.  

 

 

 

 

 

 

 

     

https://tinyurl.com/k4y9v3b
mailto:mikko.lepisto@proviter.fi
http://www.proviter.fi/
http://egopowerplus.fi/

