
Uusi EGO Power+ on kaikkien aikojen tehokkain akkukäyttöinen 
ruohonleikkuri 
Akkukäyttöinen EGO Power+ voittaa ominaisuuksillaan perinteiset ruohonleikkurit. EGO Power+ on erittäin 
tehokas, mutta hiljainen, hajuton, ympäristöystävällinen ja lähes huoltovapaa. Leikkuujälki on erinomaista, 
olivatpa olosuhteet kuivat tai märät ja ruoho harvaa tai tiheää. 

EGO-puutarhakoneiden perheeseen kuuluva EGO Power+ on yhtä tehokas tai tehokkaampi kuin 
polttomoottorilla tai johdollisella sähkömoottorilla varustetut ruohonleikkurit, ja näitä monin verroin 
kätevämpi. Se tarjoaa tehokkuutta, johon muut sähkökäyttöiset leikkurit eivät ole aiemmin pystyneet. 
Ruohonleikkurissa on maailman ensimmäinen 56 voltin ladattava litiumioniakku, jossa on 40 prosenttia 
enemmän tehoa ja energiaa kuin samalla ampeerituntimäärällä varustetussa 36 voltin akussa. 

Uusi akkuinnovaatio antaa pihojen ylläpitäjille ja leikkaajille käyttömukavuutta ja tinkimätöntä 
suorituskykyä. Akun latausnopeus on täysin omaa luokkaansa, sillä ruohonleikkurin mukana toimitettava 
4.0 Ah:n akku latautuu tyhjästä täyteen vain 30 minuutissa. Koska akun käyttöaika on latausaikaa pidempi, 
ruohonleikkuria voi käyttää käytännössä jatkuvasti, mikäli siihen hankkii lisävarusteeksi toisen akun. 
Saatavilla ovat 2, 4 ja 6 Ah:n akut. Akut sopivat myös kaikkiin muihin EGO Power+ -tuoteperheen 
puutarhakoneisiin.  

Suorituskykyä ja käyttömukavuutta 

Tehokkaan akun lisäksi EGO Power+ -ruohonleikkurissa on monia loistavia ominaisuuksia, jotka tekevät 
nurmikon leikkaamisesta miellyttävää ja aikaa säästävää. Koneessa on luokkansa suurin 49 cm:n 
leikkuuleveys, jonka myötä aikaa jää muuhunkin kuin ruohon leikkaamiseen. LED-ajovalojen ja hiljaisen 
ajoäänen ansiosta nurmikon voi ajaa vaikka keskellä yötä. Yhdellä latauksella voi leikata jopa 800 
neliömetrin nurmikkoalueen. Akun varaustason pystyy näkemään kätevästi moottorikotelon päällä olevasta 
varausmittarista. 
 
Leikkuukorkeutta voi säätää välillä 25–80 millimetriä vaivattomasti vaikka ajon aikana. Sähköisen 
vastusohjauksen ansiosta teränopeus pysyy tasaisena työntönopeudesta tai ruohon epätasaisuudesta 
riippumatta. Korkeussäädettävä aisa auttaa käyttäjää löytämään mukavimman työasennon.  

EGO Power+ on monipuolinen laite, jossa vaihtoehtoina ovat ruohon keräys, silputus ja sivupuhallus. 
Ruohonkeruusäiliö on tilavuudeltaan 60 litraa, jolloin ruohoa voi leikata pitkään ilman keruusäiliön 
tyhjentämistä.  Kun työt on tehty, ruohonleikkuri menee pieneen tilaan taittuvan aisan ansiosta, ja koneen 
voi säilyttää pystyasennossa.  

Myös muut tuoteperheen laitteet on rakennettu tehokkaiden 56 voltin litiumioniakkujen ympärille. EGO-
tuoteperheeseen kuuluvat ruohonleikkurin lisäksi moottorisaha, lehtipuhallin, pensasleikkuri 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+ LM2000E:n ohjehinta on 699 euroa. Hinta sisältää 4 Ah:n akun ja pikalaturin. Kaikissa 
tuoteperheen laitteissa voidaan käyttää samaa akkua. EGO tarjoaa puutarhakoneilleen markkinoiden 
pisimmän, viiden vuoden takuun. 

Tekniset ominaisuudet: 

• Äänenpainetaso käyttäjän korvan kohdalla LPA 83.3 dB(A) KPA=2.5 dB(A) 
• Äänentehotaso, taattu LWA (mitattu 2000/14/EC) 94 dB(A) 
• 5 vuoden takuu 
• 49 cm:n terä  
• 3 in 1: silputus, keräys ja sivupuhallus 
• Elektroninen vastusohjaus  
• Pehmeä käynnistys 
• LED-latausmittari  
• Kevyt ja kestävä työntöaisa teleskooppitoiminnolla mahdollistaa nopean ja helpon säädön ja 

varastoinnin pystyasennossa 
• Työntöaisan korkeussäätö  
• Yhdellä kädellä käytettävä leikkuukorkeuden säätö  
• Leikkuukorkeus 25–80 mm 
• Nappikäynnistys 
• Innovatiivinen keruusäiliö  
• LED-ajovalot 
• Pehmeät kuvioidut renkaat – suurissa 260 x 45 mm ja 180 x 43mm pyörissä kuulalaakerit 
• Ruohonkeruusäiliö - kestävä teräskehys, tilavuus 60 L 
• Paino: noin 28,4 kiloa 4 Ah akun kanssa 

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. 
Akuissa on myös viimeisintä teknologiaa edustava smart chip- lataustekniikka. 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. 

 

http://kaikuhelsinki.kuvat.fi/kuvat/Proviter/EGO+Power/
mailto:marko.teissala@proviter.fi
http://www.proviter.fi/
http://egopowerplus.com/


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. 


	Uusi EGO Power+ on kaikkien aikojen tehokkain akkukäyttöinen ruohonleikkuri

