
EGO Power+ -trimmeri on hiljainen ja hajuton 
Akkukäyttöisten EGO Power+ -puutarhakoneiden tuoteperhe sisältää tehokkaan ja hiljaisen trimmerin. 
Tärinättömän ja päästöttömän trimmerin avulla piha ja puutarha on helppo pitää siistinä – naapureita 
häiritsemättä. 

EGO Power+ -tuoteperheen tehokkaan akkuteknologian ansiosta nurmialueiden trimmaus on vaivatonta ja 
nopeaa. 56-volttinen litiumioniakku tekee EGO Power+ -trimmeristä erinomaisen työvälineen hankalien 
paikkojen siistimisessä, sillä 56 voltin akkujärjestelmä tarjoaa 40 prosenttia enemmän energiaa ja tehoa, 
kuin yleisesti käytössä olevat 36 voltin akkujärjestelmällä toimivat laitteet.  

EGO Power+ -trimmerissä on 2 mm:n paksuinen kaksoissiima ja sillä on kokonaisuudessaan mittaa 173 
senttimetriä. Pituuden ansiosta trimmerillä leikkaa suuriakin alueita ripeästi. Varren alapäähän sijoitettu 
moottori antaa trimmerille erinomaisen tasapainon ja tekee sen käytöstä tarkkaa. 

Kevyt, akkukäyttöinen trimmeri on käytännössä tärinätön, mikä parantaa sen käyttömukavuutta ja 
kestävyyttä. Apukahva on säädettävissä käyttäjälle sopivaksi. Trimmerin suurin pyörintänopeus on 7000 
kierrosta minuutissa ja sen leikkausala on 30 senttimetriä. 

Kaikkien EGO Power+ -tuoteperheen laitteiden kanssa yhteensopiva 2 Ah:n akku antaa trimmerille 45 
minuutin käyttöajan yhdellä latauksella. 2 Ah:n akku latautuu tyhjästä täyteen 30 minuutissa. Saatavilla 
ovat myös 4 ja 6 Ah:n akut, jotka nostavat trimmerin käyttöajan kaksin- tai kolminkertaiseksi 2 Ah:n akkuun 
verrattuna. 

”EGO Power+ on markkinoiden ensimmäinen akkukäyttöinen trimmeri, joka haastaa tehon ja suorituskyvyn 
puolesta myös polttomoottorikäyttöiset trimmerit. Tehokas akku on keskeinen tekijä trimmerin 
suorituskyvylle. Koska akku sopii myös muihin EGO Power+ -tuoteperheen laitteisiin, kyseessä on edullinen 
vaihtoehto kaikille laadukkaita puutarhakoneita etsiville kotitalouksille”, sanoo Proviter Oy:n Marko 
Teissala. 

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 
Proviterin messuosastolla 6d71. 

EGO Power+ ST1210E maksaa 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 75.0 dB(A) KPA=2.5 dB(A) 
• Äänentehotaso, taattu LWA (mitattu 2000/14/EC) 91 dB(A) 
• Kaikkien EGO Power+ -tuotteiden kanssa yhteensopiva 56-volttinen akku  
• 30 senttimetrin leikkausala 
• 2 mm kaksoissiima 
• Siiman syöttö painalluksella 
• Helposti vaihdettava siima 



• Pitkä ja suora alumiininen varsi soveltuu suurten alueiden nopeaan leikkaamiseen 
• Pehmeä käynnistys ja jatkuva nopeuden kontrollointi 
• Ergonominen liipaisin 
• Säädettävä apukahva  
• Moottorin sijoitus varren alapäähän parantaa balanssia 
• Paino: noin 4,2 kiloa 2 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. 
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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