
Pos 1 CS1400E Produktkort.pdf

Pos 2 CS1600E Produktkort.pdf

Pos 3 Stångsåg 300 cm Produktkort.pdf

Pos 4 Stångsåg 400 cm Produktkort.pdf

Pos 5 BC3800E Produktkort.pdf

Pos 6 Röjsåg 225 mm Produktkort.pdf

Pos 7 ST1300E Produktkort.pdf

Pos 8 ST1530E Produktkort.pdf

Pos 9 HT2000E Produktkort.pdf

Pos 10 HT6500E Produktkort.pdf

Pos 11 SNT2400E Produktkort.pdf

Pos 12 LM1700E Produktkort.pdf

Pos 13 LM1900E-SP Produktkort.pdf

Pos 14 LM2130E-SP Produktkort.pdf

Pos 15 LB5300E Produktkort.pdf

Pos 16 LB6000E Produktkort.pdf

josu
Typewriter



josu
Typewriter
Pos 1



josu
Typewriter
Pos 2



josu
Typewriter
Pos 3



EGO POWER+ Stångsåg PSX2500 för styrenhet
10 "/ 25 cm svärd tillsammans med en kedjehastighet på 22 m/s och en stark motor monterad direkt intill svärdet 
gör kapning av grenar snabb och effektiv. Teleskopskaftet tillsammans med styrenheten ger en maximal 
räckvidd på hela 400 cm.

SNABBKOPPLING MOT STYRENHET
För enkel montering och demontering

BARKSTÖD I  METALL
Hjälper dig till bättre kontroll under kapning

LÄTTÅTKOMLIG KEDJA OCH SVÄRD
Ger enkel justering och byte av både kedja och svärd

EGO POWER+ STYRENHET PPX1000
Med denna teleskopiska styrenhet kan köra både 
en stångsåg och en häcksax med otrolig 
räckvidd. Den sammanlagda räckvidden för 
stångsågen är upp till 400 cm och för häcksaxen 
upp till 373 cm.  

Samtliga maskiner i denna serie hör till Ego's 
Professional-X serie vilket gör dessa lämpliga för 
tuffa jobb under långa arbetspass. Handtaget har 
två avtryckare för att göra det enklare att hitta ett 
bra grepp i olika situationer. Skaftet är ovalt och 
har ett gummiöverdrag vilket ger ett skönt grepp 
med god ergonomi.

VERKTYGSFRI SNABBKOPPLING
Den smarta och säkra kopplingen mellan maskin 
och verktyg gör bytet både snabbt och enkelt.
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HUND BEUIEJ 

Motorenhet för multiverktyg, borstlös 
EGO exkl. batteri Variabel. 2.7kg 
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Ljudeffekt (LpW) 

Ljudtryck (LpA) 

Vibrationer (m/s') 

78 dB 

2,4 m/s' 
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Gräsklippare 42cm  
EGO plast borstlös motor 

Artikelkod LM1700E 

Egenskaper 

Mjukstart 

Varv kontroll 

Obelastat varvt 

Klippbredd 

Klipphöjder 

Sidoutkast 

Bakuppsamlare 

Självgående 

Körtid 2.5/5!7 5/10 Ah 

Vikt utan. balt 

Ljudeffekt (LpW) 

Ljudtryck (LpA) 

Vibrationer (m/s') 

EGO POWER+ GRÄSKLIPPARE LM1700E 

Minstingen bland Ego Power+ gräsklippare, men fortfarande både stark och effektiv via sin kolbortsfria motor För den som är ute efter en smidig batteridriven gräsklippare för 

en mindre gräsmatta och inte vifl ha självdrift får man med denna modell mycket för pengarna Med klippbredd på 42 cm blir aibetet effektivt och den smarta elektroniken 

håller koll på att battenl.apaciteten maximeras 

BEKVÄM STARTKNAPP 

Startar klippningen på sekunden. 

HOPFÄLLBAR PÅ SEKUNDER 

För praktisk forvaring, transport och enkel rengöring. 

ENKEL UPPSAMLARDEMONTERING 

Handtag som svänger bort från uppsamlarsäcken för spilfri tömning 

3-IN-1 F UNKTION 

Väij mellan uppsamling, bioklippning eller sidoutkast. 

HÖGT VRIDMOMENT, HÖG EFFEKTIVITET, 4-POLS MOTOR 

Den smarta motorn avgör själv hur mycket kraft som behövs under klippning. Det ger dig mindre att tänka på och optimal batteriförbrukning. 

STOR KLIPPBREDD 

Minskar antalet vändor som krävs för klippningen 

CENTRAL KLIPPHÖJDSJUSTERING 

Justera mellan 25-80 mm 

INGA UTSLÄPP UNDER ARBETET 

Ingen skadlig koldioxid släpps ut i luften under användandet av gräsklipparen. 

LÅGT LJUD OCH LÅGA VIBRATIONER 

EGO POWER+ Gräsklipparna ger betydligt mindre buller än en bens.ldriven gräsklippare och med nästan inga vibrationer är den otroligt bekväm att använda. 

Ja 

Nej 

3000 rpm 

42cm 

25/32/40/50/60f70/80mm 

NeJ, bakutkast 

Ja, 55 L 

Nej 

20/40/55!75 min 

22 kg 

95 dB 

78 dB 

2,4 m/s' 
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Egenskaper 

Mjukstart 

Varv.kontroll 

Obelastat varvt 

Klippbredd 

Klipphöjder 

Sidoutkast 

Bakuppsamlare 

Självgående 

Körtid 2.5/5(15/10 Ah 

Vikt utan. batt 

Ljudeffekt (LpW) 

Ljudtryck (lpA) 

Vibrationer (m/s2) 

Ja 

Nej 

2850 rpm 

47 cm 

25!32/40/50/60/70/80mm 

Nej, bakutkast 

Ja, 55 L 

Ja 

-135150(10 min

25 kg 

95 dB 

80 dB 

1,36 mfs•

Gräsklippare 47cm 
Självgående borstlös motor 

Arukelkod LM1900E-SP 
 

EGO POWER+ GRÄSKLIPPARE LM1900E-SP 

Allround-klippare med kåpa av polyplast, sjalvdrift och 47 cm klippbredd. Den kolborstfria motorn ger kraft och maximerad drifttid. Avancerad elektronik gor dessutom att 

inte mer effekt än nödvändigt används utrrrån gräsets beskaffenhet. Välj mellan mulching (kräver extra klippkniv) och uppsamling av gräset. Självdriften har justerbar 

hastighet mellan 2-5 km/h. Tillsammans med en uppsamlare på 55 fäer är detta klipparen för medelstora ytor med minsta möjliga ansträngning och avbrott. 

Det fällbara teleskophandtaget gör det enkelt att packa ihop maskinen för transport och förvaring. 

BEKVÄM STARTKNAPP 

Startar klippningen på sekunden. 

HOPFÄLLBAR PÅ SEKUNDER 

för praktisk forvaring, transport och enkel rengöring 

ENKEL UPPSAML  ARDEMONTERING 

Handtag som svänger bort från uppsamlarsäcken för spillfri tömning. 

SJÄLVDRIFT PA BAKHJULEN 

Separat motor driver gräsklipparen framåt och du bestämmer hastigheten (2,2-5 km/h) 

HÖGT VRIDMOMENT, HÖG EFFEKTIVITET, 4-POLS MOTOR 

Den smarta, borstfria motorn avgör själv hur mycket kraft som behövs under klippning Det ger dig mindre att tänka på och optimal batteriförbrukning. 

CENTRAL KLIPPHÖJDSJUSTERING 

Justera mellan 25-80 mm 

INGA UTSLÄPP UNDER ARBETET 

Ingen skadlig koldioxid släpps ut i luften under användandet av gräsklipparen. 

LÅGT LJUD OCH LÅGA VIBRATIONER 

EGO POWERt Gräsklipparna ger betydligt mindre buller än en bensindriven gräsklippare och med nästan inga vibrationer är den otroligt bekväm att använda. 
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Gräsklippare 52cm 
EGO plast borstlös motor. Självdrivande 
Artikelkod LM2130E-SP

EGO POWER+ GRÄSKLIPPARE LM2130E-SP 

En värdig uppföljare till populära LM2122E-SP. Fullbredds gräsklippare med kåpa av polyp last, Touch Drive rM självdrift och 52 cm klippbredd. Touch Drive rM innebär optimal 

kontroll och enkelhet vid användning av självdriften. Drivhastigeten kan väljas mellan 2-5 km/h. Den kolborstfria motorn ger kraft och maximerad drifttid. Avancerad elektronik 

gör dessutom att inte mer effekt än nödvändigt används utifrån gräsets beskaffenhet. Select Cut ™ medför förbättrad klippning genom dubbla knivblad. Ett övre blad som 

klipper gräset och ett nedre som väljs för optimerad uppsamling alternativt mulching*. Tillsammans med en uppsamlare på 70 liter gör detta denna klipparen perfekt för stora 

ytor med minsta möjliga ansträngning och avbrott. 

Det fällbara teleskophandtaget gör det enkelt att packa ihop maskinen för transport och förvaring. 

*Blad för mulching köps separat. 

BEKVÄM STARTKNAPP 

Startar klippningen på sekunden. 

HOPFÄLLBAR PÅ SEKUNDER 

För praktisk förvaring, transport och enkel rengöring. 

ENKEL UPPSAMLARDEMONTERING 

Handtag som svänger bort från uppsamlarsäcken för spillfri tömning. 

TOUCH DRIVE™ SJÄLVDRIFT På BAKHJULEN 

Optimal kontroll och enkelhet vid användning av självdrift. 

Separat motor driver gräsklipparen framåt och du bestämmer hastigheten (2-5 km/h) 

HÖGT VRIDMOMENT, HÖG EFFEKTIVITET, 4-POLS MOTOR 

Den smarta, borstfria motorn avgör själv hur mycket kraft som behövs under klippning. Det ger dig mindre att tänka på och optimal batteriförbrukning. 

STOR KLIPPBREDD MED SELECT CUT™ 

Dubbla blad där ett klipper och ett optimerar uppsamling alternativt mulching. 

Kombinerat med stor klippbred gör det klippningen snabbare och med bättre resultat. 

CENTRAL KLIPPHÖJDSJUSTERING 

Justera mellan 25-90 mm 

INGA UTSLÄPP UNDER ARBETET 

Ingen skadlig koldioxid släpps ut i luften under användandet av gräsklipparen. 

LÅGT LJUD OCH LÅGA VIBRATIONER 

EGO POWER+ Gräsklipparna ger betydligt mindre buller än en bensindriven gräsklippare och med nästan inga vibrationer är den otroligt bekväm att använda. 
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