WELKE GRASMAAIER
KIES IK?
De accu-specialisten helpen u graag bij het zoeken naar een nieuwe grasmaaier.
Er zijn veel modellen grasmaaiers in het assortiment van EGO Power+. Allen zitten boordevol innovaties en
zijn allen aangedreven door de revolutionaire Arc Lithium 56V accu technologie. Alleen welke grasmaaier is het
meest geschikt voor mijn gazon? Onze handige gids bevat alle cruciale informatie om te komen tot de juiste keuze.

EIGENSCHAPPEN:
Alle grasmaaiers in het assortiment van EGO Power+ zijn verschillend, maar ze zijn speciaal ontwikkeld om
het gebruikscomfort te optimaliseren, alsook het geven van een perfect maaibeeld. Belangrijke eigenschappen:

2+3 JAAR 2+1 JAAR
MACHINE GARANTIE

ZELFRIJDENDE GRASMAAIER
MET VARIABELE SNELHEID

ACCU GARANTIE

Maai op elke gewenste snelheid

STARTKNOP
Binnen enkele
seconden maait u

ZEER EFFICIËNTE “HIGH
EFFICIENCY” MOTOR

TELESCOPISCHE
DUWBOOM MET
VERGRENDELING

Voor gebruik onder alle
omstandigheden

INDICATOR WANNEER
UW OPVANGZAK VOL IS
Laat u weten wanneer de
opvangzak dient te worden geleegd

3 INSTELBARE
DUWBOOMHOOGTES

LED VERLICHTING
Om tot in de avondschemering
door te werken

OPVANGZAK MET GROTE CAPACITEIT
Verzamelt meer gras, zodat u deze
minder vaak hoeft te legen

IN SLECHTS
ENKELE SECONDEN
OPGEVOUWEN
GROTE WIELEN
Voor stabiel en comfortabel maaien

MAAIBREEDTE
42 - 52 cm

Opmerking: sommige accessoires zijn niet beschikbaar voor alle modellen

6 INSTELBARE HOOGTES
VAN HET MAAIDEK
Variërend tussen 20-95 mm

Makkelijk opgeborgen,
makkelijk schoongemaakt

HOE GROOT IS
MIJN GAZON?
Er zijn verschillende zaken waar men rekening mee dient te houden, bij het kiezen
van de juiste grasmaaier. Alleereerst is het zaak om uw type gazon te definiëren.
Het assortiment grasmaaiers is speciaal ontwikkeld om de meest voorkomende
typen gazon aan te kunnen. Er zijn modellen welke perfect geschikt zijn voor de
kleinere ruimtes, modellen voor de grotere oppervlaktes, alsook zelfrijdende
grasmaaiers voor glooiend terrein of voor het zwaardere werk. Bekijk
eenvoudig de specificaties hieronder om te komen tot een juiste keuze.

KLEINE, KRAPPE RUIMTES
OF IN DE BUURT VAN BOMEN?

GLOOIENDE GAZONS

AFWERKING

Voor krappe ruimtes, of het maaien rondom obstakels,
zijn de grasmaaiers met een kleiner maaidek ideaal.

Het gebruik van een zelfrijdende maaier is een ideaal
hulpmiddel om het maaien te vergemakkelijken.

“EGO Power+ maaiers zijn er in twee uitvoeringen:

GROTERE TYPEN GAZONS

EXTRA GEBRUIKSGEMAK

MAAITECHNIEKEN

Een grasmaaier met een grotere maaicapaciteit helpt u om
in minder tijd, meer gazon te maaien. De looptijd van de
grasmaaier kan worden verlengd door het kiezen van een
accu met een grotere capaciteit, alsmede door aanwezige
automatische snelheidsinstelling. De grotere capaciteit van
de opvangzak zorgt voor een sneller gemaaid gazon, doordat
er minder vaak geleegd dient te worden.

Als gebruiksgemak voor u van belang is, zijn grasmaaiers
met een kunststof maaidek de lichtste optie.
Zelfaangedreven grasmaaiers vergen minder inspanning
en met het instelbare maaidek kunt u zelf de meest
geschikte maaihoogte bepalen.

Er zijn 3 verschillende manieren waarop de grasmaaiers van
EGO Power+ kunnen worden ingezet. Door te mulchen worden
kleine grasdeeltjes over het gazon verspreid voor goede
voeding van uw gazon. Door een zij-uitworp kan dik en lang
gras sneller gemaaid worden. En door het opvangen van gras
creëert u een mooi maaibeeld.

kunststof en staal.”

MINDER RUIMTE OM TE MAAIEN?
Ons compacte model LM1700E met een maaidek van slechts
42cm., is ideaal en perfect geschikt om kleinere gazons.

GROTER GAZON?
Probeer ons 52cm model LM2120E-SP die zelfs de grootste
klussen klein laat overkomen.

WELKE GRASMAAIER
IS NU DE BESTE VOOR
MIJN GAZON?

42cm GRASMAAIER,

MAAIT TOT EN MET

400m2
OP EEN ENKELE ACCULADING

47cm & 50cm ZELF
AANGEDREVEN GRASMAAIER,

MAAIT TOT EN MET

Nu uw gazon is gedefinieerd, komen we tot het kiezen
van de juiste grasmaaier.

600m2
OP EEN ENKELE ACCULADING

Bekijk ons handig overzicht, waar u ziet hoeveel
oppervlakte u kunt maaien met 1 accu, zodat u de juiste
grasmaaier kunt kiezen. U kunt kiezen tussen duwversies
en zelf aangedreven versies, kunststof maaidek en stalen
maaidek en maaibreedtes varierend tussen 42-52cm.
Gebruik de tabel hieronder om het juiste model te vinden.

52cm ZELF
AANGEDREVEN GRASMAAIER,

MAAIT TOT EN MET

1.000m2

OP EEN ENKELE ACCULADING

1.000m2 is vergelijkbaar met de oppervlakte van 4 tennisbanen.

SNIJDT TOT

SNIJDT TOT

400M2
MET EEN 2,5AH-ACCU OP

600M2
MET EEN 5,0AH-ACCU OP

EEN ENKELE LADING

SNIJDT TOT

SNIJDT TOT

EEN ENKELE LADING

MET EEN 7,5AH-ACCU OP
EEN ENKELE LADING

600M2
MET EEN 5,0AH-ACCU OP

EEN ENKELE LADING

1000M2

LM1700E

LM1900E-SP

LM2020E-SP

LM2120E-SP

MAAIBREEDTE

42 cm

47 cm

50 cm

52 cm

ZELFRIJSNELHEID

Nee

0,6-1,4m/s (2,2-5,0km/u)

0,6-1,4m/s (2,2-5,0km/u)

0,6-1,4m/s (2,2-5,0km/u)

MATERIAAL VAN MAAIDEK

Kunststof

Kunststof

Staal

Kunststof

MAAIBEREIK

400sqm

600sqm

600sqm

1000sqm

GEBRUIKSDUUR

2,5 Ah Tot 20 minuten
5,0 Ah Tot 40 minuten
7,5 Ah Tot 60 minuten

2,5 Ah Tot 15 minuten
5,0 Ah Tot 35 minuten
7,5 Ah Tot 50 minuten

2,5 Ah n.v.t.
5,0 Ah Tot 28 minuten
7,5 Ah Tot 45 minuten

2,5 Ah n.v.t.
5,0 Ah Tot 35 minuten
7,5 Ah Tot 50 minuten

REGELING MAAISNELHEID

–

–

Automatische variabele snelheid**

Automatische variabele snelheid**

ONBELASTE SNELHEID

3.000 tpm

3.000 tpm

3.000 tpm

2.800 tpmm

INSTELBARE MAAIHOOGTE

20/32/40/50/60/70/80 mm

20/32/40/50/60/70/80 mm

25/35/50/65/80/95 mm

28/38/52/64/80/94 mm

HANDGREEPHOOGTES

Drie, door gebruiker
aan te passen

Drie, door gebruiker
aan te passen

Drie, door gebruiker
aan te passen

Drie, door gebruiker
aan te passen

OPVANGZAK ACHTER

55 liter

55 liter

FUNCTIES

Mulchen , opvangen, zij-uitworp

GELUIDSNIVEAU
LpA/LwA

*

60 liter

70 liter

Mulchen , opvangen, zij-uitworp

Mulchen, opvangen, aan de zijkant
uitwerpen

Mulchen en opvangen

78 dB (A)
95 dB (A)

80 dB (A)
96 dB (A)

84 dB (A)
96 dB (A)

84 dB (A)
98 dB (A)

TRILLINGEN (M/S2)

2,4

1,36

1,0

1,0

VERTICAAL OP TE BERGEN

Ja

Ja

Ja

Ja

GEWICHT ZONDER ACCU

25 kg

27 kg

29,5 kg

28 kg

MOTORTYPE

Koolborstelloos

Koolborstelloos

Koolborstelloos

Koolborstelloos

LEVERBAAR ALS KIT

LM1701E: Inc. 2,5 Ah accu & standaard
oplader

LM1903E-SP: Inc. 5,0 Ah accu en
snellader

LM2021E-SP: Inc. 5,0 Ah accu en
snellader

LM2122E-SP: Inc. 7,5 Ah accu en
snellader

†

†

*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, lading van de accu, toestand van het gras en techniek van de gebruiker.
**Automatische variabele snelheid garandeert een optimale maaisnelheid voor een maximale gebruiksduur van de accu, zodat de maaiprestaties gehandhaafd blijven.
†Let op: de mulching kits voor de modellen LM1700E en LM1900E-SP zijn als accessoire optioneel leverbaar. Het betreft artikelnummer ABP1710 en ABP1910.

