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EGO™ LITHIUM-ION ACCUTECHNOLOGIE VS.
BRANDSTOF AANGEDREVEN TUINGEREEDSCHAP
Hoe je veiligheid, productiviteit, duurzaamheid en gebruikskosten positief kunt beïnvloeden.

STRENGE EUROPESE
WETGEVING
HET EINDE VAN
BENZINE?

De inhoudelijke en kritische blik van de Europese Unie (EU) op de toepassing
van fossiele brandstoffen is meer en meer gericht om het gebruik ervan in
de praktijk te verminderen.
In de plannen voor ‘de toekomst van het transport
in Europa’ staat dat de EU er naar streeft om in
2050 geen benzine- en dieselauto’s in steden
toe te staan. Veel landen waaronder Denemarken,
Noorwegen en Frankrijk willen dit al vervroegen.
Al in 2030 moet het gebruik van dit soort auto’s in
stedelijke gebieden zijn gehalveerd. Het is één van
de plannen die tot doel heeft de CO2-uitstoot
in 2050 met zestig procent terug te dringen.
Op het moment komt een kwart van de CO2uitstoot in de EU van het wegverkeer.
Voor brandstof aangedreven tuingereedschap is
deze maatregel al eerder van kracht. In veel
steden in de Verenigde Staten, waaronder Los
Angeles, zijn brandstof aangedreven bladblazers
nu al verboden. Ook in Europa hebben tal van
steden, waaronder Berlijn, dit voorbeeld gevolgd.

EGO™ LITHIUM-ION
TUINGEREEDSCHAP
EVENAART EN
OVERTREFT
BRANDSTOF
AANGEDREVEN
TUINGEREEDSCHAP
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| INTRODUCTIE

Bij de aanleg en het onderhoud van tuinen,
alsook het algeheel onderhoud van openbare
ruimtes zijn brandstof aangedreven machines al
meer dan 100 jaar een begrip. Er was simpelweg
geen andere geschikte keuze. Momenteel zien
we echter wereldwijd een stijgende populariteit
en groei in marktaandeel in het gebruik van
accu tuingereedschap. De meest aantoonbare
verandering sinds jaren! De 3 belangrijkste
oorzaken hiervoor zijn het milieu, het verbeteren
van de arbeidsomstandigheden en ook een

Ook de Arbodiensten bekijken nauwlettend het
verband tussen ongevallen en het gebruik van
brandstof aangedreven tuinmachines en de
risico’s welke daarmee gepaard gaan. Richtlijnen
om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken
of zelfs tegen te gaan, worden vastgelegd in
Europese wetgeving. Zo worden organisaties
zoveel mogelijk gemotiveerd om op zoek te gaan
naar alternatieve werkwijzen ter bevordering van
de veiligheid en gezondheid van werknemers.
VEILIGHEID & GEZONDHEID
Geluidoverlast, uitstoot van schadelijke stoffen
en een te hoog trillingsniveau kan leiden tot
gehoorschade, luchtwegaandoeningen en
gewrichtsklachten. Dit stelt werkgevers voor
enorme uitdagingen en (onverwachte) kosten.

aanzienlijke kostenbesparing. De voordelen
van Lithium-Ion accutechnologie ten aanzien
van brandstof zijn indrukwekkend! De opkomst
van nieuwe accu technologieën en de daarbij
horende tuingereedschappen, gemaakt door
producenten zoals EGO™, heeft ertoe geleid dat
ze de prestaties van brandstof aangedreven
tuingereedschappen evenaren of zelfs
overtreffen. Het tij keert en moderne wetgeving
zal bijdragen aan (wellicht) het einde van
brandstof aangedreven tuinmachines.

STRENGE EUROPESE WETGEVING HET EINDE VAN BENZINE?
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HAND-ARM
VIBRATIESYNDROOM
(HAVS)

LETSELSCHADECLAIMS
VARIËREN VAN CA.

TRILLINGSNIVEAU VAN EEN BRANDSTOF
AANGEDREVEN BOSMAAIER

TRILLINGSNIVEAU VAN EEN
EGO™ BOSMAAIER OP ACCU
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| HAND-ARM VIBRATIESYNDROOM (HAVS)

Gereedschappen met een hoog trillingsniveau, zoals bijvoorbeeld bladblazers
kunnen leiden tot gewrichtsklachten in handen en armen, maar ook “witte
en/of dode” vingers. Deze klachten ontstaan door trillingen die leiden tot
beschadiging van bloedvaten, zenuwen, botten, spieren of gewrichten. Dit
noemen we het hand-armvibratiesyndroom (HAVS). Tevens kan deze trilling
leiden tot een beknelling van de zenuw (Carpal Tunnel Syndroom)
of beschadiging van het weefsel (koudvuur).
HAVS is een veel voorkomend probleem in de
Bouw en Industrie. Niet in de laatste plaats
ook bij het (tuin)onderhoud in de openbare
ruimte. Brandstof aangedreven machines, zoals
bladblazers, kettingzagen, grasmaaiers en
bosmaaiers zijn reeds erkend als machines met
een hoog trillingsniveau. Voormalig Directeur
Rector Donald Peterson van de Universiteit
van Wetenschap, Technologie, Ontwikkeling en
Wiskunde in Texas, stelt dat HAVS naar alle
waarschijnlijkheid de nummer 1 neuromusculaire
aandoening ter wereld is in de Bouw en
Industrie, het meest kostbaar, alsook het meest
ondergewaardeerd (1). Ik zou de € tekens voor
het getal plaatsen ipv erachter.
Als we kijken naar de financiële gevolgen van
HAVS, dan zijn deze enorm. In het Verenigd
Koninkrijk variëren schadeclaims door lichamelijk
letsel als gevolg van HAVS tussen £2.600 en
£34.000 (ca. €3.000-€39.000), afhankelijk van
de ernst van het letsel (2). In 2017 heeft de
Wrexham County Borough Council een boete
opgelegd gekregen van £150.000 (ca. €170.000),
vanwege het niet nemen van maatregelen
ter voorkoming van HAVS (aanbevelingen
hieromtrent tijdens een audit in februari 2011
zijn niet uitgevoerd) (3). Deze gevallen treffen
we niet alleen aan in het Verenigd Koninkrijk,
maar ook in veel andere Europese lidstaten.

Op 6 juli 2005 is de Europese richtlijn
inzake Fysische Agentia (Vibratie) 2002/44/
EC in alle EU lidstaten van kracht geworden.
Deze richtlijn legt voorschriften op die
werkgevers verplicht maatregelen te nemen
om werknemers te beschermen tegen trillingen
en de blootstellingswaarden te reduceren
(dagelijkse trillingslimiet van 2,5m/s 2 A(8),
blootstellingswaarde van 5,0m/s 2 A(8).
Ondanks het feit dat de trillingswaarden
per producent verschillen, kan er gesteld
worden dat tuingereedschap werkend op een
accu significant minder vibratie geeft dan
vergelijkbaar gereedschap aangedreven op een
brandstofmotor. Ter vergelijk, een brandstof
aangedreven bosmaaier van een gerenommeerd
merk (4) geeft een trillingswaarden af van maar
liefst 7,6m/s 2. Een vergelijkbare bosmaaier van
EGO™ geeft slechts 2,175m/s 2 (5) af. Deels is
dit te verklaren doordat tuingereedschap op
accu geen verbrandingsmotor nodig heeft. Het
is juist de bedoeling om innovatieve producten
te ontwikkelen welke minder trillingen afgeven,
maar wel ongekende prestaties leveren. De
kans is klein dat tuingereedschap op accu
HAVS veroorzaakt, vanwege het feit dat de
trillingswaarden ruimschoots binnen de
gestelde limiet valt. Dit heeft dan vaak weer
een positieve invloed op de productiviteit en
het welzijn van de werknemer, alsook op de
gemoedsrust van de werkgever.

EMISSIE

Een in Duitsland toonaangevende milieuorganisatie heeft in 2017gekeken naar
de uitstoot van brandstof aangedreven tuingereedschap.
De Deutsche Umwelthilfe e.V. heeft 21
brandstof aangedreven tuingereedschappen
(o.a. motorzagen en bosmaaiers) van Europese
leveranciers (6) uitgebreid getest. Ze
conculdeerden dat 9 machines niet voldeden
aan de EU-grenswaarden voor HC+NOx
(koolwaterstoffen en koolmonoxide), terwijl
3 ervan ook de grenswaarde voor CO(X)
overschreden. Dit is uiterst zorgwekkend,
aangezien de schadelijke effecten van benzine
uitstoot -met name benzeen- alom bekend
zijn. Regelmatige blootstelling leidt tot
‘een reeks acute en langdurige schadelijke
gezondheidseffecten en ziekten, waaronder
kanker en aplastische anemie’ (7).

De Europese Commissie spant zich dan ook in
om de schade, veroorzaakt door de machines
en gereedschappen welke zich niet op de
weg begeven (gazonmaaiers, bladblazers,
kettingzagen, etc.) (8), zoveel als mogelijk
in te dammen. Aangezien accu aangedreven
tuingereedschap geen schadelijke stoffen
uitstoot, hebben deze richtlijnen nu en in de
toekomst geen effect op deze producten. En
zullen ook op de lange termijn onaangetast
blijven door deze regelgeving.

EMISSIE
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GELUID

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beschouwt geluidsoverlast, naast de
luchtkwaliteit als de op één na belangrijkste oorzaak van gezondheidsproblemen (9).
Op een website met betrekking tot geluidsoverlast
schrijft de Europese Unie het volgende. “Langdurige
blootstelling aan lawaai kan leiden tot ernstige
gezondheidsklachten, die worden veroorzaakt
door het hormoonstelsel en door de hersenen. Te
denken valt hierbij aan slaapstoornissen, hart- en
vaatziekten, irritaties, cognitieve stoornissen en
geestelijke gezondheidsproblemen. Het kan tevens
blijvende gehoorschade opleveren, zoals oorsuizen.
Het effect van geluidsoverlast heeft een nadelige
impact op de economie; de productiviteit van de
werknemer gaat omlaag, het legt grote druk op de
gezondheidszorg en er treedt waardevermindering
op van het onroerend goed (10).

WIST U DAT?
LANGDURIGE BLOOTSTELLING
AAN LAWAAI ERNSTIGE
GEVOLGEN KAN HEBBEN
VOOR DE GEZONDHEID?

De Europese wetgeving omtrent geluidsoverlast
wordt zelfs nog strenger beschreven, getuige
zowel de Machine Richtlijn 2006/42/EC alsook
de Richtlijn geluidsemissie buitenmaterieel
2000/14/EC (OND) van de Europese Commissie,
welke het reguleren van geluidshinder beschrijft
voor 57 verschillende typen appatuur voor
gebruik buitenshuis (inclusief tuin- en
parkmachines). Tenslotte schrijft de nieuwe

MILIEU

richtlijn Fysische Agentia (lawaai) 2003/10/EC
een maximale blootstellingswaarde van 87dB
in werkomgevingen voor.

De nauwe samenwerking tussen toonaangevende
steden is er op gericht om vanaf 2050 minimaal
80% reductie in broeikasgassen te realiseren.
Het is duidelijk dat fossiele brandstoffen geen
deel uitmaken van de lange termijn plannen.
Zowel Europese als nationale overheden
benadrukken het belang van het milieu bij het
bedrijfsleven en dwingen tot heroverweging
van gemaakte keuzes indien ze het milieu
niet voldoende dienen. Het uiteindelijk
afschaffen van brandstof aangedreven
machines is daarbij onvermijdelijk. Mede
door de toenemende vraag voor een juiste
en correcte recycling, biedt EGO™ het enige
haalbare alternatief. Grote autofabrikanten in
Europa, de Verenigde Staten en Japan investeren
enorme bedragen in recycling en dan speciaal
in diverse vormen van strategische allianties

Zoals we in onderstaande tabel kunnen lezen,
valt het gebruik van brandstof aangedreven
machines niet binnen de gestelde limiet.
EGO™ tuingereedschap valt wel binnen deze
limiet. Los van de voordelen op het gebied van
gebruiksvriendelijkheid en gezondheid, betekent
verder dat accu tuingereedschap gebruikt kan
worden op tijdstippen en op plaatsen waar het
voor brandstof aangedreven machines verboden
is, zoals in de vroege ochtend en op plaatsen
waar geluid hinderlijk is. Te denken valt hierbij
aan ziekenhuizen, scholen en plaatsen waar
veel mensen samenkomen. Uiteraard is accu
aangedreven tuingereedschap ook onderworpen
aan richtlijnen, maar is beter in staat om aan
de strengste vereisten te kunnen voldoen.
De conclusie is dat de werknemers meer
gebruiksgemak ervaren, terwijl het werk geen
onnodig oponthoud oploopt.

Tabel Vergelijking Geluid
BENZINEKETTINGZAAG (OP 1 METER)

105 DBA

BOEING 737 (OP 1 NAUTISCHE MIJL VOOR DE LANDING)

90 DBA

MOTORFIETS (OP 25 FT) 7,62 METER

90 DBA

GRASMAAIER (OP GEBRUIKSNIVEAU)

98 DBA

EGO™ CORDLESS
KETTINGZAAG (OP GEBRUIKERSNIVEAU)

85 DBA

GAZONMAAIER (OP GEBRUIKERSNIVEAU)

87 DBA

Dat duurzaamheid een actueel agendapunt blijft moge duidelijk zijn. Denk
alleen al aan het begrip ‘green cities’ en meerdere initiatieven van de Europese
Commissie, zoals de ‘Green Capital Award’, de ‘Carbon Neutral Cities Alliance’
en het ‘verbond voor CO2 neutrale steden’. De steden welke hier een voorname
rol in speelt zijn Berlijn, London, Oslo, Stockholm en Kopenhagen.
en onderzoeksprogramma’s zoals LithoRec,
ondersteund door de Duitse overheid
(Ministerie van Milieu).
Als pionier op het gebied van elektrische
voertuigen heeft Tesla in samenwerking
met Umicore een eerste gesloten systeem
gerealiseerd, waarbij de Lithium-Ion accu
volledig wordt gerecycled tot herbruikbaar
materiaal (11). Momenteel worden ook in vele
huizen en garages Lithium-Ion accu’s hergebruikt
om zonne-energie op te vangen en op te slaan.
Lithium-Ion speelt een steeds belangrijkere
rol als het gaat om duurzaam ondernemen.
De nieuwe methoden zorgen voor aantrekkelijke
energietarieven, waardoor zowel het milieu als
het bedrijfsresultaat positief worden beïnvloed.

Het Amerikaanse Environmental Protection Agency heeft een test
uitgevoerd, waarbij het tot de conclusie kwam dat een nieuwe
brandstof aangedreven grasmaaier in een uur gebruik, dezelfde
vervuilende uitstoot had als 11 nieuwe auto’s. In datzelfde onderzoek
kwam tevens naar voren dat er per jaar naar schatting 17 miljoen gallon
brandstof (≈ 65mln. liter!) wordt gemorst bij het opnieuw vullen van de
brandstoftank van tuinmachines. Ter vergelijk, bij de scheepsramp met de
Exxon Valdez in 1986 kwam minimaal 41mln. liter ruwe olie in zee terecht.
SBRONVERMELDING: EPA STATISTICS.

Bronvermelding bij brandstof aangedreven machines:
http://www.industrialnoisecontrol.com/comparative-noise-examples.htm
Bronvermelding accu gereedschap: EGO™: instructiehandleidingen.
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Tabellen van bedrijfskosten
BENZINE

ECONOMIE

Er wordt vaak gezegd dat machines werkend op een accu duurder zijn dan
brandstof aangedreven machines, veelal door de hogere ‘eerste’ aanschafprijs.
In het geval van aanschaf, kan inderdaad
gesteld worden dat dit veelal waar is. Echter,
als we kijken naar de totale levensduur, dan is
dit een compleet ander verhaal. De meest in
het oog springende argumenten zijn de lagere
kosten voor brandstof (accu vs. brandstof)
alsook de significant lagere kosten voor
onderhoud en service.

DE KOSTEN VAN BRANDSTOF
AANGEDREVEN MACHINES
GEDURENDE 5 JAAR

DE KOSTEN VAN EGO™
GEDURENDE 5 JAAR

TOTALE KOSTENBESPARING
NA DEZE 5 JAAR

Aan de hand van de tabel hiernaast, zullen we
dit nader toelichten. We kopen van zowel EGO™
(accu) als Stihl (brandstof aangedreven) een
vergelijkbare selectie aan tuinmachines.
In het eerste jaar zijn de totale kosten voor de
uitrusting en de brandstof bij EGO™ €4.333,- en
bij Stihl met €3.667,- net iets minder. Kijken
we naar de kosten over een periode van 5 jaar,
dan zien we dat de kosten voor de brandstof
aangedreven machines bij elkaar vele malen
duurder uitvallen. Aan het einde van het 2e
jaar zien we dat het omslagpunt is bereikt.
Vanaf het 3e jaar wordt er dus significant geld
bespaard met accu tuinmachines van EGO™ ten
aanzien van de brandstof aangedreven versies
van een concurrerend merk. Na het 5e jaar,
bedragen de totale kosten van de brandstof
aangedreven machines €11.294,- in vergelijking
met €6.226,- voor accu tuingereedschappen. Een
kostenbesparing van maar liefst €5.068,-.

We zijn in dit voorbeeld uitgegaan van zo’n 170
werkdagen. Als dit hoger ligt, dan wordt het
verschil nog groter.

LITERS BRANDSTOF PER JAAR
BRANDSTOFKOSTEN (€/L)

€1,50

ONDERHOUD

JAAR 3

JAAR 4

JAAR 5

TOTAAL

680L

680L

680L

680L

680L

3.400L

€1.020

€1.020

€1.020

€1.020

€1.020

€5.100

€300

€300

€300

€300

€300

€1.500

FS360 C

€949

€949

€1.898

GEREEDSCHAP – HT

HS82 T

€649

€649

€1.298

GEREEDSCHAP – LB

BR500

€749

€749

€1.498

€3.667

€1.320

€1.320

€3.667

€1.320

€11.294

TOTAAL

EGO™ COMMERCIELE SERIE
JAAR 1

JAAR 2

JAAR 3

JAAR 4

JAAR 5

KWH/DAGVEREIST

2,50KWH

2,50KWH

2,50KWH

2,50KWH

2,50KWH

KWH/DAGBESCHIKBAAR

3,13KWH

2,94KWH

2,72KWH

2,54KWH

2,50KWH

OPLADENCYCLI PER JAAR

170

170

170

170

170

850

€150

€139

€129

€128

€706

ELEKTRICITEITSKOSTEN (€/KWH)

€0,30

€160

ACCU + HARNAS

BAX1501

€1.399

€1.399

ACCU

BAX1500

€1.329

€1.329

OPLADER

CHX5500E

€298

€298

GEREEDSCHAP – BC

BCX3800

€449

€449

€898

GEREEDSCHAP – HT

HTX6500

€399

€399

€798

GEREEDSCHAP – LB

LBX6000

€399

€399

€798

TOTALE KOSTEN

De Europese Commissie moedigt in de
aanbestedingsrichtlijnen uit 2014, overheden
aan om juist naar de kosten op langere termijn
te kijken en niet alleen naar de initiële
investeringen bij aanschaf (12). Hoewel de
"groene inkoop" in de publieke sector al goed
geïntegreerd is, wordt deze werkwijze ook
steeds meer overgenomen door particuliere
bedrijven met als doel het mileuvoordeel
te maximaliseren alsook economisch voordeel
te realiseren.

JAAR 2

GEREEDSCHAP – BC

TOTALE KOSTEN

Het is belangrijk er aan toe te voegen dat de
terugverdientijd direct wordt beïnvloed door
inactieve tijd, gebruikswijzen en zelfs door
omgevingstemperaturen die de energiecapaciteit
van de accu kunnen beïnvloeden. Het is
dus van evident belang dat voor elke klus
de juiste accu’s worden gebruikt. Naast de
aantoonbare besparingen, kan het gebruik van
accugereedschappen de productiviteit verhogen
omdat het overwegend prettiger in gebruik is
(comfort, ergonomie en gewicht) en ook niet
onbelangrijk te vermelden is dat er op steeds
meer plaatsen het gebruik van brandstof
aangedreven tuinmachines verboden wordt.

JAAR 1

€4.433

€150

BENZINE

ACCU

BESPARING

KOSTEN JAAR 1

€3.667

€4.433

- €766

KOSTEN JAAR 2

€1.320

€150

€404

KOSTEN JAAR 3

€1.320

€139

€1.585

KOSTEN JAAR 4

€3.667

€1.376

€3.876

KOSTEN JAAR 5

€1.320

€128

€5.068

TOTALE COST OF OWNERSHIP

€11.294

€6.226

BREAK EVEN

BESPARINGEN IN JAAR 5

€139

€1.376

€128

€6.226

JAAR 2

€5.068

Tuinmachines op accu zijn goedkoper,
stiller en milieuvriendelijker en daardoor
een beter alternatief dan brandstof
aangedreven tuinmachines. Dit versterkt
de argumentatie om nu over te stappen
op accu tuingereedschap!
Maar bij het selecteren van het juiste merk,
waar let je dan op?

• DE KOSTEN VERMELD IN BOVENSTAANDE TABEL ZIJN GEBASEERD OP DE AANSCHAF VAN EEN BOSMAAIER, HEGGENSCHAAR EN BLADBLAZER IN JAAR 1,
OM DEZE VERVOLGENS IN JAAR 4 WEDEROM AAN TE SCHAFFEN. ER WORDT AANGENOMEN DAT NA 3 SEIZOENEN DE MACHINES AAN VERVANGING TOE ZIJN.
• DE BEREKENING VAN HET AANTAL LITERS BRANDSTOF IS GEBASEERD OP EEN VERBRUIK VAN CA. 4 LITER PER DAG OP BASIS VAN CA. 170 WERKBARE DAGEN.
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OVERVERHITTING
VAN DE ACCU

DE ACCU – DE
SLEUTEL NAAR
DRAADLOOS
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| DE ACCU – DE SLEUTEL NAAR DRAADLOOS

In de meeste tuinmachines die worden
aangedreven door een accu, zijn de accucellen
op een eenvoudige manier samen gepakt in de
vorm van een baksteenvormige behuizing.
Als er met deze machines wordt gewerkt,
ontstaat er warmte in de accu. In de accu
concentreert deze warmte zich met name in
het midden van de accu. Als door langdurig
of intensief gebruik de accu te heet wordt
(lees; oververhitting), dan wordt de beveiliging
ingeschakeld en functioneert de accu simpelweg
niet meer totdat de accu weer is afgekoeld. Dit
‘uitschakelen’ van de accu gebeurt al wanneer
slechts 1 cel oververhit is geraakt. Voor de
veiligheid is dit uiteraard een eerste vereiste,
alleen voor de productiviteit en het krijgen van
vertrouwen in tuinmachines op accu, heeft dit
een uiterst negatief effect.

De accu bepaalt voor een groot deel de kracht en looptijd. De kwaliteit ervan is
daardoor van enorm belang bij de keuze om over te stappen naar accu tuingereedschap.
Voldoet een accu aan de verwachtingen die u heeft
aangaande de prestaties? Hoe zit het met de laadtijd
van de accu? En kan ik gedurende een volledige
werkdag uitsluitend met accu tuingereedschap
aan het werk? Cruciaal hierbij is of de accu de
zwaarste omstandigheden aankan (EGO Keep
Cool Technology), zonder dat de accu oververhit
of beschadigd raakt, een welbekend probleem
bij Lithium-Ion batterijen, zoals Samsung recent
ontdekte bij de Galaxy. Fabrikanten over de hele
wereld investeren tegenwoordig fors in R&D om dit
op te lossen en bij te dragen om Lithium-Ion naar
het volgende level te brengen. Hierin neemt de
auto-industrie begrijpelijkerwijs het voortouw.
Op het gebied van accu tuingereedschap neemt
EGO™ als wereldmarktleider dezelfde voorname
positie in. EGO™ is een van de eerste aanbieders,
welke deze voordelen in de markt heeft gezet
en is tevens een van de weinige fabrikanten die
zich committeert aan een uitgebreid R&D beleid,
puur en uitsluitend gericht op het exclusief
produceren van accu tuingereedschap.

Als gevolg hiervan heeft EGO™ een significante
voorsprong opgebouwd op het gebied van
product design en technologische innovatie.
Dit alles is het begin geweest van het ontstaan
van de EGO™ Arc Lithium accu. Naast dat zij
accutechnologie naar een geheel nieuw niveau
heeft gebracht op het gebied van laadtijd en
kracht, heeft deze accu een uitzonderlijke
gewicht/energie verhouding, wat het tot
de best presterende draagbare accu’s in de
markt maakt. Zo heeft de 7,5Ah accu (56V Arc
Lithium, art.nr. BA4200) een indrukwekkende
capaciteit van 420Wh (wattuur), maar weegt
minder dan 3 kilo. Deze 420Wh zorgt voor een
enorm comfort tijdens gebruik alsook lange
looptijden. De revolutionaire Arc-Lithium accu
is tevens ontwikkeld om een antwoord te geven
op de meest urgente vragen omtrent accu
tuingereedschap.

Voor het perfect laten werken van uw tuingereedschap op accu, is een juist
voltage en ampèrage van essentieel belang. Om dit vermogen te bereiken zijn
vele kleine Lithium-Ion cellen samengevoegd tot 1 krachtige accu.

DE ACCU IN BAKSTEENVORM

VS

EGO™ ARC ONTWERP

De EGO™ ARC Lithium accu bevat diverse
unieke (en gepatenteerde) eigenschappen
om oververhitting tegen te gaan. Tevens zijn
ze zodanig gemaakt dat er langer, veiliger en
zwaarder mee gewerkt kan worden. Elke accu
beschikt over vele ventilatiegaten, welke zich
bevindt aan tenminste 1 zijde van elke accucel.
De luchtkoeling van de accucellen wordt
hierdoor geoptimaliseerd.
Ook de vorm van de EGO accu zorgt voor een
veel betere koeling van de accucellen, in
vergelijk met traditionele ‘baksteen’ accu’s.
Daarnaast wordt er een speciale laag (faseveranderend materiaal) rondom de accucellen
aangebracht om de accucellen nog langer koel
te houden, de zgn ‘Keep Cool’ technologie. Bij
een normale toestand van de accucel, zal het
‘fase veranderend materiaal’ in ‘vaste’ toestand
blijven. Echter, zodra de accu aan het werk
gaat, ontstaat er warmte. Het ‘fase veranderend
materiaal’ absorbeert de warmte in een vloeibare

toestand, waardoor de accucel koel blijft.
Het materiaal kan grote hoeveelheden warmte
opnemen en de accucellen op een vrijwel
constante temperatuur houden, zodat de accu
wordt beschermd en oververhitting wordt
voorkomen. Dit proces gaat door, zolang de
warmte al het ‘fase veranderend materiaal’ heeft
omgezet naar een vloeibare substantie. Wanneer
de omgevingstemperatuur daalt, zal het ‘fase
veranderend materiaal’ weer een vast toestand
aannemen. De accucellen blijven dus langer
werkzaam, veilig en duurzaam.
Het ‘fase veranderend materiaal’ zorgt er
voor dat de volledige accucapaciteit optimaal
benut kan worden wanneer de accu zwaar
wordt belast. Zonder dit ‘fase veranderend
materiaal’ zal de accucel een stuk sneller warm
worden, waardoor deze significant sneller in
de zgn. veiligheidsmodus terecht komt (en
dus onbruikbaar!). De meeste accu’s welke in
de markt verkrijgbaar zijn, zullen dus niet de
maximale capaciteit kunnen benutten wanneer
deze zwaar wordt belast. Deze beide unieke
innovaties worden ondersteund door een
processor (CPU), die nauwlettend toezicht houdt
op alle accucellen om een uitgebalanceerde
lading en ontlading te verkrijgen. Ook dit proces
resulteert in een langere levensduur van de accu.
Tot slot vermelden we nog dat alle EGO™
accu’s aan de buitenkant van de machine
zijn gemonteerd, waardoor hitte makkelijk
vrij kan komen, en er langer, veiliger en
duurzamer gewerkt kan worden onder zware
omstandigheden. Dit in tegenstelling tot vele
andere accu’s in de markt.
Samenvattend kan worden gesteld dat EGO™
accu’s zorgdragen voor langer werken, zwaarder
werken en veiliger werken.

OVERVERHITTING VAN DE ACCU
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LADEN, LOOPTIJD
EN OPSLAG

We zien dat de vraag naar Lithium-Ion accu’s groeit, waardoor ook de
infrastructuur van het laden ervan mee dient te groeien.
We zien steeds meer mogelijkheden om via
draagbare power-banks in de auto, accu’s op
te laden. Daarnaast zijn er sterke signalen dat
een nationale infrastructuur voor het laden
van accu’s steeds dichterbij komt. We zien
in heel Europa al dat elektrische auto’s via
laadpalen bij benzine stations, parkeergarages,
etc. geladen kunnen worden, terwijl het Duitse
bedrijf Ubitricity, laadmogelijkheden via een
lantaarnpaal heeft geïntroduceerd (13).
Ondertussen wordt er steeds meer
geïnvesteerd in de ontwikkeling van LithiumIon accutechnologie. Als voorbeeld kunnen we
eveneens vermelden dat onderzoekers van MIT
een nieuwe accu-electrode aan het ontwikkelen
zijn, waarmee geen verlies in prestatie ontstaat
na zelfs 1.000 laadcycli (14). De technologie
heeft zich meer dan bewezen, ook richting de
toekomst, en de tijd om in te stappen is nu.
De tijd dat de Lithium-Ion accu’s er halverwege
de klus mee ophielden, is een gepasseerd station.
Om dit te realiseren, gebruikt EGO™ in haar accu’s
een combinatie van software en microprocessors,
wat resulteert in een uniek en intelligent Power
Management System. Deze volgt zorgvuldig het
gedrag van elke afzonderlijke accu cel in de accu
om optimale kracht, prestaties en looptijd te
kunnen garanderen.
Daarnaast biedt EGO™ een breed assortiment
accu’s aan, variërend van 2Ah (112Wh) tot maar
liefst 7,5Ah (420Wh). Hiermee biedt EGO™ een
accu voor elke klus!
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Ook zijn er andere mogelijkheden om genoeg
kracht en looptijd te bieden voor een volledige
werkdag, te vinden in een EGO™ rugaccu. Als
voorbeeld geeft de BAX1500E rugaccu (1.568Wh)
de gebruiker voldoende energie mee om op 1
lading een volledige dag te kunnen werken.
Tevens brengt de rugaccu een ander voordeel
met zich mee; door het verplaatsen van het
gewicht van de batterij van de tuinmachine naar
de rug, verkleint het de kans op armblessures
en wordt het gebruikscomfort geoptimaliseerd.
Hierdoor kan er langer worden gewerkt.
De balans tussen looptijd en laadtijd is altijd
een uitdaging geweest, maar wanneer men een
overstap naar accugereedschap wil maken,
dan is de juiste keuze voor het merk een
belangrijke factor. EGO™ beschikt over laders
die de toepassing alsmede het budget dient. Zo
is er voor de tuinmachines een normale lader
(CH2100E) alsook een snellader (CH5500E). Beide
laders beschikken over uitgekiende software
die de temperatuur tijdens het laden goed in de
gaten houden. Hierdoor wordt de gebruiksduur
van de accu geoptimaliseerd. De lader CH5500E
kent een laadtijd van slechts 40 minuten voor
een 5Ah accu. De professionele heggenschaar
HTX6500 kan tot wel 60 minuten worden
gebruikt op 1 acculading van dit type accu. De
gebruiksduur overschrijdt hiermee de laadtijd,
waardoor je met slechts 2 accu’s een hele dag
prettig kunt werken.

EGO™ beschikt tevens over een professionele
lader, geschikt voor de EGO™ ruggedragen accu’s.
Deze laadt de batterij volledig op in slechts
7 uur. Deze optimale laadsnelheid verzekert
u tevens van een optimale levensduur. Deze
lader heeft tevens een ‘boost’ optie, welke
de laadtijd met 50% reduceert. Dit kan onder
andere voorkomen in gevallen waarbij net even
wat meer nodig is om het werk af te maken op
dezelfde dag. Uiteindelijk valt of staat de keuze
van de soort batterij met het soort toepassing
en gebruik ervan. Voor een eerste kennismaking
biedt EGO™ training en ondersteuning aan om
de prestaties en levensduur te optimaliseren.

Voor een optimale prestatie, veiligheid en ook
de kwaliteit van de accu cel, is het van belang
dat de accu nooit in zijn geheel wordt ontladen,
maar ook niet volledig wordt opgeladen
als deze een tijd niet meer wordt gebruikt.
Daarom heeft EGO™ al haar accu’s voorzien
van microprocessors en software om dit
automatisch te regelen. Deze zorgt er voor dat
de individuele accu cel niet onder een bepaald
niveau komt. Eveneens, mocht een vol geladen
accu een aantal weken niet worden gebruikt,
dan zal deze automatisch terug worden gebracht
naar een capaciteit van zo’n 30% om
de levensduur te optimaliseren.

LADEN, LOOPTIJD EN OPSLAG
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PRODUCT KWALITEIT
EN PRESTATIES

HET ACCU
PLATFORM

Als het gaat om accu gedragen tuinmachines, dan heeft elk merk haar eigen accu,
welke niet uitwisselbaar is met andere merken.
Door het enorme tempo waarin verandering
wordt doorgevoerd, hebben sommige fabrikanten
nieuwe batterijen geïntroduceerd die niet eens
compatibel zijn met het assortiment dat ze
ernaast voeren. Als we kijken naar de enorme
groei van de markt in accu tuingereedschap,
dan zien we dat sommige fabrikanten een nieuw
assortiment accu tuinmachines op de markt
brengt, welke niet uitwisselbaar is met het
assortiment dat ernaast gevoerd wordt!
Alle accu’s in het assortiment van EGO™ passen
op alle tuinmachines in het EGO™ assortiment.
Het is daarom raadzaam om in slechts 1 platform
te investeren om zodoende onnodige machines,
accu’s of laders in bezit te hebben.
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Bij EGO™ bent u klaar voor de toekomst
door een uitgekiend assortiment welke aan
uw verwachtingen voldoet! Het is tevens
belangrijk om te vermelden dat binnen het EGO™
assortiment geen prijsverschillen (in relatie
tot energie) te vinden zijn tussen de diverse
accu’s. Of u nu losse accu’s koopt of een rugaccu,
u betaalt per wattuur exact hetzelfde bedrag.
Dit treft u niet aan bij andere fabrikanten,
waar onlogische prijsverschillen te vinden zijn.
Samenvattend kan gezegd worden dat de accu’s
van EGO™ een gelijke prijs per Wh (wattuur)
hebben. Alle accu’s en tuinmachines van EGO™
hebben IPX4 (wat staat voor International
Protection Marking). Onze rugaccu BAX1500E
kent zelfs IP56, toonaangevend in de markt.
IP56 staat beschreven als ‘geen water
indringing indien bespoten (100 liter/min)
onder eender welke hoek’.

Als een overstap naar accu aangedreven tuinmachines wordt overwogen, dan is
het belangrijk voor een platform te kiezen welke gelijk staat aan de prestaties
van brandstof aangedreven machines of deze zelfs overtreft.
Het nieuwe assortiment van EGO™ is speciaal
ontwikkeld voor de professionele markt en
voldoet daarmee aan de verwachtingen van de
professioneel gebruiker. Er is een bladblazer,
een bosmaaier en een heggenschaar ontwikkeld,
welke aan het comfort, de duurzaamheid en de
hoge prestaties voldoet van een professioneel
gebruiker. Elke machine is voorzien van een
koolborstelloze motor welke een hoog rendement
levert. Dit bevordert de prestaties aanzienlijk,
verlengd de levensduur en verkleint het
trillingsniveau. Belangrijk te vermelden is dat
ze indrukwekkende looptijden laten zien, alsook
gemaakt zijn om in natte weersomstandigheden
te werken. Alle machines zijn tevens voorzien
van unieke eigenschappen welke in de
professionele markt noodzakelijk zijn, te weten:

• De HTX6500 heggenschaar is voorzien van
dubbelzijdig lasergeslepen messen, welke
extra gehard zijn, waardoor ze langer scherp
blijven dan de traditionele messen.
• De LBX6000 bladblazer heeft een blaaskracht
van maar liefst 21N, vele malen beter dan
veel van zijn benzine equivalenten. Met
slechts 80dB behoort deze bladblazer ook
nog eens tot de meest stille die op de
markt verkrijgbaar is. Hiermee kan de EGO™
bladblazer worden gebruikt op plaatsen waar
geluidsbeperking belangrijk is.
Alles tezamen zorgen deze specifieke
eigenschappen voor betrouwbare prestaties,
een verlengde levensduur in zelfs de meest
zware omstandigheden.

• De BCX3800 bosmaaier is voorzien van een
extreem sterke carbon steel, welke getest is
tot een belasting van 150 kilo. Het voorkomt
dat de steel buigt tijdens het gebruik en
tijdens het transport; een veel voorkomend
probleem.

KWALITEIT EN PRESTATIES
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SERVICE EN
ONDERSTEUNING

Tuinmachines op een accu kennen lagere onderhoudskosten dan vergelijkbare
tuinmachines aangedreven op brandstof. Het vergt echter wel specialistische
kennisen materieel. Ga dus altijd op zoek naar een leverancier die goede
reviews heeft op het gebied van service en ondersteuning.
EGO™ beschikt over een netwerk van
gespecialiseerde dealers door heel Europa,
welke in staat zijn om ondersteuning of
advies te geven of reparaties uit te voeren
(verkrijgbaarheid van onderdelen bij EGO™ is
99%). Het vermindert daarmee de kans op
stilstand tijdens werkzaamheden.

Met meer dan 25 jaar ervaring en een
wereldwijde dekking is EGO™ één van de meest
vooraanstaande leveranciers op het gebied van
accu technologie in haar segment. EGO™ werkt
nauw samen met haar klanten en verplicht
zichzelf om met maatwerk te komen voor elke
individuele behoefte.

CONCLUSIE

Door de stijgende energiekosten en de bezorgdheid omtrent de gezondheid,
veiligheid en het milieu ligt het gebruik van brandstof aangedreven
tuingereedschap steeds meer onder een vergrootglas en wordt het aan steeds
strengere wetgeving onderworpen.
Daar tegenover staat dat accu technologie
de laatste jaren aanzienlijk is verbeterd en
dezelfde, zo niet betere prestaties levert dan
brandstof aangedreven tuinmachines.
1. Tuingereedschap werkend op een accu
draagt bij aan veiligheid en verbetering van
de werkomstandigheden, met als gevolg
een verlaging van het aantal ongelukken.
2. Het bedrijfsresultaat wordt positief
beïnvloed, door kostenbesparing op
lange termijn.
3. Door minimalisering van schadelijke
uitstoot, draagt het positief bij aan het
milieu. Met andere woorden; prestaties
gelijk aan of beter dan een brandstof
aangedreven tuinmachine, alleen dan
zonder de nadelen!

Nb.: EGO™ is gebouwd op innovatie. Als
onderdeel van een internationaal opererende
fabrikant sinds 1993, heeft EGO™ de grenzen van
accu technologie naar een hoger plan gebracht.
Vandaag de dag zijn we een van de grootste
fabrikanten ter wereld op het gebied van
gereedschap. Jaarlijks produceren we meer dan
10 miljoen eenheden per jaar welke in minstens
65 landen wereldwijd worden verkocht. EGO™ is
voor de 100% verbonden om de vooruitgang op
het gebied van accu technologie te bevorderen.
Als gebruikers over willen stappen op accu
tuinmachines, willen we er zeker van zijn dat EGO™
wordt overwogen, vanwege het simpele feit dat
EGO™ op alle vragen het beste antwoord heeft.
Voor meer informatie: www.egopowerplus.nl of
www.egopowerplus.be of stuur een email naar:
eu.support@egopowerplus.eu

De markt bevestigt dat accu tuinmachines een
werkelijk goed alternatief zijn voor brandstof
aangedreven tuinmachines. Met toonaangevende
en bewezen prestaties van de revolutionaire
accu helpt EGO™ om de voordelen te realiseren.
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