Semiprof met de ambitie
om bij de big boys te horen
Gebruikerstest Ego kettingzaag
Telefoon op de redactie: Eimert Kleinloog van Stierman de Leeuw aan de lijn. Of wij het interessant vinden een gebruikerstest te doen met een kettingzaag van Ego. Natuurlijk is dat een goed idee. Hoofdredacteur Hein van Iersel is gestraft met een grote tuin en heeft door pure onkunde jaren geleden al
zijn Husqvarna kettingzaag naar de andere wereld geholpen. Genoeg klussen dus waar deze accuzaag zijn ketting in kan zetten.
Auteur: Hein van Iersel

Stierman de Leeuw verkoopt sinds ongeveer een
jaar semiprofessionele accumachines van het merk
Ego, en is daar naar eigen zeggen redelijk succesvol in. Deze machientjes zijn net te duur voor
de doe-het-zelvers als Praxis en Gamma, maar ook
duidelijk een tree lager dan de eredivisie waar
merken als Husqvarna, Pellenc, Stihl en Dolmar de
scepter zwaaien. Veel van die merken kwamen de
afgelopen jaren al met accuzagen, waarvoor veel
animo is. Het nadeel is wel dat accumachines op

dit moment nog relatief duur zijn, en daar scoort
Ego een punt. Een professionele boomverzorger
zal waarschijnlijk niet snel met een Ego aan de slag
gaan, maar er zijn tal van beroepsgroepen in het
groen die maar af en toe een kettingzaag nodig
hebben en voor deze mensen is het wellicht wel
een prijsgunstige oplossing.
Allereerst de machine. Ik vind hem persoonlijk niet
mooi. Hij ziet er – naar mijn mening – niet uit zoals

een standaard-kettingzaag eruit moet zien. Dus
geen felle signaalkleuren in oranje of rood, maar
een beetje saai grijs met mintgroene accenten.
Ook qua vormgeving ben ik niet meteen een fan,
maar is dat allemaal belangrijk? Nee, natuurlijk
niet.
Het klaarmaken van de machine is kinderspel. Je
prikt de accu in de lader en de ingebouwde koeling van de accu begint meteen te zoemen. Ik kan
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TECHNIEK

3 min. leestijd

Specificaties Ego kettingzaag
• 56 V lithium-ionaccu
• Onderhoudsvrije borstelloze motor
• 35 cm Oregon kettinggeleider met Oregon
zaagketting
• Kettingsnelheid 12 m/sec
• Ketting spannen zonder gereedschap
• Voorzien van de gebruikelijke veiligheidssystemen
• Gewicht zonder accu 3,76 kg, met accu 5 kg
• Drie verschillende accu’s leverbaar
• 56 V Lithium-ion 2,0 Ah accu € 99
• 56 V Lithium-ion 4,0 Ah accu € 199
• 56 V Lithium-ion 6,0 Ah accu € 299
• Consumentenprijs (exclusief accu) € 279

me niet voorstellen dat dit nodig is, half december,
bij mij in een onverwarmde schuur. Maar toch. Ook
de rest van het monteren wordt duidelijk geïllustreerd in het boekje.
Gebruik
Ego gaat duidelijk voor de amateur. Het loshalen
van de kap en het spannen van de ketting kan
allemaal zonder gereedschap. Voor een niet-professionele gebruiker als ik zijn dat belangrijke zaken,
zeker wanneer je buiten of in het bos bezig bent.
En nu het belangrijkste. Kun je ermee werken en
wat is de capaciteit? De kettingzaag is in de kerstvakantie gedurende drie of vier dagen ingezet
voor tal van klussen en klusjes, zoals het knotten
van wilgen, het kort maken van brandhout en het
uitdunnen van een bosje. Nadeel van een accu is
natuurlijk dat je niet direct kunt bijvullen, maar de
accu aan de lader moet leggen. Dat duurt ongeveer een uur. Met de snellader, die ik bij de test niet
tot mijn beschikking had, zou dat sneller moeten.
Volgens het boekje twintig minuten voor de kleinste accu en veertig voor de 4 AH accu.
Bij het knotten van de wilgen valt op dat de ketting
makkelijk van het blad af loopt. Dan merk je het
grote voordeel dat alles zonder gereedschappen
los te halen is. Als je daar een beetje aan gewend
bent, blijkt dit overigens ook een kwestie van wennen aan de machine en vooral ook de ketting strak
genoeg zetten.
Zware bomen heb ik er niet mee geveld. Dat stond
niet op de to-dolijst van de afgelopen kerstvakantie, maar zou waarschijnlijk geen probleem moeten
zijn. Gesteld natuurlijk dat de boom in kwestie
niet te dik is voor het relatief kleine zaagblad van
35 centimeter. Grotere zaagbladen zijn op de Ego
niet te leveren. Ook levert het bedrijf geen andere

types kettingzagen. Die komen er overigens wel
aan. Vanaf maart 2016 komt de CS1600E op de
markt. Bijna even duur, kettingsnel van 13,5 m/s,
bladlengte van 40 centimeter en met 1600 W iets
meer vermogen.
Het weinige dat ik vroeger geleerd heb over kettingzagen, is dat je iedere keer bij het bijvullen ook
het zaagoliereservoir moet bijvullen. Die routine
verdwijnt natuurlijk bij een accumachine. Maar de
machine is gelukkig beveiligd en die ene keer dat
ik het reservoir niet tijdig bijvul, houd de machine
gewoon op met werken. Met een beschaamd
gevoel vul ik het reservoir bij en de machine werkt
weer. Als een zonnetje.
Ander materieel
De kettingzaag werd geleverd in combinatie met
een bladblazer. Net als bij de andere merken kun je
de accu snel overklikken van de zaag op de blazer.
Alleen al voor dat gemak zou je nooit meer een
benzine-aangedreven machine willen. De bladblazer is goed en handig, maar ook niet meer dan dat.
Hij heeft duidelijk niet de power van de Husqvarna
multifunctional die ik normaal gebruik, maar is
sterk genoeg om de natte stoep achter mijn huis
bladvrij te maken.
Eindoordeel
Een hovenier of groenvoorziener die maar af en
toe wat hout moet zagen, kan met deze machine
prima uit te voeten. De zaag is robuust, sterk
genoeg, makkelijk te onderhouden en goed beveiligd tegen onoordeelkundig gebruik. Kortom: een
aanrader.
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