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Trimmen met Ego
Een bosmaaier met een accu
kent geen startproblemen en
doet in alle rust zijn werk. Er zijn
echter ook nadelen, zo ondekten
we met de trimmer van Ego.

A

ls je normaal gesproken je werk
doet met een lichte benzinemaaier
met stermes, dan moet je niet overstappen naar een trimmer met een
accu. Een stermes kan overweg met grofstengelig onkruid. De Ego heeft een draadkop en is vooral goed in het lichtere groen.
Heb je veel grofstengelig onkruid, dan kun
je beter een motorzeis overwegen.

Oorkappen
Het starten van een benzineversie gaat altijd
wat moeizaam. En vervolgens moeten meteen
de oorkappen op om het lawaai te dempen.
Hoe anders is dat bij de Ego? Je weet niet
wat je overkomt als je het knopje van de
accu indrukt en daarna de startknop. Een
zoemend geluid komt je tegemoet. Het lijkt
bijna speelgoed. Het aandrukken van de oorkappen voelt als overbodig.
Het trimwerk van de Ego doet niet onder
voor dat van een lichte bosmaaier met een
benzinemotor. Verschil merk je eigenlijk
alleen als het grasdek vol en zwaar is. Dan
moet je het met de Ego wat kalmer aan
doen. Bij een benzineversie geef je wat gas
bij.
De 7,5 Ah lithiumionaccu die wij hadden,
hield het maaiend 92 minuten vol. Ten
opzichte van de werktijd met een jerrycan
benzine lijkt dat niet lang, maar het is wel
drie keer een halfuur. Als je tijdens de lunchpauze de accu’s deels kunt opladen, dan is er

geen probleem. Want je moet de Ego
ST1300E en zijn lichtere broertje ST1210E
toch vooral zien als trimmers; niet voor volcontinu. Als je dat wilt, heb je sowieso een
tweede accu nodig en laadstroom.

Twee versies
De ST1300E staat bij Stierman De Leeuw in
de prijslijsst voor 147,93 euro exclusief btw.
De 7,5 Ah-accu BA4200E kost bijna het dubbele: 288,43 euro. In totaal dus 436,36 euro.
Dat is niet mis. Je kunt ook genoegen nemen
met de BA1120E: die kost 81,82 euro, maar
heeft slechts 2,0 Ah. Dat wordt dan vaker
laden en kort trimmen.

De ego in details
Gewicht met BA4200E accu
Gewicht zonder accu
Voltage
Capaciteit accu:
• BA4200E
• BA2240E
• BA 1120E
Prijzen, excl. btw:
• ST1300E
• BA4200E accu
• ST1210E
• BA1120E accu

6,2 kg
3,2 kg
56 V
7,5 Ah
4,0 Ah
2,0 Ah
147,93
288,43
123,14
81,82
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