КАК ДА ИЗБЕРЕМ
ИЗБЕРЕМ
КОСАЧКА EGO

Ако си търсите нова косачка, оставете специалистите в аумулаторните инструменти да
ви помогнат.
Гамата от печелещи призове и награди косачки на EGO Power+ е богата на невероятни
технологични иновации. Преди всичко косачките се захранват от революционната технология на
литиево-йонната батерия от 56V с формата на Арка.
Кой, обаче, от всички предлагани модели косачки подхожда на твоята поляна? Този малък
наръчник ще ти помогне да вземеш решение.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Всяка косачка е различна, но всички са направени така, че да осигурят комфорт за косача и
несравнимо ниво на косене. Характеристиките са:

2+3 YEAR 2+1 YEAR
TOOL WARRANTY

ПРОМЕНЛИВА СКОРОСТ
Отделен двигател на самохода

BATTERY WARRANTY

Коси с подходяща за косача скорост

PUSH БУТОН ЗА СТАРТИРАНЕ
Стартира за секунди

ВИСОКО-МОМЕНТЕН, ВИСОКО
ЕФЕКТИВЕН ДВИГАТЕЛ

БЪРЗО ОСВОБОЖДАВАНЕ НА
ТЕЛЕСКОПИЧНИТЕ ДРЪЖКИ

Подходящ за работа при всякакви условия

ИНДИКАТОР ЗА ПЪЛЕН КОШ

Сигнализира, кога коша трябва да бъде
изсипан

РЪЧКА ЗА НАСТРОЙВАНЕ НА
ВИСОЧИНАТА НА ДРЪЖКАТА

LED СВЕТЛИНИ

КОШ С ГОЛЯМА ВМЕСТИМОСТ

Работете и след залез слънце

Събира повече отрязана трева и се изсипва
по-рядко

СГЪВА СЕ
ЗА СЕКУНДИ
КОЛЕЛА С ГОЛЯМ ДИАМЕТЪР
За лесно придвижване

ШИРИНА НА КОСЕНЕ
42-52 см

Забележка: някои от характеристиките не са достъпни на всички модели

ЛОСТ С 6-ПОЗИЦИИ ЗА
РЕГУЛИРАНЕ НА
ВИСОЧИНАТА НА КОСЕНЕ

Настройва височина от 20-95мм

За удобно прибиране
и лесно почистване

КАК ПОДХОЖДАТЕ
КЪМ МЯСТОТО
Много са факторите, които трябва да вземете под внимание при избора на
косачка. Преди всичко е необходимо да се съобразите с терена, където ще
косите. Набора от косачки, предлагани от EGO Power+ са специално
конструирани за работа при различни терени.
Предвидени са по-тесни машини за по-малки тревни площи, косачки за пошироки открити поляни, както и самоходни косачки за пресечени терени и
по-големи площи, за справяне с повече трева.
Просто разгледайте изброените по-долу характеристики и възможности за
да разберете каква трябва да е косачката за вас.

МАЛКИ, ТЕСНИ ПРОСТРАНСТВА, БЛИЗО ДА ДЪРВЕТА

За по-малки площи и прецизно косене около
дървета и предмети са идеални косачки с малка
ширина на косене.

НАКЛОНЕН ТЕРЕН

Ако имате наклони на поляната, много удобно е
използването на косачка със самоход, тя
спестява усилието от бутане нагоре по наклона.

ИЗРАБОТКА

Косачките на EGO Power+ се
произвеждат с два вида материал за
корпуса: пластмаса и стомана.

ИМАТЕ ТЕСНИ ПРОСТРАНСТВА?
Компактния ни модел за ширина на косене 42см
LM1700E е перфектен за по-малки поляни.

ПО-ГОЛЕМИ, ОТКРИТИ ТРЕВНИ ПЛОЩИ

Косачка с по-голям нож ще помогне да се окоси
повече пространство с по-малко минавания. А
пък по-голямата батерия ще удължи времето за
работа. По-обемния кош пък ще събира повече
трева и ще се изхвърля по-рядко.

ПО-ГОЛЯМА ПОЛЯНА?
Изпробвайте модела ни с нож 52см LM2122E-SP,
който ще направи дори най-тежката работа да
изглежда лесна.

ДОПЪЛНИТЕЛНО УДОБСТВО

Ако комфортът е важен за вас, пластмасовия
корпус е най-леката опция. Самоходната
косачка изисква най-малко усилия, а
регулируемата дръжка позволява да изберете
най-подходящата височина за вас.

СЪБИРАНЕ НА ТРЕВА

Има три различни начина , по които
косачките на EGO Power+ третират
отрязаната трева. За поляните, където
тревата не е много гъста е подходящо
разпръсването на ситните парченца трева
вследсвие на мулчиране. То представлява
естествено наторяване. Страничното
изхвърляне на тревата ускорява работата при
по-дебела и дълга трева. Събирането в кош на
отрязаната трева запазва окосеното
пространство пригледно и чисто.

НАМЕРЕТЕ
ПОДХОДЯЩАТА
КОСАЧКА

42CM КОСАЧКА

КОСИ ДО

400М2

С ЕДНО ЗАРЕЖДАНЕ

Сега след като се запознахте как терена, който обработвате,
определя изискванията за косачка е време да изберете
модел, който ги покрива изцяло.

47CM & 50CM КОСАЧКИ

КОСИ ДО

600М2

52CM КОСАЧКА

С ЕДНО ЗАРЕЖДАНЕ

Прегледайте диаграмата с лесни препратки за площта на
терена за трева, която може да бъде окосена с напълно
заредена батерия. Това ви насочва към коткретен модел
косачка от гамата на EGO.

КОСИ ДО

1000М2
С ЕДНО ЗАРЕЖДАНЕ

Долната таблица пък ще направи избора още по-конкретен.
1000м2 приблизително се равнява на площта на 4 тенис корта.

ДЪЛЖИНА НА НОЖА

1000М2

С БАТЕРИЯ 5.0Ah

С БАТЕРИЯ 5.0Ah

С БАТЕРИЯ 2.5Ah

КОСИ ДО

КОСИ ДО
600М2

КОСИ ДО
600М2

КОСИ ДО
400М2

С БАТЕРИЯ 7.5Ah

LM1700E

LM1900E-SP

LM2020E-SP

LM2120E-SP

42см

47см

50см

52см

СКОРОСТ НА САМОХОДА

No

0.6-1.4м/с (2.2-5.0км/ч)

0.6-1.4м/с (2.2-5.0км/ч)

0.6-1.4м/с (2.2-5.0км/ч)

КОРПУС (МАТЕРИАЛ)

Пластмасов

Пластмасов

Стомана

Пластмасов

ПЛОЩ ЗА КОСЕНЕ

400м2

600м2

600м2

1000м2

2.5Ah До 15 мин
5.0Ah До 35 мин
7.5Ah До 50 мин

2.5Ah N/A
5.0Ah До 28 мин
7.5Ah До 45 мин

2.5Ah N/A
5.0Ah До 35 мин
7.5Ah До 50 мин

Автоматична променлива скорост**
3,000 об/мин

Автоматична променлива скорост**
2,800 об/мин

2.5Ah До 20 мин
ВРЕМЕ ЗА РАБОТА С БАТЕРИЯТА*
5.0Ah До 40 мин
7.5Ah До 60 мин
КОНТРОЛ ЗА СКОРОСТА НА КОСЕНЕ

–

–

ОБОРОТИ БЕЗ НАТОВАРВАНЕ

3,000 об/мин

3,000 об/мин

ВИСОЧИНА НА КОСЕНЕ

20/27/35/45/58/70/80мм

20/27/35/45/58/70/80мм

25/35/50/65/80/95мм

28/38/52/64/80/94мм

ВИСОЧИНА НА ДРЪЖКАТА

Три- регулируеми

Три- регулируеми

Три- регулируеми

Три -регулируеми

55Л

60Л

ОБЕМ НА КОША

55Л

ФУНКЦИИ

мулчиране+, събиране, странично изхвърляне мулчиране+, събиране, странично изхвърляне мулчиране, събиране, странично изхвърляне

мулчиране и събиране

НИВО НА ШУМ
LpA/LwA

78dB(A)
95dB(A)

84dB(A)
98dB(A)

ВИБРАЦИЯ (М/С2)
ВЕРТИКАЛНО СЪХРАНЕНИЕ

2.4

1.36

1.0

1.0

Да

Да

Да

Да

80dB(A)
96dB(A)

84dB(A)
96dB(A)

70Л

ТЕГЛО БЕЗ БАТЕРИЯ

22kg

25kg

29.5kg

28kg

ТИП НА ДВИГАТЕЛЯ

Безчетков

Безчетков

Безчетков

Безчетков

НАЛИЧНА КАТО КОМПЛЕКТ

LM1701E: Включва 2.5Ah
батерия & стандартно зарядно

LM1903E-SP: Включва 5.0Ah
батерия & бързо зарядно

LM2021E-SP: Включва 5.0Ah
батерия & бързо зарядно

LM2122E-SP: Включва 7.5Ah
батерия & бързо зарядно

*Времето за работа варира в зависимост от вида батерия, нивото на зареденост, на състоянието на тревата , терена и техниката на оператора.
**Автоматичния контрол на скоростта осигурява оптимална скорост на косене, като едновременно подобрява живота на батерията.
+Моля да отбележите, че мулчиращите приставки за моделите LM1700E и LM1900E-SP се предлагат отделно (ABP1710 и ABP1910).

