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Äntligen kommer batteridrivna
trädgårdsmaskiner med kraft
Batteridrivna handgräsklippare, trimmers och motorsågar har funnits ganska
länge. Problemet har varit att de inte kunnat mäta sig med maskiner med
bensinmotorer. De har mest kunnat användas för hemmabruk på mindre, l
ättskötta ytor.

Men nu lanserar FLEX Scandinavia EGO-sortimentet i Sverige. Maskiner som
har en batteristyrka på hela 56 Volt.
- Det här är framtiden. Nu kan även professionella aktörer inom park och

trädgård gå över till miljövänlig batteridrift, säger Ulf Bergwall, vd på FLEX
Scandinavia.
- De här maskinerna har power och dessutom en ekonomisk kalkyl som är
långt mycket bättre än bensinalternativet.

Det nya, sladdlösa, programmet, omfattar olika modeller av handgräsklippare,
trimmers, lövblåsar, häcksaxar och motorsågar och fler produkter är på gång
säger Ulf Bergwall.

Produkterna kommer att lanseras på mässan Nordiska Trädgårdar i Älvsjö 2125 april.

- Alla kommuner, kyrkogårdsförvaltningar, bostadsbolag och andra som
jobbar professionellt med park och trädgård strävar naturligtvis efter att
minska användandet av fossila bränslen och att ha så ergonomiska produkter
som möjligt. Tack vare EGO är det nu möjligt. Lithium-ion-batteriet på hela
56 Volt är unikt. Det är ett enhetligt batterisystem för samtliga maskiner och
med vår snabbladdare kan ett 4 Ah batteri laddas på 30 minuter. Med två
batterier blir det inga driftsavbrott. Den bågformade designen och EGO:s
Keep Cool-teknik gör att batteriet inte blir varmt och därmed behåller det en
styrka som inte har någon motsvarighet. Dessutom vibrerar maskinerna
mycket mindre, vilket betyder mycket för den som arbetar med dem hela
dagen. Jag är övertygad om att det här är framtiden för att kunna sköta även
stora gröna ytor med grön teknik, bara att trycka på knappen dessutom med
minimala underhållskostnader säger Bergwall.

Batterierna finns i fyra storlekar; 2Ah, 4 Ah, 5 Ah och 7,5 Ah. Inom kort
kommer också ett ryggburet batteri som förbättrar ergonomin ytterligare.

Se vår introduktionsfilm här:

Se YouTube-videon här

FLEX Scandinavia är medlem i Elkretsen får återvinning av elektroniska
produkter.
Mer information om EGO-programmet hittar du på www.gronaverktyg.se.

FLEX Scandinavia AB har sedan 1940-talet levererat FLEX elhandverktyg och
tillbehör till krävande professionella hantverkare i Sverige. Våra varumärken
FLEX, FLEXXTRA och LENOX kan köpas hos våra kvalificerade återförsäljare
som du hittar i förteckningen på vår hemsida www.flexscandinavia.se eller
genom att ringa 054-522000. I Karlstad finns vårt servicecenter samt tillgång
på reservdelar och tillbehör under maskinens hela livstid.
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