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PROFESSIONAL

HET IS TIJD VOOR, STEVIGER, LICHTER  
EN KRACHTIGER TUINGEREEDSCHAP…

De tijden zijn veranderd en ook het gereedschap dat we gebruiken. En onze nieuwe 
Professional-X serie is hiervan het ultieme bewijs. Uitgerust met de meest geavanceerde 

lithium-ion accu die er bestaat en met hetzelfde vermogen als een benzinemotor. Een accu 
die gemaakt is om lang mee te gaan en die geschikt is voor de zwaarste klus, de hele dag 
door. En met een IP56-weerbestendigheidclassificatie houdt zelfs de zwaarste regenbui u 

niet tegen. Tijd om over te stappen op de kracht van EGO.

DE NIEUWE EGO 56V PROFESSIONAL-X SERIE. 
ONOVERTROFFEN.

#powerreimagined 

3 JAAR
ACCU GARANTIE

3 JAAR
MACHINE GARANTIE

Toonaangevende Professionele garantie*

*Bezoek egopowerplus.nl voor de voorwaarden.

WERKEN AAN EEN SCHONE,
STILLE EN VEILIGE TOEKOMST

egopowerplus.nl 
challenge2025.eu
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Sinds januari 2020 is het Zuid-Hollandse 
bedrijf Pols importeur van de door de Finse 
fabrikant Oy Lai-Mu ontwikkelde LM Trac-
werktuigdragers voor het Verenigd Koninkrijk 
en Frankrijk, sinds oktober 2020 ook voor de 
Benelux. De LM Trac 287 is de opvolger van 
de 286 en is speciaal ontwikkeld als compacte 
werktuigdrager voor de stedelijke omgeving en 
het buitengebied. Door zijn kleine draaicirkel 
en lichte en compacte bouw voelt de LM Trac 
287 zich zowel in voetgangersgebieden als op 
doorgaande wegen thuis. De fusee-gestuurde 
achteras zorgt daarbij voor een bijzonder 
natuurlijk rijgedrag.

Krachtiger en zuiniger
De nieuwe 36 kW/48 pk stage V-motor vol-
doet aan de laatste emissie-eisen en is zowel 
krachtiger als zuiniger geworden. Door het lage 
geluidsniveau is de machine eventuele omwo-
nenden minder tot last. Ook is de LM Trac-
machine licht van gewicht, waardoor schade 
aan het straatoppervlak voorkomen wordt. De 
cabine is comfortabel en uitgerust met een 

panoramisch gevormde voorruit, die bijdraagt 
aan een goed overzicht op de werkzaamheden.

Onkruidborstels
De LM Trac 287 is geschikt voor een groot scala 
aan werktuigen, waarbij de onkruidborstelarm 
favoriet is. Voor deze borstelarm is een groot 
aantal onkruidborstels beschikbaar, die ook ver-
krijgbaar zijn bij Pols. Welke borstel het beste 
gebruikt kan worden, hangt af van het speci-
fieke werk en de persoonlijke voorkeur.
Naast de onkruidborstelarm is de LM Trac 
287 ook geschikt voor werktuigen zoals een 
fecaliënzuiger, een (klepel)maaier, een blad-
blazer, een rolbezem, een zoutstrooier en een 
sneeuwploeg. Door dit brede pakket van aan-
bouwwerktuigen kan de LM Trac 287 vrijwel het 
gehele jaar worden ingezet, zodat het inzetren-
dement hoog is.

Dit voorjaar verwelkomde handels-

onderneming Pols, importeur van machines 

voor de groen-, recycling- en grondzuig-

techniek, het nieuwste model LM Trac in haar 

programma: de LM Trac 287 Stage V.

Auteur: Karlijn Klei

Onkruid bestrijden en 
beheersen begint met 
schoonmaken van bestrating

www.pols.nl

Groene Sector Vakbeurs 2022
Benieuwd naar de LM Trac 287 Stage 
V? Loop dan tijdens de Groene Sector 
Vakbeurs in Hardenberg in maart 2021 
even langs bij de stand van Pols. Daar staat 
Pols met het voertuig klaar voor 
nieuwsgierige beursbezoekers.

Nieuw: LM Trac 287 Stage V voor onkruidbestrijding
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