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Voor ieder wat wils
De importeur-distributeur van tuin-, park- en 
bosbouwmachines Stierman De Leeuw in 
Apeldoorn mag niet mopperen over 2020, 
ondanks de coronacrisis. De verkoop van EGO 
blijft aanhoudend groeien. ‘Hoveniers hebben 
meer werk, omdat de mensen vaker thuis zit-
ten en de boel daar willen opknappen. EGO is 
populair, dat is merkbaar. Het merk is uitermate 
concurrerend wat betreft vermogen, gebruiks-
vriendelijkheid en prijs. EGO luistert naar de 
klant en heeft de Power-lijn voor particulieren, 
de Power Plus-lijn voor professionals, zoals 
hoveniers en de recreatiesector, en de Power 
Professional X-serie voor heel zware professio-
nele inzet.’

Alleskunner
Marc Magdolie, eigenaar van hoveniersbedrijf 
De Groene Brug, koos een paar jaar geleden 
voor een EGO-accubosmaaier omdat hij minder 
last wilde hebben van geluid en af wilde van de 
brandstofuitstoot. Hij hing zijn accubosmaaier 
van een ander merk aan de wilgen – ‘gewogen 
en te licht bevonden’ – en stapte over naar EGO. 
Hij glimlacht: ‘Letterlijk. De EGO BCX3800 heeft 
een heel groot vermogen en valt niet stil bij 

zwaar werk. Ik voer vooral werkzaamheden uit 
in bramenstruiken, gras van 7 à 8 cm hoog en 
dergelijke. Deze machine doet alles wat ik wil. 
Hij is zwaar, maar prijstechnisch heel voordelig.’

Ruggedragen accu
Alle accu’s en laders passen op alle machines 
in het assortiment. Albers legt uit: ‘We heb-
ben losse batterijen van 2,5 ampère tot de 
BAX1500-ruggedragen accu van 28,5 ampère. 
De losse batterijen kun je zowel direct in de 
machine gebruiken als in een rugharnas dragen 
en vervolgens gebruiken voor de BCX3800.’
Michiel de Rooder, voorman bij Eijk Groep en 
werkzaam in het Gooi, Almere en Lelystad, 
knikt. De Rooder werkt met de bosmaaier, blad-
blazer, heggenschaar en duwmaaier van EGO. 
Behalve bij de duwmaaier wisselt hij de accu’s 
van zijn machines onderling uit. De Rooder 
heeft ervaring met de BAX1500-ruggedragen 
accu in combinatie met de EGO BXC3800. Hij 
gebruikt de EGO-bosmaaier voor 60 tot 70 
procent om onkruid te maaien op verhardingen 
rond paaltjes en langs gebouwen; de rest van 
de tijd maait hij ermee. Eijk Groep heeft sinds 
maart dit jaar één EGO-set in Almere, één in 
Apeldoorn en één in Utrecht. Bij de werkzaam-

Het gaat goed met EGO. Jaar op jaar is er een 

flinke groei zichtbaar, zegt Jurgen Albers, al-

gemeen directeur van Stierman De Leeuw. ‘Waar 

het voor fabrikanten aanlokkelijk is om zich te 

richten op de grote particuliere markt, zet EGO 

vol in op zowel particulier als professioneel. En 

het blijft niet beperkt tot een paar succesnum-

mers; EGO komt ieder jaar weer met innovatie-

ve nieuwe producten op de markt. EGO luistert 

naar de professional en zijn behoeften. Zo ook 

met de 2 kW-bosmaaier BCX3800.’ Dit vakblad 

spreekt een aantal gebruikers.

Auteur: Karlijn Santi Raats

Lichtgewicht accubosmaaier met hoog vermogen doet het goed onder professionals

Michiel de Rooder aan het werk met de EGO 

BCX3800 met ruggedragen accu BAX1500.

‘De EGO-bosmaaier doet 
alles wat ik wil’
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heden die De Rooder uitvoert, gaat de accu 
maar liefst zes uur mee wanneer de machine 
aan één stuk door draait.

Spoelslijtage minimaal
De Rooder: ‘We hebben de EGO aangeschaft 
om hem uit te proberen en we zien dat hij veel 
meer vermogen heeft dan het merk dat we al 
hadden. Met de EGO-bosmaaier maai ik zes uur 
achtereen met één accupack, terwijl ik bij het 
andere merk twee accupacks nodig had. Hij is 
licht van gewicht en gaat fluitend door hoog 
gras, wilde bloemen en braamstruiken. Ik heb 
geruild met een collega en die deelde mijn 
bevindingen. De spoelen van het bosmaaier-
draad slijten ook minder snel, doordat ze niet 
meedraaien met de kop. Bij het vorige merk 
ging er een spoel per week doorheen; bij de 
EGO doen we een hele maand met een spoel.’

Draairichting van de draad
Het is De Rooder en zijn collega’s opgevallen 
dat de EGO BCX3800 een slow start heeft, waar-
door het anderhalve seconde duurt voordat 
de machine vol draait. ‘Dat is een kwestie van 
gewenning’, zegt hij. ‘Op begraafplaatsen kiezen 
we onze looppaden zorgvuldig, zodat we niet 
spatten op de graven. De draad draait namelijk 
één kant op. Dat kost wat meer tijd dan wan-
neer de draad twee kanten op draait, maar dat 
kunnen we prima incalculeren.’ Vooralsnog is 
De Rooder blij verrast door de EGO. Hij zegt het 
nog maar eens: ‘Het vermogen van de EGO-
bosmaaier is onovertroffen.’

Nooit stilstaan
EGO gaat onverminderd door, met nieuwe 
modellen op stapel voor 2021. Albers licht een 
tipje van de sluier: ‘In de X-serie (voor zwaar 
professioneel werk) komt er een tophandle-
zaag aan voor ETW’ers, waarmee ze de boom in 
kunnen en deze van boven naar beneden kun-
nen ontmantelen. Ook volgen er een professi-
onele stokzaag en een stokheggenschaar in de 
X-serie. Meer nieuws over deze nieuwigheden 
volgt snel.’

ACHTERGROND
3 min. leestijd

Specificaties
   
Maaibreedte:   Maaikop 38 cm, 3-tandsmes 30 cm
Totale lengte:   186 cm
Gebruiksduur (BAX1500-accu): Met maaikop tot 300 min., met 3-tandsmes tot 
    420 min.
3-tandsmes:   Stalen mes
Snelheidsregeling:   Constante variabele snelheid
Onbelaste snelheid:  5800/min.
Soft start:   Ja
Draaddiameter:   2,4 mm
Draaddoorvoer:   Tap 'n Go
Dubbele draad:   Ja
Draairichting:   Tegen de klok in
Handgreep:   Stuurhendel
Harnas:    Heupkussen (AHP1500)
Gewicht:    6,8 kg (met maaikoop)
    6,5 kg (met 3-tandsmes)
Motortype:   Koolborstelloos
Geluidsniveau:   Met maaikop LpA/LwA 81 dB (A) 94 dB (A)
    Met 3-tandsmes 83 dB (A) 96 dB (A)
Vibratie:    1,9/1,5 m/s2 met maaikop
    1,9/1,3 m/s2 met 3-tandsmes
Garantie (particulier gebruik): 5 jaar
Garantie (professioneel gebruik): 3 jaar
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