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‘De prestaties van de nieuwe Echo DCS-3500 
op lithiumionaccu’s kun je volgens de fabrikant 
vergelijken met die van een 35-40cc-ketting-
zaag op benzine’, aldus Driesmans. ‘De nieuwe 
machine heeft een borstelloze en dus onder-
houdsvrije motor, met een laag geluidsniveau. 
De handige snelverstelling van de kettingspan-
ning aan de zijkant is gehandhaafd. Uiterlijk 
vallen er weinig verschillen op te merken, maar 
de update is 8 procent lichter en heeft een aan-
tal verbeteringen ondergaan. Dit betreft een 
betere gelijkstroommotor, een nauwkeurigere 
toerentalhendel, een metalen zaagkam en een 
rollende kettingvanger.’ De specificaties van 
deze nieuwe machine treft u aan in kader 1.

Echo DCS-1600
Met een blik op de drie reeds bestaande 
accukettingzagen maken we het palet dat 
Eurogarden levert duidelijker. Naast de nieuwe 
Echo DCS-3500 bestaat dat uit de DCS-2500T, 
de DCS-2500TC en de DCS-1600. De laatste 
wordt met de introductie van zijn opvolger 
uit het assortiment gehaald. Deze DCS-1600 

is een zware zaag met veel vermogen. Hij laat 
zich altijd met twee handen bedienen voor het 
omzagen van bomen of het uitsnoeien van  
takken. De 1.600W-motor van deze machine 
levert de hoge kettingsnelheid die bij profes-
sionele boomzorg vereist is. Het doorzagen 
van een tak moet immers op hoge snelheid 
gebeuren, zodat deze mooi strak naar beneden 
valt. De machine heeft een goede afvoer van 
houtsnippers en een veilig, traditioneel deblok-
keringssysteem. ‘Een lege accu wisselen met 
de reserve is zo gebeurd en het opladen met 
de snellader duurt ongeveer een half uur’, weet 
Driesmans. Voor accu’s is er in België (Bebat) 
en Nederland (Stibat) een speciaal recyclepunt, 
waar zoveel mogelijk grondstoffen uit oude 
accu’s worden herwonnen.

Naast de niet aflatende discussie over voldoen-
de kracht/standtijd en over fossiel/elektrisch, is 
de gezondheid van boomverzorgers ook een 
issue. Ontegenzeggelijk heeft een boomver-
zorger met accumaterieel minder last van de 
emissie van schadelijke gassen en een hoog 
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geluids- en trillingsniveau. Zoals in bijgaande 
tabel te zien is, heeft de DCS-1600 het dubbele 
gewicht en de dubbele standtijd van de  
machine die in de volgende alinea wordt 
belicht. De accu ervan gaat ongeveer een half-
uur mee. Als laadtijd van de 4Ah-accu’s noemt 
de fabrikant 48 minuten met de snellader en  
22 minuten met de ultrasnellader voor een 
lading van 80 procent. Bij volledig laden kost 
dit ongeveer 88 minuten met de snellader en 
slechts 44 minuten met de ultrasnellader.

DCS-2500T en DCS-2500TC
De andere machines van Echo, die hun positie 
in de markt zeker bewezen hebben, zijn de 
Echo DCS-2500T en de DCS-2500TC. Driesmans: 
‘Deze snoeikettingzagen werden in 2019 
als wereldprimeur getoond op de vakbeurs 
Groentechniek Holland. Ook deze tophandle-
kettingzagen werken met lithium-iontech-
nologie en hebben een borstelloze motor 
van 50 V/1,2 kW. Beide toestellen zijn snoei-
kettingzagen voor de professional; ze verschil-
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Eurogarden is de officiële importeur en distributeur van Echo-
tuinmachines in de Benelux. De modellen hebben uitstekende en 
specifieke kenmerken in hun klasse. De fabrikant heeft ze ontworpen 
om professionals in de groene ruimte hun werk en alle toepassingen 
beter te laten uitvoeren. Belangrijke kenmerken zijn: een laag gewicht, 
een hoog vermogen, minder vibraties en een langere looptijd. Met 
deze machines kan professioneel werk goed uitgevoerd worden, heeft 
de gebruiker minder last van vermoeidheid en wordt de werktijd gere-
duceerd. Het merk Echo is afkomstig uit Japan. Al meer dan 70 jaar 
ontwerpt, ontwikkelt en produceert Yamabiko Echo veel producten met 
hoge prestaties en een uitmuntende kwaliteit. Vanuit een bescheiden 

begin in Japan met een eenvoudige handgedragen sproeier groeide 
Yamabiko uit tot een technologische leider en een gerespecteerd 
wereldmerk. Koen Driesmans zegt over de brandstofmodellen in deze 
Echo X-Serie: ‘Deze zijn zo nauwkeurig, dat je de grenzen van hun 
mogelijkheden kunt aftasten in de meest extreme omstandigheden. 
Yamabiko test de Echo-machines onder zware omstandigheden om 
een gemakkelijke start en een betere acceleratie te kunnen garanderen, 
zowel bij lage als hoge temperaturen. Grote brandstoftanks zorgen 
voor langere looptijden. Een betere luchtfiltratie dankzij heavy-duty 
onderdelen minimaliseert het risico op motorproblemen en verlengt de 
onderhoudscycli.’

‘Een tak 
doorzagen moet 
op hoge snelheid 
gebeuren’

De stalen kam is één van de verbeteringen.

Accu’s laten zich snel verwisselen bij deze machine.
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len alleen in het soort zaagblad en zaagketting.’ 
Het voornaamste verschil zit in het zaagblad.  
De DCS-2500T heeft een gewoon zaagblad van 
25 cm en een ketting van 3/8 LP – 0,050”. De 
DCS-2500TC heeft een snoei-/sculptuurzaag-
blad van 25 cm en een ketting van 1/4 – 0,043”. 
Beide zijn zeer licht, met een gewicht van 
slechts 3,1 kilo inclusief 2Ah-batterij!  
Ook is aan het gebruiksgemak gedacht: het 
gepatenteerde Quick Draw-systeem zorgt dat 
de boomspecialist zijn snoeizaag in één bewe-
ging kan in- en uithaken. En uiteraard is de 

machine (spat)waterdicht, klasse IPX4. De bij-
behorende 2Ah-accu is voldoende om er onge-
veer 18 minuten non-stop mee te zagen.

Driesmans: ‘De 2Ah- en 4Ah-batterijen zijn 
onderling verwisselbaar, maar in de DCS-2500T 
en DCS-2500TC passen alleen de kleinere 
2Ah-batterijen. Deze tophandle-kettingzaag 
wordt namelijk grotendeels gebruikt voor  
snoeiwerk op hoogte, waarbij een laag gewicht  
cruciaal is. Het toebehoren van alle boven-
staande machines bestaat uit een snellader voor 

50V-Li-ionaccu’s en een snellader en/of ultra-
snelle lader om de bijbehorende accu’s  
op te laden. Daarnaast is er een ruggedragen 
accupack, dat 9,4 kilo weegt. Het heeft een  
vermogen van 787 Wh en een capaciteit van  
16 Ah. De gebruiker kan dus zelf de acculader 
en de stroomvoorziening kiezen.

De machine heeft nu een nauwkeuriger werkende toerentalhendel.

Quick Draw-
systeem: in één 
beweging in- en 
uithaken

Technische gegevens

SPECIFICATIES

Drooggewicht 

Tankinhoud kettingolie

Kettingspanner

Zaagketting steek in inch

Zaagblad groef in inch

Zaagblad lengte in cm 

Accu's 

Standtijd in minuten

ECHO DCS-2500T

1,6 kg

0,12

zijkant 

3/8 LP

0,050 (1,3 mm)

25 cm

 50,4 V/2 Ah

18

ECHO DCS-2500TC

1,6 kg

0,12

zijkant 

1/4

0,043 (1,1 mm)

25 cm

 50,4 V/2 Ah

18

ECHO DCS-1600

3,1 kg

0,38

zijkant

3/8 LP

0,043

35 cm 

50,4 V/4 Ah

32

ECHO DCS-3500 (nieuw) 

2,9 kg

0,37 l

zijkant

3/8 LP

0,043

35 cm

50,4 V/4 Ah

38

BE SOCIAL 
Scan, lees & deel!


