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M ikään työkalu ei päihitä 
trimmeriä silloin, kun ruoho 
pitää leikata seinän vierestä 

tai puun juurelta, pensaiden alta tai 
kukka penkin reunasta. Monessa vajas-
sa on verkkovirralla toimiva trimmeri, 
mutta virtajohtoa ei ole mukava vetää 
perässä pitkin pihaa. 

Akkutyökalut kehittyvät hurjaa 
vauhtia, ja ne ovat jo yhtä vahvoja 
kuin verkkovirralla toimivat koneet. 
Samaan aikaan akkukoneiden hinta 
on laskenut niin alas, että ne sopivat 
useimpien budjettiin. 

Akkumalleissa on kuitenkin eroja. 
Hinnat, tehokkuus, leikkaus- ja käyttö-
aika vaihtelevat reilusti. Omat tarpeet 
kannattaa harkita tarkasti ennen 
koneen hankkimista.

Testasimme kahdeksan erilaista 
mallia. Toiset sopivat lähinnä pienille 
rivitalonpihoille, toiset isoille luonnon-
tilaisille viher alueille. Juttu kannattaa 
lukea, sillä siinä paljon on hyödyllistä 
tietoa ostopäätöksesi tueksi. 

Jokainen tietää, että 
nurmikon hoitamiseen 
tarvitaan kunnollinen 
ruohonleikkuri. Trimmeri 
on kuitenkin yhtä tärkeä 
nurmikon ulkonäön 
kannalta. Heitä hyvästit 
virtajohdolle ja hanki akulla 
toimiva trimmeri. Se toimii 
vähintään yhtä hyvin.

Akkutrimm erit
NÄIN KONEET TESTATTIIN
■  Annoimme ruohon kasvaa pitkäksi,  

jotta trimmerit joutuivat tositoimiin 
mättäiden ja nokkosten kanssa. 
Koneilla leikattiin nurmikon reunoilta 
sekä märkää että kuivaa ruohoa.  

■  Arvioimme kaikki säätömahdolli 
suudet sekä sen, kuinka vaikeaa tai 
helppoa koneiden säätäminen oli 
työn ja käyttäjän mukaan.  

■  Arvioimme koneiden ergonomian, 
painon, tasapainon ja melutason.  
Arvioimme myös työ asentoja paran-
tavat säätö mahdollisuudet. 

■  Arvioimme trimmerien voimat. Leik-
kasimme koneilla niin kauan, että  
niiden akut tyhjenivät ja mittasimme 
käyntiajan. Tarkistimme myös akku-
jen  latausajat.

 BLACK+DECKER  
 STC1820EPC 

 BOSCH  
 ART 23-18 LI 

 RYOBI  
 RLT36C33 

 MAKITA  
 BBC300L 

 STIGA  
 SGT 2220 A 

 AL-KO  
 GT 36 LI 

 RYOBI  
 RLT 1831H20 

Tarkistimme, 
katkeaako 

ruoho siististi ja 
tehokkaasti  

talon vierestä.

Trimmerit joutuivat koville pitkien 
ruohojen ja nokkosten kanssa, joten 
niiden raivausteho kävi selväksi.

 STIHL  
 FSA 56 
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Kokonaistulos: Testin koko-
naistulos muodostuu käyttö-
kokemuksen kokonaisarviosta. 
Arviossa keskitytään kaikkiin 
testikriteereihin.

Hinta: Ilmoitamme suuntaa- 
antavat hinnat – usein laitteen 
tosin löytää halvemmalla  
tarjouksesta tai internetistä.

Testivoittajan leima: 
 Annetaan parhaalle tuotteelle, 
jolloin arvioimme testikritee-
reitä, laatua ja hintaa.

Hyvä ostos: Oikein hyvä 
 ostos verrattuna hintaan. 
 Tällöin erikoisuudet ovat 
vähissä, mutta laatu korkea.

NÄIN TEE ITSE TESTAA – JOKA KERTA
Laitamme laitteet käytännön töihin ja arvioimme niiden tehoa, käytettävyyttä/ergonomiaa ja varusteita. 

ARVIOASTEIKKO
0 ✕  = kelvoton

 1 ✕  = huono

2 ✕  = alle keskitason

3 ✕  = keskitasoa

4 ✕  = oikein hyvä

5 ✕  = mahtava
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Tärkeät seikat
Tarkista, että nämä asiat ovat kunnossa, 
ennen kuin ostat trimmerin. Kysele malleista 
myyjiltä ja kokeile, miltä koneet tuntuvat 
kädessä. 

Pieni ja kevyt kone, 
fiksuja yksityiskohtia

Hieno ja voimakas, mutta 
kalliinpuoleinen saha

Erinomainen tasapaino 
mutta liian vähän voimaa

BOSCH 
ART 23-18 LI 

BLACK+DECKER 
STC 1820 EPC 
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STIGA 
SGT 2220 A

Teho  18 V/2,5 Ah
Leikkaushalkaisija  26 cm
Kierrosta/min. 8 000
Leikkuri  1 muoviterä
Pituus  81–112 cm
Paino  2,4 kg
Hinta noin: (kone+akku+laturi):  149 euroa
www.bosch-garden.fi

Teho  18 V/2,0 Ah
Leikkaushalkaisija  28 cm
Kierrosta/min. 5 500–7 400
Leikkuri  1 siima
Pituus  104–124 cm
Paino  2,3 kg
Hinta noin: (kone+akku+laturi):  155 euroa
www.blackanddecker.fi

 YHTEENVETO:  Hieno kone hintaansa verrattuna. 
Ei liikaa voimaa, joten hyvä valinta pienelle 
pihalle. Sopii myös vasen kätiselle. 

 YHTEENVETO:  Hienoa designia ja hyvää yritystä. 
Lataustilan merkkivalo ja leikkauspään kääntö-
mahdollisuus puuttuvat.

 YHTEENVETO:  Kevyt trimmeri, joka sopii vain 
pienen ja helpon pihan siistimiseen. Akku kestää 
vain 12 minuuttia, ja sen lataaminen on hidasta.

■ Tämä pieni trimmeri tekee todella siistiä 
jälkeä ja yllättää katkaisemalla paksutkin 
nokkoset. Kone ei kuitenkaan katkaise 
kunnolla sitkeitä ja pitkiä ruohoja, sillä sen 
voimat loppuvat yksinkertaisesti kesken.  
 Teleskooppivartta on helppo käyttää, 
ja etukahvan voi säätää eri asentoihin. Se 
tarkoittaa, että kone sopii helposti erilaisiin 
töihin ja myös lyhyille käyttäjille. Kahva ei 
ole kovin onnistunut, sillä katkaisijan päälle 
mahtuu kunnolla vain kaksi sormea. 
 90 asteen kulmaan kääntyvä leikkaus-
pää on fiksu keksintö. Sen avulla nurmikon 
reunat voi leikata tarkasti. Leikkauspäätä 
ei kuitenkaan voi kääntää vaakatasossa eri 
kulmiin.
 Trimmerin runkomalli maksaa hal-
vimmillaan 99 euroa, ja se toimii Boschin 
tavallisilla työkaluakuilla. Koneen mukana 
tuleva 2,5 ampeeritunnin akku kestää noin 
18 minuuttia. Akun lataaminen vie tunnin, 
joten lisäakun hankkiminen kannattaa.
 Varaterien säilytyspaikka on kahvassa 
akun alla. Yksinkertaista ja hyvin keksitty. 
Terien vaihtaminen on helppoa.

■ Tämä trimmeri on hyvin muotoiltu, ja siinä 
on hienoja lisätoimintoja. Lisätoiminnot ovat 
kuitenkin lievä pettymys koneen hintaan 
verrattuna.
 Eco-/Turbo-nappi on oikeastaan vain 
kaksi eri vaihdetta. Ekonappi lisää akun 
käyntiaikaa, jos trimmeriä käytetään 
kevyeen siistimiseen. Toinen lisätoiminto 
on siiman syöttö, jota käytetään kahvan 
napista painamalla. Se toimii hyvin!
 Kone on yllättävän vahva ja sopii tavalli-
siin töihin. Akku kestää käytössä vain  
17 minuuttia, mutta sen lataamiseen menee 
kokonaiset kaksi tuntia.
 Trimmeriä on mukava käyttää. 
Koneessa on miellyttävä pistoolikahva, ja 
etukahva kääntyy 11 eri asentoon. Leikkaus-
pää kääntyy 180 astetta varren puolivälistä 
olevasta kahvasta. Päätä ei voi kuitenkaan 
kääntää ylös tai alas, mikä on harmi, sillä 
teleskooppi varsi ei riitä korkeuden säätämi-
seen työn ja käyttäjän mukaan. 
 Leikkauspäässä on iso rengas, joten 
koneella on helppo ajaa esimerkiksi seinän 
viertä tai puun kylkeä pitkin. Se on hienoa!

■ Tämä trimmeri kelpaa vain pienelle pihalle 
ja kevyisiin töihin, eikä sovi lainkaan käyttä-
jälle, joka ei pysty kumartelemaan. 
 Kone tuntuu muoviselta ja hauraalta. 
Toisaalta sen tasapaino on huippuluokkaa 
säädettävän etukahvan ja hyvän pistooli-
kahvan ansiosta.  
  Käynnistyskytkin toimii vain vasem-
malta, joten kone sopii oikeastaa vain oikea-
kätisille. Se on sääli. 
 Leikkauspään voi kääntää kolmeen 
eri asentoon polkimesta painamalla. Se 
on hyvä ominaisuus, sillä pään kääntely 
kumartelemalla rasittaa selkää ja käsiä. 
 Leikkauspään sangan voi kääntää alas, 
kun koneella leikataan roikkuvien kasvien 
alta. Päätä ei voi kääntää, joten nurmikon 
reunoja on vaikea leikata pystysuorassa. Se 
alkaa harmittaa pitemmän päälle. 
 Trimmeri lyhentää helposti tavalliset 
ruohot mutta hyytyy mättäissä ja pitkäleh-
tisissä rikkaruohoissa. Akku tyhjeni jo  
12 minuutin käytön jälkeen, ja sen lataami-
nen kesti yli kaksi tuntia. Laturi muistuttaa 
vanhan kännykän laturia. 

Teho  20 V/1,5 Ah
Leikkaushalkaisija  22 cm
Kierrosta/min. 8 000
Leikkuri  1 siima
Pituus  107–120 cm
Paino  2,6 kg
Hinta noin: (kone+akku+laturi):  165 euroa
www.stiga.fi

1 KÄYNNISTYSKYTKIMEN 
 VARMISTIN: Tarkista, että varmistinta voi 
käyttää helposti molemmilta puolilta, jotta 
kone sopii myös vasenkätiselle käyttäjälle. 

2 KAHVA: Tarkista, että kahvassa on 
tarpeeksi tilaa ja siitä on mukava pitää kiinni 
myös työhanskat kädessä. Tarkista myös, 
että katkaisijaa on mukava pitää pohjassa.

3 AKKU: Arvioi koneen tasapaino, kun 
akku on kiinni koneessa. Muista, että akku 
painaa sitä enemmän, mitä isompi se on. 
Joko koneessa tai akussa pitää olla lataus-
tilan merkkivalo.

4 ETUKAHVA: Etukahva pitää voida 
kääntää eri kulmiin ja siirtää eri korkeudelle.

5 VARSI: Useimpien mallien varsi on 
teleskooppimallia. Varmista, että varsi 
lyhenee ja pitenee sopivan mittaiseksi. Hyvä 
jatkovarsi ei irtoa, vaikka se vedetään vahin-
gossa liian pitkälle ulos varren kiinteästä 
putkesta. 

6 KÄÄNTÄMINEN: Sivusuunnassa kään-
tyvällä leikkaus päällä on helppo siistiä 
esimerkiksi kukkapenkin vierustat. Pysty-
suunnassa kääntyvä leikkauspää helpottaa 
esimerkiksi oksien alta leikkaamista, kun 
trimmeriä voi käyttää hyvässä työasen-
nossa.

7 SUOJAKAHVA TAI ETURENGAS: 
Leikkauspään etupuolella pitää olla rengas 
tai kahva, joka suojaa puita ja pensaita 
siimalta. Tarkista, että suojalaite on helppo 
kääntää päälle ja pois päältä.

8 SIIMA/TERÄ: Joissakin koneissa on 
automaattinen siimansyöttö. Tarkista kau-
passa, miten se toimii. Jos koneessa on 
muoviterät, niiden vaihtamisen pitää olla 
helppoa.

9 TERÄSUOJA: Siiman edessä olevan 
muovikotelon pitää suojata leikkaajan 
jalkoja oksanpätkiltä ja pikkukiviltä. Suoja ei 
saa kuitenkaan olla niin iso, että se peittää 
näkyvyyden. 
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AL-KO  
GT 36 LI 

MAKITA 
BBC300L 

RYOBI 
RLT36C33 FIKSUT DETALJIT

PARANTAMISEN 
VARAA

AKKU TAI JOHTO
Ryobin 18 voltin trimmerin voi kytkeä 
verkkovirtaan, jos akku tyhjenee. Siten 

trimmaamista voi jatkaa myös akun 
latautumisaikana. Hyvin keksitty.

IRTOAVA JATKOVARSI
AL-KO:n trimmerissä on erikoinen 

pikkuvika: teleskooppivarren voi vetää 
niin pitkälle ulos, että se katkeaa. Vian 

luulisi olevan helposti korjattavissa.

NEROKAS SIIMANSYÖTTÖ
Black+Deckerin trimmerin 

kahvassa on fiksu nappi, josta 
voi syöttää lisää siimaa. Napin 

ansiosta koneen päätä ei tarvitse 
hakata vähän väliä maahan 

siiman lisäämiseksi.

RYOBI  
RLT 1831H20

Leikkaa täydellisesti, 
mutta vain puoli tuntia

Monipuolinen, tehokas  
ja todella vahva kone 

Reilusti voimaa, mutta 
liian lyhyt käyntiaika 

Todella kallis kone, joka 
leikkaa vain varttitunnin

Vahva, mutta yksitotinen 
ja kovasti meluava kone

Teho   36 V/10 AK
Leikkaushalkaisija  28 cm
Kierrosta/min. 6 800
Leikkuri  2 siimaa
Pituus  149–169 cm
Paino  3,2 kg
Hinta noin (kone+akku+laturi  ): 249 euroa
www.stihl.fi

Teho   36 V/4,0 Ah
Leikkaushalkaisija  30 cm
Kierrosta/min. 9 000
Leikkuri  1 siima
Pituus  112–129 cm
Paino  3,8 kg
Hinta noin (pelkkä kone):  89 euroa
www.al-ko.com

Teho   18 V/2,0 Ah
Leikkaushalkaisija  25–30 cm
Kierrosta/min. 8 000–9 000
Leikkuri  1 siima
Pituus  110–125 cm
Paino  2,7 kg
Hinta noin (kone+akku+laturi):  209 euroa
fi.ryobitools.eu

Teho   36 V/2,6 Ah
Leikkaushalkaisija  30 cm
Kierrosta/min. 4 900–6 600
Leikkuri  2 siimaa/1 terä
Pituus  182 cm
Paino  5,9 kg
Hinta noin (kone+akku+laturi):  800 euroa
www.makita.fi

Teho   36 V/1,5 Ah
Leikkaushalkaisija  28–33 cm
Kierrosta/min. 9 000–10 000
Leikkuri  1 siima
Pituus  152 cm
Paino  4,0 kg
Hinta noin (kone+akku+laturi):  229 euroa
fi.ryobitools.eu

■ Stihlin trimmeri on pitkä, mutta hyvin 
riisuttu malli. Siinä on varsi, kahva, akku-
kotelo, säätökahva sekä mitättömän pieni 
teräsuoja eikä mitään muuta. Se on kuiten-
kin tarpeeksi, sillä koneen kaikki osat ovat 
erittäin laadukkaita.
 Kone on tasapainotettu niin hyvin, ettei 
sitä tarvitse juuri säätää eikä sen kanssa 
tarvitse käyttää valjaita. Muotoilu pitää 
huolen siitä, että trimmerin teleskooppivarsi 
ja etukahva mukautuvat vaivatta erilaisiin 
työasentoihin. Leikkauspäätä ei valitetta-
vasti voi kääntää sivu- tai pystysuunnassa, 
mutta suorat reunat voi leikata useimmissa 
tilanteissa yksinkertaisesti kääntämällä 
varren 90 asteen kulmaan. 
 Leikkauspää on niin pieni, että se mah-
tuu useimpien esteiden alle. Kärjen voi 
kääntää alaspäin siten, että alaspäin roikku-
vat kasvit eivät vahingoitu. 
 Trimmeri leikkaa niin vähin äänin, että 
leikkaus päästä lentävät ruohonpätkät tule-
vat pienenä yllätyksenä. Kone käy hyvin, 
mutta vain puolisen tuntia kerrallaan. Akun 
lataamiseen menee kokonainen tunti. 

■ AL-KO:n trimmeriin on helppo ihastua heti 
ensisilmäyksellä. Koneen käyttäminen ja 
säätäminen on todella helppoa, se leikkaa 
melkein mitä vain eikä hyydy millään.
 Muotoilusta voi olla montaa mieltä, 
mutta muovi on lujaa ja kone on erittäin 
hyvin tasapainotettu.  
 Trimmerissä on miellyttävä pistooli-
kahva sekä etukahva, joka on helppo kään-
tää 11 eri asentoon. Kahvasta näkee selvästi, 
milloin se on oikeassa asennossa.  
 Leikkuupään voi kääntää viiteen 
eri asentoon. Trimmerissä on lisäksi 
teleskooppi varsi, joten sen voi säätää 
moniin erilaisiin työskentelyasentoihin ja eri 
korkeuksille. Päätä voi lisäksi kääntää 180 
astetta, joten trimmerillä voi leikata myös 
pysty suoria linjoja. 
 Trimmeri leikkaa siististi ja tasaisesti 
melkein tunnin ajan, ennen kuin akku tyh-
jenee. Kone niittää vaivatta jopa sitkeät 
nurmikat. Pieni miinus tulee jatkovarresta, 
joka liukuu liian pitkälle ja irtoaa kokonaan. 
Se on kuitenkin pieni yksityiskohta muuten 
erinomaisessa koneessa.

■ Ryobin 18 voltin trimmeri tuntuu laa-
dukkaalta ja hyvältä käsissä. Kone on 
tasapainoinen ja fiksusti muotoiltu, ja siinä 
on sopivat kahvat. Kone sopii säädettävän 
etukahvansa ansiosta useimpiin töihin ja 
erikokoisille käyttäjille. Hybridimalli toimii 
tarpeen mukaan joko akulla tai verkkovir-
ralla. Ennennäkemätöntä!
 Leikkauspää kääntyy 180 astetta, joten 
sillä voi leikata pystysuoria linjoja. Päätä 
käännetään ja teleskooppivartta käytetään 
varren puolivälistä. Vierekkäisten kahvojen 
käyttäminen on aluksi hieman hankalaa.
 Trimmeri toimii enimmäkseen hyvin ja 
niittää vaikeatkin rikkaruohot. Se ei kuiten-
kaan mahda mitään isoille nokkosille, jotka 
katkaisevat siiman vähän väliä. Valmista-
jan mukaan koneessa on automaattinen 
siiman syöttö, mutta trimmeri piti pysäyttää 
toistuvasti siiman loppumisen takia. 
 Työ loppuu lyhyeen, sillä akku tyhje-
nee alle 10 minuutissa. Se on liian lyhyt 
aika, varsinkin, kun lataaminen kestää 80 
minuuttia. Koneen voi toki kytkeä verkkovir-
taan siksi aikaa, kun akku latautuu. 

 YHTEENVETO:  Erinomainen kone perusteellisen 
muotoilunsa ansiosta. Lyhyt työskentelyaika ja 
yhden asennon leikkauspää syövät pisteitä. 

 YHTEENVETO:  Kaikenlaisiin töihin sopiva helppo-
käyttöinen trimmeri, joka jaksaa loppuun asti. 
Selvästi hintansa veroinen. 

 YHTEENVETO:  Vankka ja voimakas kone, jossa on  
aivan liian lyhyt käyntiaika. Vaatii toimiakseen 
kaksi akkua, joten hankinta tulee liian kalliiksi. 

 YHTEENVETO:  Ruohonraivaussahaksi hiljainen 
ja erinomainen, mutta trimmeriksi kömpelö ja 
raskas. Lyhyt käyttöaika ja kova hinta. 

 YHTEENVETO:  Erinomainen trimmeri, mutta 
säätömahdollisuuksien puuttuminen vaatii 
 käyttäjältä voimaa ja noin 180 sentin pituutta.

■ Tätä trimmeriä mainostetaan ruohon-
raivaussahana, ja sen siiman voi vaihtaa 
terään. Kone painaa lähes 6 kiloa, joten 
siihen kuuluvat valjaat tulevat tarpeeseen.
 Trimmeri on erittäin vankkaa tekoa, 
mutta sen rakenne vaikuttaa hieman köm-
pelöltä. Moottori ja iso akku ovat koneen 
päällä, ja voima välittyy leikkauspäähän 
varren sisällä olevalla akselilla.  
 Leikkauspäätä ei voi kääntää sen 
paremmin sivu- kuin pystysuunnassa, eikä 
työasentoa voi vaihdella oikeastaan lain-
kaan. Se tarkoittaa, että pitkän käyttäjän 
pitää kumarrella jonkin verran sopivan 
työasennon löytämiseksi. Koko koneen 
voi toisaalta kääntää 90 asteen leikkaus-
kulmaan suhteellisen helposti. 
 Kone on uskomattoman hiljainen, tekee 
siistiä jälkeä ja selviytyy helposti melkein 
kaikesta. Pitkät ruohot tosin kietoutuvat 
koneen ympärille ja pysäyttävät pyörimisen 
kokonaan. Koneella voi onneksi peruuttaa 
ruohon irrottamiseksi.  
 Akku tyhjenee noin 15 minuutissa, mutta 
pikalatautuu täyteen vain 22 minuutissa.

■ Tämä trimmeri on selvästi tarkoitettu 
keskimääräistä raskaampaan työhön. Kone 
muistuttaa ulkonäkönsä ja painonsa puo-
lesta pientä raivaussahaa, ja sen rakenne on 
hyvin vankka. 
 Takakahva on päällystetty miellyttävällä 
kumilla ja iso etukahva vaahtomuovilla. 
Säätömahdollisuudet ovat kuitenkin valitet-
tavan huonot, sillä etukahvaa voi siirtää vain 
hieman eteen tai taakse ruuvimeisselillä. 
Kahva on kaiken lisäksi epäsymmetrinen, ja 
kone sopii vain oikeakätisille. 
 Valjaat olivat enimmäkseen tiellä, ja 
niiden kiinnityskoukku on väärässä pai-
kassa. Leikkauspäätä ei voi kääntää sen 
enempää sivu- kuin pystysuunnassa, joten 
työasennon vaihtamiseen tarvitaan käsivoi-
mia ja akrobotiaa. Kaareva varsi ei ainakaan 
helpota hyvän työasennon löytämistä.
 Trimmeri leikkaa siististi myös sitkeät 
ruohot, mutta joutuu luovuttamaan isojen 
nokkosten edessä. Kone leikkaa puolisen 
tuntia kerrallaan, ja akku latautuu noin 
puolessa toista tunnissa. Se on ok. Auto-
maattinen siimansyöttö ei vakuuta.


