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SL-energiapakki 1500 on mökkeilijän, karavaanarin, veneilijän tai pienrakentajan virtalähde tehokkaalla 1500 W 

invertterillä, joka antaa hetkellisesti jopa 3600 W tehon. Helposti liikuteltava, hiljainen ja tehokas virtalähde tarjoaa 

sähköä paikkoihin, joissa sitä ei ole muutoin helposti saatavilla. Pakki on heti käyttövalmis ilman aikaa ja rahaa vieviä 

asennuksia. Energiapakin avulla voi käyttää 1500 W (max) teholla toimivia työkaluja, kuten porakoneita, sahoja tai 

sekoittimia. Pakki on kätevä virtalähde myös puutarhaan tai terassille, kuten grillaamiseen ja valaistukseen. Laitteen 

avulla voi katsoa televisiota, imuroida, ladata puhelimen sekä käyttää erilaisia keittiökoneita. Pakki toimii myös 

virtalähteenä auton kaapelikäynnistyksessä.

Energiapakin akkua voi ladata viidellä kiinteällä aurinkopaneelilla sekä verkko- tai tasavirtapistorasiasta (esim. auton tai 

veneen pistorasiasta). Laite lataa 100 Ah geeliakun täyteen ekologisesti viidellä 16 W  (yht. 80 W) monokristallipaneelilla. 

Paneelit aukeavat eri puolille laitetta ottaen energian tehokkaasti talteen jopa 17 % hyötysuhteella. Laitteeseen saa 

tarvittaessa kytkettyä lisäakkuja tai -paneeleita.   Energiapakki kulkee kätevästi mukana pyöriensä ja teleskooppisen 

vetokahvansa ansiosta. Alla ilmoitetut käyttöajat ovat laskennallisia, todelliseen käyttöaikaan vaikuttavat muun muassa 

olosuhteet.

SL-ENERGIAPAKKI 1500

  TEKNISET TIEDOT

  Näyttö:

  Mitat:

  EAN-koodi:

  Tuotenumero:

  Teho:

  Paneelit:

  Akku:

  Pistorasiat:

  Digitaalinen (akun varauksen tarkistamiseen)

  L 530 x K 530 x S 370 mm, paino 53 kg

  6417075920494

  92049

  1500 W invertteri
  3600 W hetkellinen teho

  5 x 16 W monokristallipaneeli
  (mahdollisuus lisäpaneeleille max 220 W)

  100 Ah geeliakku
  (mahdollisuus lisäakuille max 240 Ah)

  2 x 230 V verkkovirta (AC)
  2 x 12 V tasavirta (DC) 
  2 x USB-portti
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  LAITTEET W
 ARVIO 
 KÄYTTÖAIKA

  Älypuhelin:

  Valaisin:

  Kannettava tietokone:

  Matkajääkaappi:

  Televisio:

  Sähkögrilli:

  Imuri / betonisekoitin:

  Jiirisaha / sekoituskone:

  Porakone:

  Halkomakone:

  Radio:

6   160 h

13   82 h

60   18 h

60   18 h

200

1000

  5 h 15 min

  1 h

500

1400

  2 h

  45 min

500

1500

  2 h

  40 min

4   260 h
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SL-betonisekoitin on laadukas pienrakentajan betonisekoitin. 
Pyörien ja trukin sorkkia varten hitsattujen nostopaikkojen 
ansiosta sekoitin on näppärästi liikuteltavissa ja 
nostettavissa. SL-betonisekoittimen runko on säädettävissä 
kuljetusasentoon, jolloin se mahtuu jopa farmariautoon. 
Betonisekoittimessa on pistotulppa ja kulutusta kestävä 
valurautainen hammaskehä. Toimitetaan valmiiksi koottuna.  

SL-betonisekoitin on laadukas ja tukeva sekoitin rakentajille. 
Pyörien ja trukin sorkkia varten hitsattujen nostopaikkojen 
ansiosta sekoitin on näppärästi liikuteltavissa ja 
nostettavissa. Betonisekoittimessa on pistotulppa ja 
kulutusta kestävä valurautainen hammaskehä. Toimitetaan 
valmiiksi koottuna.  

SL-BETONISEKOITIN B125L

SL-BETONISEKOITIN B140L

Kuljetusasento

  TEKNISET TIEDOT

  Mitat:

  Paino:

  Virta:

  Jännite:

  Teho

  EAN-koodi:

  Tuotenumero:

  Tilavuus:

  L 1050 x  P 670 x K 1150 / 830 mm

  40 kg

  3,2 A

  230 V

  700 W (otto)

  6417075920128

  92012

  125 litraa

  TEKNISET TIEDOT

  Mitat:

  Paino:

  Virta:

  Jännite:

  Teho

  EAN-koodi:

  Tuotenumero:

  Tilavuus:

  L 1200 x P 650 x K 1250 mm

  60 kg

  3,2 A

  230 V

  700 W (otto)

  6417075920388

  92038

  140 litraa
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Pyörien lyhenteet: 
IK/IKA = sisärenkaallinen ilmakumipyörä kuulalaakerilla, SK/SKA = puhkeamaton polyuretaanipyörä kuulalaakerilla, 
4 PLY = nelinkertainen kangas

SL-kottikärry on jämäkkä ja erittäin tasapainoinen yleiskärry 
pienrakentajille ja pihan kunnostajille. Ergonomisen 
muotoilunsa ansiosta kärryn liikuttelu on helppoa ja 
kevyttä. Kottikärry on saatavissa joko sisärenkaallisella 
pyörällä (IK) tai huoltovapaalla puhkeamattomalla 
polyuretaanirenkaalla (SK). Kärryn työntämistä keventää 
myös suuri kuulalaakeroitu teräsvanteellinen pyörä. 
Suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota Suomen 
haastaviin ilmastollisiin olosuhteisiin.

SL-kottikärry 110 IKA on erittäin tasapainoinen kottikärry 
useaan eri käyttöön. Kahden suuren pyöränsä ja 
kuulalaakeroitujen vanteiden ansiosta kärry on erittäin 
vakaa ja käyttäjäystävällinen. Kottikärry on saatavissa joko 
sisärenkaallisilla ilmakumipyörillä (IKA) tai huoltovapailla 
puhkeamattomilla polyuretaanirenkailla (SKA). 
Suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota Suomen 
haastaviin ilmastollisiin olosuhteisiin. Toimitetaan valmiiksi 
koottuna. 

SL-KOTTIKÄRRY 110 IK & SK

SL-KOTTIKÄRRY 110 IKA & SKA

  TEKNISET TIEDOT

  Kantavuus:

  Pyörä:

  Mitat:

  Paino:

  EAN-koodi:

  Tuotenumero:

  Vetoisuus (kukkura)

  220 kg

  IK-4.00 x 8” / Ø 20 / 4 PLY, SK-4.00 x 8”

  L 600 x P 1425 x K 630 mm

  14 kg

  IK 6417075920142, SK 6417075920210

  IK 92014, SK 92021

  110 litraa

  TEKNISET TIEDOT

  Kantavuus:

  Pyörä:

  Mitat:

  Paino:

  EAN-koodi:

  Tuotenumero:

  Vetoisuus (kukkura)

  250 kg

  IK-4.00 x 8” / Ø 20 / 4 PLY, SK-4.00 x 8”

  L 600 x P 1390 x K 630 mm

  17 kg

  IKA 6417075920159, SKA 6417075920487

  IKA 92015, SKA 92048

  110 litraa



Pyörien lyhenteet: 
IK/IKA = sisärenkaallinen ilmakumipyörä rullalaakerilla, 4 PLY = nelinkertainen kangas

Vankka ja laadukas puutarhaan, talleille ja maatalouteen 
suunniteltu kärry, joka soveltuu mittojensa ansiosta 
myös ahtaisiin paikkoihin. Kärryssä on kestävä ja kevyt 
kotti, joka on valmistettu kierrätettävästä materiaalista. 
Polypropeenikotti on helppo tyhjentää, puhdistaa ja 
se säilyttää olomuotonsa vuodesta toiseen. Kärry on 
ergonomisesti muotoiltu ja siinä on vahva metallirunko. 
Kärryn tasapainopistettä voidaan muuttaa säätämällä 
pyörän paikkaa. Suuri, rullalaakeroitu pyörä mahdollistaa 
raskaidenkin kuormien siirtämisen. Toimitetaan valmiiksi 
koottuna.

SL-tallikärry 300 IKA on erityisesti talleille ja maatalouteen 
suunniteltu laadukas, tukeva ja tasapainoinen kärry. 
Kärryssä on erittäin suuri, mutta kevyt kotti, joka on 
valmistettu kierrätettävästä materiaalista. Polyeteenikotti 
on helppo tyhjentää, puhdistaa ja se säilyttää 
olomuotonsa. Kärryn kukkuratilavuus on jopa 300 litraa. 
Vahva metallirunko mahdollistaa 250 kg:n kuorman. 
Tilavuutensa ansiosta kärry soveltuu erinomaisesti 
myös puutarhakäyttöön. Ergonomisen rakenteen ja 
rullalaakeroitujen suurten pyörien ansiosta kärryn liikuttelu 
on helppoa ja kevyttä. Toimitetaan valmiiksi koottuna.

SL-TALLIKÄRRY 200 IK

SL-TALLIKÄRRY 300 IKA

  TEKNISET TIEDOT

  Kantavuus:

  Pyörä:

  Mitat:

  Paino:

  EAN-koodi:

  Tuotenumero:

  Vetoisuus (kukkura)

  200 kg

  IK-4.00 x 8” / Ø 20 / 4 PLY

  L 680 x P 1510 x K 775 mm

  17 kg

  6417075920234

  92023

  200 litraa

  TEKNISET TIEDOT

  Kantavuus:

  Pyörä:

  Mitat:

  Paino:

  EAN-koodi:

  Tuotenumero:

  Vetoisuus (kukkura)

  250 kg

  IK-4.00 x 8” / Ø 20 / 4 PLY

  L 905 x P 1580 x K 760 mm

  21 kg

  6417075920241

  92024

  300 litraa



Pyörien lyhenteet: 
SK = puhkeamaton kuulalaakeroitu pyörä

SL-lavavaunu 175 on pieni ja kestävä lavavaunu vahvistetulla 

rungolla. Vaunussa on kaksi kuulalaakeroitua kiinteää ja kaksi 

kääntyvää pyörää jarruilla, jotka ovat asennettavissa sekä 

eteen tai taakse. Ulkomittojensa ja käännettävän työntöaisan 

ansiosta vaunu on helppo kantaa ja pakata pieneen tilaan. 

Lava on pinnoitettu erillisellä suojalla, joka estää myös 

liukumista. Lavassa on pyöristetyt kumiset törmäyssuojat. 

Toimitetaan valmiiksi koottuna.

SL-lavavaunu 305 on kestävä ja laadukas lavavaunu 

vahvistetulla rungolla. Vaunussa on kaksi kuulalaakeroitua 

kiinteää ja kaksi kääntyvää pyörää jarruilla, jotka ovat 

asennettavissa sekä eteen tai taakse. Kärryn mitoituksessa 

on kiinnitetty huomiota työergonomiaan, jolloin sen käyttö 

on helppoa ja kevyttä. Vaunun työntöaisa on käännettävissä 

ala-asentoon. Lava on pinnoitettu erillisellä suojalla, joka 

estää myös liukumista. Lavassa on pyöristetyt kumiset 

törmäyssuojat. Toimitetaan valmiiksi koottuna.

SL-LAVAVAUNU 175

SL-LAVAVAUNU 305

UUTUUS

2018

UUTUUS

2018

  TEKNISET TIEDOT

  Pyörä:

  Vanne:

  Mitat:

  Paino:

  EAN-koodi:

  Tuotenumero:

  Kantavuus:

  SK-100 x 28

  muovi

  L 465 x P 725 x K 870 / 245 mm

  10 kg

  6417075920500

  92050

  175 kg

  TEKNISET TIEDOT

  Pyörä:

  Vanne:

  Mitat:

  Paino:

  EAN-koodi:

  Tuotenumero:

  Kantavuus:

  SK-125 x 36

  teräs

  L 605 x P 900 x K 950 / 295 mm

  19 kg

  6417075920517

  92051

  305 kg



Pyörien lyhenteet: 
IKN = sisärenkaallinen ilmakumipyörä liukulaakerilla, SKKL = puhkeamaton polyuretaanipyörä kuulalaakerilla
4 PLY = nelinkertainen kangas

SL-varastokärry on laadukas, tukeva ja kestävä teräsputkesta 

valmistettu yleiskärry. Kärryssä on pitkä, teräslevystä 

valmistettu kärkilevy ja alaslaskettava kuormakynnys, jonka 

pituus on 520 mm ja leveys 340 mm. Suuri ja taipumaton 

kärkilevy mahdollistaa kuormien kuljettamisen jopa ilman 

kuormakynnystä. Kärryssä on kestävät teräsvanteelliset 

puhkeamattomat polyuretaanirenkaat. Toimitetaan valmiiksi 

koottuna.

Laadukas hiekoituskärry pihojen hiekoitukseen. Kärryssä 

on nastoitettu vetopyörä, joka ei liu’u jäiselläkään pinnalla. 

Hiekoituskärry levittää raekooltaan 3–8 mm hiekan 

työntönopeudesta riippuen noin metrin levyiseksi kaistaksi. 

Säätöruuvin avulla levitysmäärää voidaan tarvittaessa 

säätää. Tasaisen sirottavan levityksen ansiosta hiekkaa 

kuluu vähemmän ja hiekoitustyö nopeutuu. Tukeva, 

saranoitu kansi estää hiekan kastumisen ja mahdollisen 

jäätymisen. Soveltuu myös rakeisen kalkin tai lannoitteen 

levitykseen. Toimitetaan valmiiksi koottuna.

SL-VARASTOKÄRRY 200 SKKL

SL-HIEKOITUSKÄRRY 601

  TEKNISET TIEDOT

  Pyörä:

  Mitat:

  Kärkilevy:

  Raideväli:

  Paino:

  EAN-koodi:

  Tuotenumero:

  Kantavuus:

  SKKL-260 x 85 / Ø 20

  L 560 x P 1110 mm

  pituus 165 mm

  450 mm

  14 kg

  6417075920371

  92037

  250 kg

  TEKNISET TIEDOT

  Säiliön tilavuus:

  Pyörä:

  Mitat:

  Paino:

  EAN-koodi:

  Tuotenumero:

  Hiekoitusala:

  22 litraa

  IKN-260 x 85 / Ø 20 / 4 PLY

  L 490 x P 900 x K 760 mm

  12 kg

  6417075920272

  92027

  Noin 150 m²



TILAUSTYÖT, SOPIMUSVALMISTUS, PINTAKÄSITTELYT JA KOKOONPANOTYÖT

ESKO Finland Oy tekee tilauksesta 
mm. hitsaukset, levytyöt, 
puristustyöt, koneistukset, 
kokoonpanotyöt, asennukset ja 
pintakäsittelyt. Yrityksessämme on 
sekä jauhe- että märkämaalaamo. 

Toimintamme perustuu korkeaan 
laatuun, monipuolisuuteen, 
asiakaskohtaiseen joustavuuteen 
sekä nopeaan ja varmaan 
toimitukseen.

ESKO - AMMATTILAISTEN SUOSIMAA KOTIMAISTA HUIPPULAATUA

Kotimaisuus takaa huollon ja varaosien saatavuuden sekä jälleenmyyntiarvon säilymisen. 

Toimimme ISO 9001:2015 ja ISO 14001 standardien mukaisesti.

ESKO Finland Oy
Sälinkääntie 1043
FI-04740 SÄLINKÄÄ
Puh. 0424 61 611
toimisto@eskofinland.fi

Valmistaja pidättää oikeudet tuotemuutoksiin.


