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ÄÄRIMMÄISTÄ LAATUA JA KESTÄVYYTTÄ

ESKO Finland Oy on Mäntsälän Sälinkäällä toimiva konepajayritys. 
Tuotamme asiakkaillemme korkealaatuisia tuotteita pitävillä toimi- 
tusajoilla. Tuotevalikoimaamme kuuluvat ESKO SL- ja ESKO Heavy 
-tuotteet, lisäksi tarjoamme tilauksesta myös sopimusvalmistusta.

ESKO SL -tuotelinjan tuotteet soveltuvat muun muassa rakentajalle, 
teollisuuteen, maatalouteen ja puutarhaan. Tuotteet ovat laadukkaita 
ja soveltuvat monipuoliseen käyttöön.

ESKO Heavy -tuotelinjan tuotteet on suunniteltu rankkaan ammatti -
käyttöön. Tuotteet ovat äärimmäisen kestäviä ja edustavat markki-
noiden parasta laatua.

Tuotteidemme suunnittelun keskiössä on aina asiakas ja lähtö -
kohtana kestävä, toimiva ja ergonominen työkalu. Käytämme 
valmistuksessa aina korkealaatuisia raaka-aineita ja komponentteja 
taataksemme tuotteille pitkän käyttöiän ja kestävyyden. Vastaamme 
laadunvalvonnasta koko prosessin ajan ja varmistamme jokaisen 
tuotteen toimivuuden yksilöllisesti vielä ennen toimitusta. ESKO-
tuotteilla on erinomainen maine ammattilaisten keskuudessa. 
Kotimainen toimintamme takaa huollon ja varaosien saatavuuden 
sekä jälleenmyyntiarvon säilymisen.
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Kotti-
kärryt
Betoni-
sekoittimet

Betonisekoittimemme tarjoavat sujuvaa työntekoa

ESKO SL- ja ESKO Heavy -betonisekoittimet ovat varmakäyttöisiä ja kestäviä työ-
koneita ammattilaisille ja pienrakentajille. Kaikissa sekoittimissamme on valu-
rautaiset hammaskehät, jotka takaavat kestävyyden ja pitkän käyttöiän. Trukki-
sorkkapaikkojen ansiosta betonisekoittimen liikutteleminen ja nostaminen on 
helppoa. Sekoittimemme ovat heti käyttövalmiita ilman työlästä kokoonpanoa.

ESKO SL -betonisekoittimet ovat laadukkaita myllyjä rakentajille ja pienrakentajille. 
Tyyppimalli ESKO SL B125L on kuljetusasentonsa ansiosta mahdutettavissa jopa 
farmariautoon.

ESKO Heavy -betonisekoitin on valmistettu erityisesti järeään ja kovaan ammatti-
käyttöön. Useimmat ammattilaiset pitävät ESKO Heavy -betonisekoittimen 
tarjoamaa sekoitustulosta ja nopeutta markkinoiden parhaana. Vuosikymmeniä 
palvelleet ESKO-betonisekoittimet ovat osoitus niiden äärimmäisestä laadusta ja 
kestävyydestä.
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ESKO SL B125L on laadukas betonisekoitin pienrakentajille. Pyö-
rien ja trukin sorkkia varten hitsattujen nostopaikkojen ansiosta 
sekoitin on näppärästi liikuteltavissa ja nostettavissa. Betonise-
koittimen runko on säädettävissä kuljetusasentoon, jolloin se 
mahtuu jopa farmariautoon. Betonisekoittimessa on pistotulppa 
ja kulutusta kestävä valurautainen hammaskehä. Toimitetaan val-
miiksi koottuna.

Tuotenumero 92012

Ammattimuurareillekin sopiva, tehokas ja erittäin vankkaraken-
teinen ESKO Heavy 30/100/170L valovirtamoottorilla. Tilavan, 
useaan eri asentoon säädettävän rummun ja tarkasti optimoitujen 
sekoitussiipien ansiosta sekoittimella saadaan nopeasti paljon 
tasalaatuista valmista massaa. Työskentelyä nopeuttaa ja helpot-
taa myös iso suuaukko. Pyörien ja trukin sorkkia varten hitsat-
tujen nostopaikkojen avulla sekoitin on näppärästi liikuteltavissa 
ja nostettavissa. ESKO Heavy -sekoittimessa on kestävä valurau-
tahammaskehä ja pintakäsittelynä jauhemaalaus. Toimitetaan 
valmiiksi koottuna.

Tuotenumero 70030

ESKO SL B140L on laadukas ja tukeva sekoitin rakentajille. Pyö-
rien ja trukin sorkkia varten hitsattujen nostopaikkojen ansiosta 
sekoitin on näppärästi liikuteltavissa ja nostettavissa. Betonise-
koittimessa on pistotulppa ja kulutusta kestävä valurautainen 
hammaskehä. Toimitetaan valmiiksi koottuna.

Tuotenumero 92038
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B125L 125 3,2 230 700 45 1050 x 670 x 1150 / 830 6417075920128 92012 • •

B140L 140 3,2 230 700 50 1200 x 650 x 1250 6417075920388 92038 • •

30/100/170L 170 3,2 230 700 67 750 x 1300 x 1300 6417075700300 70030 • • •

B125L

30/100/170L

B140L

125L 230V

140L 230V

170L 230V
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Sirkkeli

ESKO Heavy RS 400/450 rankkaan työhön

ESKO Heavy -rakennussirkkeli on suunniteltu järeään sahaamiseen, kestämään 
rankkaa ammattikäyttöä ja sietämään Suomen sääolosuhteet. Ammatti-
rakentamisessa erittäin suosittu sirkkeli halkaisee umpijäisen lankun leikiten ja iso 
kovapala terä mahdollistaa suuren sahauskorkeuden. Sirkkeliin saatavana olevat 
lisävarusteet laajentavat sirkkelin käyttöominaisuuksia. Kotimainen toimintamme 
takaa huollon ja varaosien saatavuuden helposti ja nopeasti.

5



ESKO Heavy RS 400/450 on kovaan ammattikäyttöön suunniteltu erittäin kestävä ja tehokkaalla voimavirtamoottorilla varustettu pöytä-
sirkkeli. Sirkkelissä on säädettävät, tarvittaessa sivuun kääntyvät sahausohjaimet ja valmiit kannakkeet lisäpöytien kiinnitykseen. Sirkke-
lissä on tukeva teräksinen teräsuojus ja jakoveitsi maksimaalisen turvallisuuden saavuttamiseksi. Helposti vaihdettava, halkaisijaltaan suuri 
kovapalaterä mahdollistaa sirkkelissä suuren sahauskorkeuden. Terä pysähtyy nopeasti ja turvallisesti moottorin sähkömagneettisella 
jarrulla. Toimitetaan valmiiksi koottuna.

Tuotenumero 72001

ESKO Heavy

Tyyppimalli RS 400/450

Teräkoko mm Ø 450 kovapalaterä

Sahauskorkeus mm Ø 450 = 120

Moottori 4,0 (otto 4,82) kW / 400 V, 2800 r/min, IP 54, sähkömagneettisella jarrulla

Pöydän koko L x P mm 725 x 1000

Pöydän korkeus mm 800

Paino kg 109

Tuotenumero 72001

EAN 6417075720018

RS 400/450

Sirkkeliin on saatavana uusia Ø 450 mm 
kovapalateriä ja muita varaosia.
Terän tuotenumero 07160

Sivupöytä: 
L 600 x P 685 mm
Tuotenumero 62006

Päätypöytä:
L 685 x P 530 mm
Tuotenumero 62007

Kuvan sirkkeli sisältää lisävarusteita.

Purunpoistoyhde:
Ø 100 mm liitin
erilliselle “imurille”
Tuotenumero 62005

Siirtopyöräpaketti:
Sis. erilliset pyörät ja työntöaisat
Tuotenumero 62003

Varaosaohjain 2: L 730 mm, suurentaa 
halkaisuleveyttä n. 220 mm
Tuotenumero 62015

Lisävarusteet

400VØ450
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Kotti-
kärryt

Kottikärryjä jokaiseen käyttöön

ESKO Heavy- ja ESKO SL -valikoimasta löytyy kottikärryjä eri tarpeisiin: rakennus-
työ maalle betonin nostamiseen ja kuljettamiseen, puutarhaan mullan työntä-
miseen, teollisuuteen terässilpun siirtämiseen jne. Valikoimamme kaikki kotti kärryt 
on suunniteltu ajatellen työntekijää, ergonomiaa ja olosuhteita. Kotti kärryt ovat 
tukevia, tasapainoisia ja kestävät käyttöä. Kottikärryjä löytyy yksi pyöräisenä ja 
kaksipyöräisenä sekä puhkeamattomilla että ilmakumillisilla pyörillä.

ESKO SL -tuotelinjan kottikärryt soveltuvat monipuolisesti yleiskäyttöön. 
ESKO Heavy -tuotelinjan kärryt on suunniteltu kestämään rankkaa työntekoa 
ja valikoimasta löytyy kärry jopa 450 kg kantavuudella. Betonin ja laastin 
kuljetuksessa kärryltä vaaditaan paljon ja erityisesti ESKO Heavy tarjoaa juuri  
nuo tarvittavat ominaisuudet.
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110 SK 92021 110 220 • 600 x 1425 x 630 15 • • • • 10

110 IK 92014 110 220 • 600 x 1425 x 630 14 • • • • 10

 
110 SKA 92048 110 250 • • 600 x 1390 x 630 20 • • • • 10

110 IKA 92015 110 250 • • 600 x 1390 x 630 17 • • • • 10

 
200 IK 92023 200 200 • 680 x 1510 x 775 17 • • 16

 
300 IKA 92024 300 250 • • 905 x 1580 x 760 21 • • 16

E
S

K
O
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120/120L 73001 120 250 • 730 x 1330 x 700 21 • • • • 11

 
350/120L SK 73021 120 300 • 700 x 1400 x 700 28 • • • • • 11

350/120L IK 73017 120 300 • 700 x 1400 x 700 25 • • • • • 11

 
350/120L SK 73029 120 300 • • 700 x 1400 x 700 29 • • • • 11

350/120L IK 73028 120 300 • • 700 x 1400 x 700 27 • • • • 11

 
350/120L SKA 73035 120 350 • • • 700 x 1400 x 700 38 • • • • 12

350/120L IKA 73016 120 350 • • • 700 x 1400 x 700 31 • • • • 12

 
400/130 SK 73023 130 400 • • 590 x 1350 x 760 39 • • • • 14

400/130 IK 73013 130 400 • • 590 x 1350 x 760 36 • • • • 14

 
400/130 SKA 73030 130 450 • • • 590 x 1350 x 760 48 • • • • 14

400/130 IKA 73006 130 450 • • • 590 x 1350 x 760 41 • • • • 14

8



110

9



110 SKA/IKA

ESKO SL

Tyyppimalli 110 SK 110 IK 110 SKA 110 IKA

Vetoisuus L (kukkura) 110 110 110 110

Kantavuus kg 220 220 250 250

Kaksipyöräinen (akselisto) • •

Pyörät puhkeamaton 4.00 x 8” ilmakumi 4.00 x 8” puhkeamaton 4.00 x 8” ilmakumi 4.00 x 8”

Mitat L x P x K mm 600 x 1425 x 630 600 x 1425 x 630 600 x 1390x 630 600 x 1390x 630

Paino kg 15 14 20 17

Tuotenumero 92021 92014 92048 92015

EAN 6417075920210 6417075920142 6417075920487 6417075920159

110 SK/IK

ESKO SL 110 on jämäkkä ja erittäin tasapainoinen yleiskärry 
rakentajille ja pihan kunnostajille. Ergonomisen muotoilunsa 
ansiosta kärryn liikuttelu on helppoa ja kevyttä. Kärryn työn-
tämistä keventää myös suuri kuulalaakeroitu teräsvanteellinen 
pyörä. Suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota Suomen 
haastaviin ilmastollisiin olosuhteisiin.

Kottikärry on saatavana joko huoltovapaalla puhkeamattomalla 
polyuretaanirenkaalla (SK) tai sisärenkaallisella ilmakumipyörällä 
(IK). 

Tuotenumero 92021 (SK), 92014 (IK)

ESKO SL 110 on erittäin tasapainoinen kottikärry useaan eri käyt-
töön. Kahden suuren pyöränsä ja kuulalaakeroitujen vanteiden 
ansiosta kärry on erittäin vakaa ja käyttäjäystävällinen. Suun-
nittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota Suomen haastaviin 
ilmastollisiin olosuhteisiin. Toimitetaan valmiiksi koottuna.

Kottikärry on saatavana joko huoltovapailla puhkeamattomilla 
polyuretaanirenkailla (SKA) tai sisärenkaallisilla ilmakumipyörillä 
(IKA).

Tuotenumero 92048 (SKA), 92015 (IKA)

Puhkeamaton polyuretaanipyörä (SK ja SKA)
4.00 x 8” / Ø 20 mm
Pyörän tuotenumero 92022

Sisärenkaallinen ilmakumipyörä (IK ja IKA)
4.00 x 8” / Ø 20 mm
Pyörän tuotenumero 92018

Pyörät ESKO SL 110 -kottikärryihin

110 L 220
KG

110 L 250
KG
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Nostokorvilla varustettu vankka ja tasapainoinen betonikärry 
ammattikäyttöön. Kottikärry on varustettu kaatokaarilla tyhjentä-
misen helpottamiseksi. Ainevahvuudet, kestävä teräsvanne, suuri 
rengaskoko ja kuulalaakerointi mahdollistavat raskaidenkin kuor-
mien nostamisen ja työntämisen. Toimitetaan valmiiksi koottuna.

Kottikärry on saatavana joko huoltovapaalla puhkeamattomalla 
solukumirenkaalla (SK) tai sisärenkaallisella ilmakumipyörällä (IK).

Tuotenumero  73029 (SK), 73028 (IK)

Erittäin laadukas ja tasapainoinen rakentajan yleiskärry, joka 
soveltuu kokonsa puolesta myös puutarhakäyttöön. Ainevah-
vuudet ja putkivahvisteinen kotti tekevät kärrystä kestävän ja 
jämäkän. Liikuttelua keventää kuulalaakeroitu teräsvanteellinen 
pyörä. Toimitetaan valmiiksi koottuna.

Tuotenumero 73001 (IK)

Tukeva ja tasapainoinen betonikärry, joka soveltuu vaativaankin 
ammattikäyttöön. Ainevahvuudet, kotin putkivahvisteinen reuna, 
teräsvanne, suuri rengaskoko ja kuulalaakerointi mahdollistavat 
raskaidenkin kuormien käsittelyn. Kärryssä on tyhjentämistä hel-
pottavat kaatokaaret. Toimitetaan valmiiksi koottuna.

Kottikärry on saatavana joko huoltovapaalla puhkeamattomalla 
solukumirenkaalla (SK) tai sisärenkaallisella ilmakumipyörällä (IK).

Tuotenumero 73021 (SK), 73017 (IK)

350/120L NOSTOKORVAT

120/120L

350/120L 

120 L 250
KG

120 L 300
KG

120 L 300
KG
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Kaksipyöräisyys tekee tästä tukevasta kottikärrystä erittäin tasa-
painoisen ja kevyesti työnnettävän. Kärryssä on vahva, putkivah-
visteinen kotti, jossa on nostokorvat. Ainevahvuudet, teräsvanne, 
suuri rengaskoko ja kuulalaakerointi mahdollistavat raskaidenkin 
kuormien liikuttelun. Kaatokaaret helpottavat kärryn tyhjentä-
mistä. Toimitetaan valmiiksi koottuna.

Kottikärry on saatavana joko huoltovapailla puhkeamattomilla 
solukumirenkailla (SKA) tai sisärenkaallisilla ilmakumipyörillä 
(IKA).

Tuotenumero 73035 (SKA), 73016 (IKA)

350/120L NOSTOKORVAT

ESKO Heavy

Tyyppimalli 120/120L IK 350/120L SK ja IK 350/120L SK ja IK
NOSTOKORVAT

350/120L SKA ja IKA
NOSTOKORVAT

Vetoisuus L (kukkura) 120 120 120 120

Kantavuus kg 250 300 300 350

Nostokorvat • •

Kaksipyöräinen (akselisto) •

Pyörät
ilmakumi 4.00 x 6” puhkeamaton 4.00 x 8” 

ilmakumi 4.00 x 8”
puhkeamaton 4.00 x 8” 
ilmakumi 4.00 x 8”

puhkeamaton 4.00 x 8” 
ilmakumi 4.00 x 8”

Kotin levypaksuus mm 1,4 1,4 1,4 1,4

Mitat L x P x K mm 730 x 1330 x 700 700 x 1400 x 700 700 x 1400 x 700 700 x 1400 x 700

Paino kg 21 28 ja 25 29 ja 27 38 ja 31

Tuotenumero 73001 73021 / 73017 73029 / 73028 73035 / 73016

EAN
6417075730017 (IK) 6417075730215 (SK) 

6417075730178 (IK)
6417075730291 (SK)
6417075730284 (IK)

6417075730352 (SKA)
6417075730161 (IKA)

Puhkeamattomat solukumipyörät akselistolla (SKA)
4.00 x 8” / Ø 25 mm
Pyörän tuotenumero: 63017

Puhkeamaton solukumipyörä akselilla (SK)
4.00 x 8” / Ø 25 mm
Pyörän tuotenumero: 63014

Sisärenkaalliset ilmakumipyörät akselistolla (IKA)
4.00 x 8” / Ø 25 mm
Pyörän tuotenumero: 63010

Sisärenkaallinen ilmakumipyörä akselilla (IK)
4.00 x 6” / Ø 20 mm
Pyörän tuotenumero: 63002

Pyörät ESKO Heavy 350/120L -kottikärryihin

Pyörä ESKO Heavy 120/120L -kottikärryyn

120 L 350
KG

Sisärenkaallinen ilmakumipyörä akselilla (IK)
4.00 x 8” / Ø 25 mm
Pyörän tuotenumero: 63003
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400/130L
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Tämä hitsatuilla nostokorvilla varustettu kärry sopii erityisesti 
sisätiloihin, koska se on kapea, lyhyt ja erittäin kestävä. Hitsatun 
kotin ansiosta kärry on raskaassakin käytössä, kuten betonin ja 
laastin kuljetuksessa, erittäin tukeva ja jämäkkä. Liikuttelu on 
kevyttä, koska kärryssä on suuri, kuulalaakeroitu teräsvanteel-
linen pyörä. Kärryssä on tyhjentämistä helpottavat kaatokaaret. 
Toimitetaan valmiiksi koottuna.

Kottikärry on saatavana joko huoltovapaalla puhkeamattomalla 
solukumirenkaalla (SK) tai sisärenkaallisella ilmakumipyörällä (IK).

Tuotenumero 73023 (SK), 73013 (IK)

Kaksipyöräinen, erittäin tasapainoinen ja vankka kärry, joka 
soveltuu kapeutensa ja lyhyytensä ansiosta erityisesti sisäkäyt-
töön. Ainevahvuuksien ja hitsatun kotin ansiosta kärry on kovas-
sakin käytössä, kuten esimerkiksi teollisuudessa, erittäin kestävä 
ja tukeva. Raskaidenkin kuormien työntäminen on helppoa, koska 
kärryssä on suuret, kuulalaakeroidut teräsvanteelliset pyörät. 
Kärryssä on tyhjentämistä helpottavat kaatokaaret ja hitsatut 
nostokorvat. Toimitetaan valmiiksi koottuna.

Kottikärry on saatavana joko huoltovapailla puhkeamattomilla 
solukumirenkailla (SKA) tai sisärenkaallisilla ilmakumipyörillä 
(IKA).

Tuotenumero 73030 (SKA), 73006 (IKA)

400/130L NOSTOKORVAT

400/130L NOSTOKORVAT

ESKO Heavy

Tyyppimalli 400/130L SK 400/130L IK 400/130L SKA 400/130L IKA

Vetoisuus L 130 130 130 130

Kantavuus kg 400 400 450 450

Nostokorvat • • • •

Akselisto • •

Pyörät puhkeamaton 4.00 x 8” ilmakumi 4.00 x 8” puhkeamaton 4.00 x 8” ilmakumi 4.00 x 8”

Kotin levypaksuus 1,5 mm hitsattu 1,5 mm hitsattu 1,5 mm hitsattu 1,5 mm hitsattu

Mitat L x P x K mm 590 x 1350 x 760 590 x 1350 x 760 590 x 1350 x 760 590 x 1350 x 760

Paino kg 39 36 48 41

Tuotenumero 73023 73013 73030 73006

EAN 6417075730239 6417075730130 6417075730307 6417075730062

Pyörät ESKO Heavy 400/130L -kottikärryihin

Puhkeamattomat solukumipyörät akselistolla (SKA)
4.00 x 8” / Ø 25 mm
Pyörän tuotenumero: 63017

Puhkeamaton solukumipyörä akselilla (SK)
4.00 x 8” / Ø 25 mm
Pyörän tuotenumero: 63014

Sisärenkaalliset ilmakumipyörät akselistolla (IKA)
4.00 x 8” / Ø 25 mm
Pyörän tuotenumero: 63010

Sisärenkaallinen ilmakumipyörä akselilla (IK)
4.00 x 8” / Ø 25 mm
Pyörän tuotenumero: 63003

130 L 400
KG

130 L 450
KG
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Talli-
kärryt

Tallikärryt maatiloille ja puutarhaan

Hevostalleilla, maatiloilla ja puutarhassa tarvitaan usein kottikärryjä, joissa 
on iso kotti. ESKO SL -tallikärryt ovat tilavia kärryjä moneen eri käyttöön. 
Tallilla kärryyn on mahduttava paljon lantaa ja puutarhassa on mukava saada suuri 
määrä risuja ja lehtiä kerralla kyytiin. Rullalaakeroidut isot pyörät varmistavat 
kärryn kevyen ja mukavan työntämisen.
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ESKO SL 200 IK on 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. Polypropeeni-
kotti 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 mahdollis-
taa raskaidenkin kuormien siirtämisen. Toimitetaan valmiiksi
koottuna.

Tuotenumero 92023 (IK)

ESKO SL 300 IKA on erityisesti talleille ja maatalouteen suunni-
teltu laadukas, tukeva ja tasapainoinen kärry. Kärryssä on erit-
täin 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. Tila-
vuudeltaan kärry soveltuu erinomaisesti myös puutarhakäyt-
töön. Ergonomisen rakenteen ja rullalaakeroitujen suurten pyö-
rien ansiosta kärryn liikuttelu on helppoa ja kevyttä. Toimitetaan 
valmiiksi koottuna.

Tuotenumero 92024 (IKA)

200 IK

300 IKA

ESKO SL

Tyyppimalli 200 IK 300 IKA

Vetoisuus L (kukkura) 200 300

Kantavuus kg 200 250

Kaksipyöräinen •

Pyörät ilmakumi 4.00 x 8” ilmakumi 4.00 x 8”

Mitat L x P x K mm 680 x 1510 x 775 905 x 1580 x 760

Paino kg 17 21

Tuotenumero 92023 92024

EAN 6417075920234 6417075920241

Sisärenkaallinen ilmakumipyörä (IK)
4.00 x 8” / Ø 20 mm
Pyörän tuotenumero: 92025

Pyörä ESKO SL -tallikärryihin

200 L 200
KG

300 L 250
KG
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Varasto- ja
tiilikärryt

ESKO-kärryt logistiikan helpottamiseen

Täysi tiililetka ei ole kevyt siirrettävä ja erityisesti tähän tarkoitukseen on suunniteltu 
ESKO Heavy -tiilikärryt. Tiilikärry on saatavana kahdella eri rengas vaihtoehdolla ja 
jarrullisena sekä ilman jarrua.

ESKO Heavy- ja ESKO SL -varastokärryt ovat laadukkaita ja tukevia työvälineitä 
erilaisten tavaroiden siirtämiseen paikasta toiseen. Valikoimasta löytyy kahta 
tyyppimallia eri rengasvaihtoehdoilla.

ESKO SL -lavavaunut ovat monipuolisia kärryjä varastoon, teollisuuteen ja 
logistiikkaan. Kärryissä on laadukkaat jarrulliset pyörät, jotka mahdollistavat 
kärryn kevyen liikuttelun. Alastaitettavan aisan ansiosta kärry on myös helposti 
pakattavissa ja kuljetettavissa.
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560 ja 565 SKA/IKA 

Erittäin kestävä ja vankkarakenteinen kärry tiilien kuljetukseen. 
Suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota kärryn tasapai-
noon ja työergonomiaan. Kuulalaakeroinnin ansiosta kärryä on 
kevyt ja helppo työntää kuormitettunakin. Pyörät ovat teräsvan-
teelliset. Tyyppimalli 565 on jarrullinen. Toimitetaan valmiiksi 
koottuna.

Tiilikärry on saatavana joko sisärenkaallisilla ilmakumipyörillä 
(IKA) tai huoltovapailla puhkeamattomilla solukumitäytteisillä 
renkailla (SKA).

Tuotenumero 
73024 (560 SKA), 73007 (560 IKA)
73025 (565 SKA), 73008 (565 IKA)

ESKO Heavy

Tyyppimalli 560 SKA 560 IKA 565 SKA JARRULLINEN 565 IKA JARRULLINEN

Kantavuus kg 450 450 450 450

Pyörät (akselisto) puhkeamaton 4.00 x 4” ilmakumi 4.00 x 4” puhkeamaton 4.00 x 4” ilmakumi 4.00 x 4”

Mitat L x P  mm 630 x 1450 630 x 1450 630 x 1450 630 x 1450

Jarru • •

Kärjen pituus mm 335 335 335 335

Kärjen leveys mm 330 edessä, 410 tyvessä 330 edessä, 410 tyvessä 330 edessä, 410 tyvessä 330 edessä, 410 tyvessä

Paino kg 34 29 38 33

Tuotenumero 73024 73007 73025 73008

EAN 6417075730246 6417075730079 6417075730253 6417075730086

Puhkeamattomat solukumipyörät akselistolla (SKA)
4.00 x 4” / Ø 25 mm
Akseliston tuotenumero: 63012

Sisärenkaalliset ilmakumipyörät akselistolla (IKA)
4.00 x 4” / Ø 25 mm
Akseliston tuotenumero: 63013

Akselistot ESKO Heavy -tiilikärryihin

TIILIKÄRRYT

450
KG
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200 SKKL

Varastokärry ESKO SL on laadukas, tukeva ja kestävä teräsput-
kesta valmistettu yleiskärry. Kärryssä on pitkä, teräslevystä val-
mistettu kärkilevy ja alaslaskettava kuormakynnys, jonka pituus 
on 520 mm ja leveys 340 mm. Suuri ja taipumaton kärkilevy 
mahdollistaa kuormien kuljettamisen jopa ilman kuormakyn-
nystä. Kärryssä on kestävät teräsvanteelliset puhkeamattomat 
polyuretaanirenkaat. Toimitetaan valmiiksi koottuna.

Tuotenumero 92037 (SKKL)

Varastokärry ESKO Heavy on erittäin laadukas, tukeva ja kestävä 
teräsputkesta valmistettu yleiskärry. Kärryssä on pitkä, paksusta 
teräslevystä valmistettu kärkilevy sekä alaslaskettava kuorma-
kynnys, jonka pituus on 485 mm ja leveys 360 mm. Pitkä ja 
taipumaton kärkilevy mahdollistaa raskaidenkin kuormien kul-
jettamisen jopa ilman kuormakynnystä. Aisaputkissa on erilliset 
muovisuojat estämään kuljetettavien tuotteiden pintavaurioita. 
Kärryssä on metallikotelo mm. työkaluille ja tarvikkeille. Kuor-
man sitomisen helpottamiseksi kotelossa on erilliset reiät esim. 
”mustekalan” kiinnityskoukuille. Toimitetaan valmiiksi koottuna.

Kärry on saatavana joko sisärenkaallisilla ilmakumipyörillä (IK) 
tai huoltovapailla puhkeamattomilla polyuretaanirenkailla (SKKL).

Tuotenumero 73043 (SKKL), 73019 (IK)

ESKO SL ESKO Heavy

Tyyppimalli 200 SKKL 500 SKKL 500 IK

Kantavuus kg 250 300 300

Pyörät Puhkeamaton SKKL-260 x 85 Puhkeamaton SKKL-260 x 85 Ilmakumi IK-260 x 85

Mitat L x P mm 560 x 1110 510 x 1260 510 x 1260

Kärjen pituus mm 165 170 170

Kärjen leveys mm 410 430 430

Raideväli mm 450 420 420

Kuormakynnys L x P mm 340 x 520 360 x 485 360 x 485

Paino kg 14 18 17

Tuotenumero 92037 73043 73019

EAN 6417075920371 6417075730437 6417075730192

Puhkeamaton polyuretaanipyörä (SKKL)
260 x 85 / Ø 20 mm
Pyörän tuotenumero: 071165

Sisärenkaallinen ilmakumipyörä (IK)
260 x 85 / Ø 20 mm
Pyörän tuotenumero: 071157

Pyörät varastokärryihin

VARASTOKÄRRYT

250
KG

300
KG500 SKKL/IK
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ESKO SL

Tyyppimalli 305

Kantavuus kg 300

Pyörä SK-125 x 36

Vanne teräs

Mitat L x P x K mm 605 x 900 x 950 / 295

Paino kg 19

Tuotenumero 92051

EAN 6417075920517

LAVAVAUNU

305

Lavavaunu ESKO SL 305 on kestävä ja laadukas lavavaunu vahvistetulla rungolla. Vaunussa on kaksi kuulalaakeroitua kiinteää ja kaksi 
kääntyvää jarrullista pyörää, jotka ovat asennettavissa 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.

Tuotenumero 92051

300
KG
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Hiekoitus -
kärryt

Liukastumiset ovat vaarallisia ja kalliita!

Liikenneturvan kyselyn mukaan neljä kymmenestä on kaatunut liukastumalla.
Liukastumisen seurauksena moni henkilö satuttaa itsensä ja useat joutuvat 
käymään lääkärissä vammojen vuoksi. Lääkärikäynnit ja mahdolliset poissaolot 
töistä tai koulusta ovat kalliita. Vahingon satuttua esiin nousevat usein myös 
vastuu- ja korvauskysymykset. Hiekoituskärryn avulla turhia liukastumisia voidaan 
ehkäistä tehokkaasti.

ESKO Heavy- ja ESKO SL -hiekoituskärryissä on nastoitetut vetopyörät, mikä 
varmistaa kärryn toimivuuden jäisellä pinnalla. Tasainen ja sirottava levitys säästää 
hiekkaa ja nopeuttaa hiekoittamista. Säiliön kansi estää hiekan kastumisen ja 
mahdollisen jäätymisen.

Hiekoituskärry on käytettävissä vuoden ympäri, koska kärry toimii oivana apuna 
myös puutarhassa ja kasvimaalla. Rakeinen kalkki ja lannoite sekä siemenet 
levittyvät nopeasti ja tasaisesti hiekoituskärryn avulla.
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Laadukas hiekoituskärry pihojen hiekoitukseen. Kärryssä on 
nastoitettu vetopyörä, joka ei liu’u jäiselläkään pinnalla. Hiekoi-
tuskärry 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 lan-
noitteen levitykseen. Toimitetaan valmiiksi koottuna.

Tuotenumero 92027

Erittäin laadukas hiekoituskärry, joka soveltuu myös ammatti-
käyttöön. Kärryllä voidaan hiekoittaa nopeasti suuriakin alueita 
tilavan säiliön ja tasaisen, hiekkaa säästävän sirottavan levityk-
sen ansiosta. Hiekoituskärry levittää raekooltaan 3–8 mm hie-
kan työntönopeudesta riippuen 1–2 metrin levyiseksi kaistaksi. 
Säätöruuvin avulla levitysmäärää voidaan tarvittaessa säätää. 
Nastoitetut renkaat takaavat liukumattomuuden ja sirottajan toi-
mivuuden jäisellä pinnalla. Tukeva, suljettava kansi estää hiekan 
kastumisen ja jäätymisen. Hiekoituskärry soveltuu myös rakeisen 
kalkin tai lannoitteen levitykseen. Toimitetaan valmiiksi koottuna.

Tuotenumero 73038

ESKO SL ESKO Heavy

Tyyppimalli 601 620

Hiekoitusala m2 n. 150 n. 450

Säiliön tilavuus L 22 48

Pyörät IKN-260 x 85 / Ø 20 IKN-260 x 85 / Ø 20

Mitat L x P x K mm 490 x 900 x 760 565 x 930 x 760

Paino kg 12 14

Tuotenumero 92027 73038

EAN 6417075920272 6417075730383

601

620

22L 150m2

48L 450m2

Sisärenkaallinen nastoitettu ilmakumipyörä (IKN)
260 x 85 / Ø 20 mm
Pyörän tuotenumero: 071144

Pyörä hiekoituskärryihin
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KÄYTTÖAJAT

Laitteet W Arvioitu käyttöaika

Radio 4 260 h

Älypuhelin 6 160 h

Valaisin 13 82 h

Kannettava tietokone 60 18 h

Matkajääkaappi 60 18 h

Televisio 200 5 h 15 min

Imuri 500 2 h

Porakone 500 2 h

Pensasleikkuri 500 2 h

Betonisekoitin 700 1 h 40 min

Sähkögrilli 1000 1 h

Jiirisaha 1400 45 min

Sekoituskone 1400 45 min

Halkomakone 1500 40 min

Käyttöajat laskennallisia.

Energia- 
pakki

23



ESKO SL 1500 on mökkeilijän, karavaanarin, veneilijän tai pienrakentajan virtalähde tehokkaalla 1500 W invertterillä, joka antaa hetkelli-
sesti 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 toi-
mivia 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 pisto-
rasiasta). 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. Taulukossa ilmoitetut käyttöajat ovat laskennal-
lisia, todelliseen käyttöaikaan vaikuttavat muun muassa olosuhteet.

Tuotenumero 92049

ESKO SL

Tyyppimalli 1500

Teho 1500 W invertteri, 3600 W hetkellinen teho

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

Akku 100 Ah geeliakku (mahdollisuus lisäakuille max 240 Ah)

Pistorasiat
2 x 230 V verkkovirta (AC)
2 x 12 V tasavirta (DC)
2 x USB-portti

Näyttö Digitaalinen (akun varauksen tarkistamiseen)

Mitat L x P x K mm 530 x 370 x 530, paino 53 kg

Tuotenumero 92049

EAN 6417075920494

1500
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Sopimus-
valmistus
Sopimus-
valmistus
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Onnistunut kokonaisuus syntyy oikeista tekijöistä

Partnership-yhteistyö on iso osa toimintaamme. Toteutamme ammattitaidolla ja räätälöidysti 
monenlaisia tilaustöitä. Valmistettavat tuotekokonaisuudet sisältävät hitsausta, koneistuksia, 
levy- ja kokoonpanotöitä, maalausta sekä muuta pintakäsittelyä. Suunnittelussamme on 
käytössä Solidworks 3D -suunnittelu- ja mallinnusohjelmisto. Tarjoamme korkealaatuisia 
tuotteita sekä palveluita ja yritysrakenteemme mahdollistaa erinomaisen asiakaskohtaisen 
joustavuuden. Palvelemme kaikissa teollisissa alihankinta- ja tilaustöissä yksilöllisesti ja 
luotettavasti. Sopimussuhteemme ovat erittäin pitkäaikaisia. 

Toiminnassa noudatamme ISO 9001:2015 ja ISO 14001 laatustandardeja. Tarjoamme CE-
merkityt teräsrakenteet ja teräskokoonpanot EN 1090 teräsrakennestandardin mukaan. 
Toteutusluokkamme ovat EXC1 ja EXC2. 
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ESKO Finland Oy
Sälinkääntie 1043
04740 SÄLINKÄÄ
Puh. 0424 61 611
myynti@eskofinland.fi

ESKO Heavy  ̶  Ammattilaisten suosimaa huippulaatua

ESKO SL  ̶  Laatua rakentamiseen, teollisuuteen, maatalouteen ja puutarhaan

Kotimainen toimintamme takaa huollon ja varaosien saatavuuden sekä jälleenmyyntiarvon säilymisen.
Toimimme ISO 9001:2015 ja ISO 14001 standardien mukaisesti.

Valmistaja pidättää oikeudet tuotemuutoksiin.


