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Kotimaiset
ESKO -tuotteet



Ammattimuurareillekin sopiva tehokas ja erittäin vankkara-
kenteinen ESKO-betonisekoitin valovirtamoottorilla. Tilavan, 
useaan eri asentoon säädettävän rummun ja tarkasti optimoi-
tujen sekoitussiipien ansiosta sekoittimella saadaan nopeasti 
paljon tasalaatuista valmista massaa. Työskentelyä nopeut-
taa ja helpottaa myös iso suuaukko. Pyörien ja trukin sorkkia 
varten hitsattujen nostopaikkojen avulla sekoitin on näppä-
rästi liikuteltavissa ja nostettavissa. ESKO-sekoittimessa on 
kestävä valurauta hammaskehä ja pintakäsittelynä jauhemaa-
laus. Toimitetaan valmiiksi koottuna.

   ESKO-BETONISEKOITIN 30 / 100 / 170 
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  TEKNISET TIEDOT

  Mitat:

  Moottori:

  Laakerointi:

  Paino:

  EAN-koodi:

  Tuotenumero:

  Tilavuus:

  L 750 x P 1300 x K 1300 mm

  0,37 (otto 0,5) kW / 230 V

  urakuulalaakerointi

  70 kg

  6417075700300

  70030

  170 litraa

   ÄÄRIMMÄISTÄ LAATUA

• ESKO-tuotteet on valmistettu Suomessa, suunniteltu rankkaan    

ammattikäyttöön ja edustavat markkinoiden parasta laatua.

• Tuotteiden suunnittelun keskiössä on aina asiakas ja lähtökohtana on  

kestävä, toimiva ja ergonominen työkalu. ESKO-tuotteilla on erinomainen  

maine ammattilaisten keskuudessa.

• Tuotteidemme valmistuksessa käytämme 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.

• Kotimaisuus takaa huollon ja varaosien saatavuuden sekä jälleenmyyntiarvon 

säilymisen.

ESKO Finland Oy



  TEKNISET TIEDOT

  Sahauskorkeus:

  Moottori:

  Pöydän koko:

  Pöydän korkeus:

  Paino:

  EAN-koodi:

  Tuotenumero:

  Teräkoko:

  Ø 450 = 120 mm

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

  725 x 1000 mm

  800 mm

  120 kg

  6417075720018

  72001

  Ø 450 mm kovapalaterä

ESKO-rakennussirkkeli on kovaan ammattikäyttöön suunniteltu erittäin kestävä ja tehokkaalla voimavirtamoottorilla 
varustettu pöytäsirkkeli. Sirkkelissä on säädettävät, tarvittaessa sivuun kääntyvät sahausohjaimet ja valmiit kannakkeet 
lisäpöytien kiinnitykseen. Sirkkelissä on tukeva teräksinen teräsuojus ja jakoveitsi maksimaalisen turvallisuuden saavutta-
miseksi. Helposti vaihdettava, halkaisijaltaan suuri kovapalaterä mahdollistaa sirkkelissä suuren sahauskorkeuden. Terä 
pysähtyy nopeasti ja turvallisesti moottorin sähkömagneettisella jarrulla. Toimitetaan valmiiksi koottuna.

         ESKO-RAKENNUSSIRKKELI RS 400 / 450

Lisävarusteet:

Kuvan sirkkeli sisältää lisävarusteita.

Sivupöytä: L 600 x P 685 mm

Siirtopyöräpaketti:

Sis. erilliset pyörät ja työntöaisat
Purunpoistoyhde: ø 100 mm

liitin erilliselle ”imurille”

Päätypöytä: L 685 x P 530 mm
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Varaosaohjain 2: L 730 mm,

suurentaa halkaisuleveyttä

n. 220 mm



Erittäin laadukas ja tasapainoinen rakentajan yleiskärry, 
joka soveltuu kokonsa puolesta myös puutarhakäyttöön. 
Ainevahvuudet ja putkivahvisteinen kotti tekevät kärrystä 
kestävän ja jämäkän. Liikuttelua keventää kuulalaakeroitu, 
teräs vanteellinen pyörä. Toimitetaan valmiiksi koottuna.

Hitsatuilla nostokorvilla varustettu vankka ja tasapainoinen 
betonikärry ammattikäyttöön. Kottikärry on varustettu kaa-
tokaarilla tyhjentämisen helpottamiseksi. Ainevahvuudet, 
kestävä teräsvanne, suuri rengas koko ja kuulalaakerointi 
mahdollistavat raskaidenkin kuormien nostamisen ja työntä-
misen. Kärry on saatavana myös puhkeamattomalla soluku-
mitäytteisellä renkaalla. Toimitetaan valmiiksi koottuna.

Tukeva ja tasapainoinen betonikärry, joka soveltuu vaati-
vaankin ammattikäyttöön. Aine vahvuudet, kotin putkivah-
visteinen reuna, teräsvanne, suuri rengaskoko ja kuulalaa-
kerointi mahdollistavat raskaidenkin kuormien käsittelyn. 
Kärryssä on tyhjentämistä helpottavat kaatokaaret ja kärry 
on saatavana myös puhkeamattomalla solukumitäytteisellä 
renkaalla. Toimitetaan valmiiksi koottuna.

 ESKO-KOTTIKÄRRY 350 / 120 L
 NOSTOKORVILLA

Pyörien lyhenteet: 
IK = sisärenkaallinen ilmakumipyörä kuulalaakerilla, SK = solukumitäytteinen pyörä kuulalaakerilla, IKA = sisärenkaallinen ilmakumiak-
selisto kuulalaakerilla, SKA = solukumiakselisto kuulalaakerilla, 4 PLY = nelinkertainen kangas

  TEKNISET TIEDOT

  Kantavuus:

  Pyörä:

  Mitat:

  Kotin levypaksuus:

  Paino:

  EAN-koodi:

  Tuotenumero:

  Vetoisuus (kukkura):

  250 kg

  IK-4.00 x 6” / 4 PLY

  L 730 x P 1330 x K 700 mm

  1,35 mm syvävedetty levy

  21 kg

  6417075730017

  73001

  120 litraa

  TEKNISET TIEDOT

  Kantavuus:

  Pyörä:

  Mitat:

  Kotin levypaksuus:

  Paino:

  EAN-koodi:

  Tuotenumero:

  Vetoisuus (kukkura):

  300 kG

  IK-4.00 x 8” / 4 PLY, SK-4.00 x 8”

  L 700 x P 1400 x K 700 mm

  1,35 mm syvävedetty levy

  24 kg

  IK 6417075730178, SK 6417075730215

  IK 73017, SK 73021

  120 litraa

  TEKNISET TIEDOT

  Kantavuus:

  Pyörä:

  Mitat:

  Kotin levypaksuus:

  Paino:

  EAN-koodi:

  Tuotenumero:

  Vetoisuus (kukkura):

  300 kg

  IK-4.00 x 8” / 4 PLY, SK-4.00 x 8”

  L 700 x P 1400 x K 700 mm

  1,35 mm syvävedetty levy

  24 kg

  IK 6417075730284, SK 6417075730291

  IK 73028, SK 73029

  120 litraa

ESKO-KOTTIKÄRRY 120 / 120 L

ESKO-KOTTIKÄRRY 350 / 120 L



Kaksipyöräisyys tekee tästä tukevasta kottikärrystä erittäin 
tasapainoisen ja kevyesti työnnettävän. Kärryssä on vahva, 
putkivahvisteinen kotti, jossa on hitsatut nostokorvat. Aine-
vahvuudet, teräsvanne, suuri rengaskoko ja kuulalaakerointi 
mahdollistavat raskaidenkin kuormien liikuttelun. Kaatokaa-
ret keventävät kärryn tyhjentämistä ja kärry on saatavana 
myös puhkeamattomilla solukumitäytteisillä renkailla. 
Toimitetaan valmiiksi koottuna.

Tämä hitsatuilla nostokorvilla varustettu kärry sopii eri-
tyisesti 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 teräsvanteellinen pyörä. Kärryssä on 
tyhjentämistä helpottavat kaatokaaret ja kärry on saatava-
na myös puhkeamattomalla solukumitäytteisellä renkaalla.  
Toimitetaan valmiiksi koottuna.

Kaksipyöräinen, erittäin tasapainoinen ja vankka kärry, joka 
soveltuu kapeutensa ja lyhyytensä ansiosta erityisesti sisä-
käyttöön. Ainevahvuuksien ja hitsatun kotin ansiosta kärry 
on kovassakin käytössä, kuten esimerkiksi teollisuudessa, 
erittäin kestävä ja tukeva. Raskaidenkin kuormien työntämi-
nen on helppoa, koska kärryssä on suuret, kuulalaakeroidut 
teräsvanteelliset pyörät. Kärryssä on tyhjentämistä helpot-
tavat kaatokaaret, hitsatut nostokorvat ja kärry on saatava-
na myös puhkeamattomilla solukumitäytteisillä renkailla.  
Toimitetaan valmiiksi koottuna.

ESKO-KOTTIKÄRRY 350 / 120 L
AKSELISTOLLA JA NOSTOKORVILLA

         ESKO-KOTTIKÄRRY 400 / 130 L
         NOSTOKORVILLA

         ESKO-KOTTIKÄRRY 400 / 130 L
         AKSELISTOLLA JA NOSTOKORVILLA
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  TEKNISET TIEDOT

  Kantavuus:

  Pyörä:

  Mitat:

  Kotin levypaksuus:

  Paino:

  EAN-koodi:

  Tuotenumero:

  Vetoisuus (kukkura):

  450 kg

  IKA-4.00 x 8” / 4 PLY, SKA-4.00 x 8”

  L 590 x P 1350 x K 760 mm

  1,5 mm hitsattu kotti

  39 kg

  IKA 6417075730062, SKA 6417075730307

  IKA 73006, SKA 73030

  130 litraa

  TEKNISET TIEDOT

  Kantavuus:

  Pyörä:

  Mitat:

  Kotin levypaksuus:

  Paino:

  EAN-koodi:

  Tuotenumero:

  Vetoisuus (kukkura):

  400 kg

  IK-4.00 x 8” / 4 PLY, SK-4.00 x 8”

  L 590 x P 1350 x K 760 mm

  1,5 mm hitsattu kotti

  35 kg

  IK 6417075730130, SK 6417075730239

  IK 73013, SK 73023

  130 litraa

  TEKNISET TIEDOT

  Kantavuus:

  Pyörä:

  Mitat:

  Kotin levypaksuus:

  Paino:

  EAN-koodi:

  Tuotenumero:

  Vetoisuus (kukkura):

  350 kg

  IKA-4.00 x 8” / 4 PLY, SKA-4.00 x 8”

  L 700 x P 1400 x K 700 mm

  1,35 mm syvävedetty levy

  28 kg

  IKA 6417075730161, SKA 6417075730352

  IKA 73016, SKA 73035

  120 litraa



Erittäin laadukas, tukeva ja kestävä teräsputkesta valmis-
tettu yleiskärry. Kärryssä on pitkä, paksusta teräslevystä 
valmistettu kärkilevy sekä alaslaskettava kuormakynnys, 
jonka pituus on 485 mm ja leveys 360 mm. Pitkä ja tai-
pumaton kärkilevy mahdollistaa raskaidenkin kuormien 
kuljettamisen jopa ilman kuormakynnystä. Kärry on saata-
vissa myös puhkeamattomilla polyuretaani renkailla.  
Toimitetaan valmiiksi koottuna.

Erittäin kestävä ja vankkarakenteinen kärry tiilien kulje-
tukseen. Suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota 
kärryn tasapainoon ja työergonomiaan. Kuulalaakeroinnin 
ansiosta kärryä on kevyt ja helppo työntää kuormitettu-
nakin. Pyörät ovat teräsvanteelliset ja niihin on saatavissa 
myös puhkeamattomat solukumitäytteiset renkaat.  
Toimitetaan valmiiksi koottuna.

Vakaa ja kestävä teräsputkesta valmistettu porraskärry. Kär-
ryssä on teräsvanteelliset pyörät ja alaslaskettava kuorma-
kynnys, jonka pituus on 485 mm ja leveys 360 mm. Pitkä ja 
vahva kärkilevy mahdollistaa kuormien kuljettamisen ilman 
kuorma kynnystäkin. Halutessaan kärryä voi monipuolistaa 
asentamalla ESKO-varastokärryn 500 pyörät (ei sisälly tuot-
teeseen). Toimitetaan valmiiksi koottuna.

             ESKO-VARASTOKÄRRY 500

             ESKO-PORRASKÄRRY 520

             ESKO-TIILIKÄRRY 560

Pyörien lyhenteet: 
IK = sisärenkaallinen ilmakumipyörä kuulalaakerilla, SKKL = puhkeamaton polyuretaanipyörä kuulalaakerilla,
SR = täyskumipyörä rullalaakerilla, IKA = sisärenkaallinen ilmakumiakselisto kuulalaakerilla, SKA = solukumiakselisto kuulalaakerilla

  TEKNISET TIEDOT

  Pyörät:

  Mitat:

  Kärkilevyn pituus:

  Kärkilevyn leveys:

  Raideväli:

  Paino:

  EAN-koodi

  Kantavuus:

  IK-260 x 85 / 4 PLY, SKKL-260 x 85

  L 510 x P 1260 mm

  170 mm

  430 mm

  420 mm

  16 kg

  IK 6417075730192, SKKL 6417075730437

  300 kg

  Tuotenumero:   IK 73019, SKKL 73043

  TEKNISET TIEDOT

  Pyörät:

  Mitat:

  Kärkilevyn pituus:

  Kärkilevyn leveys:

  Raideväli:

  Paino:

  EAN-koodi

  Kantavuus:

  SR-160 x 40

  L 510 x P 1240 mm

  170 mm

  430 mm

  420 mm

  24 kg

  6417075730444

  250 kg

  Tuotenumero:   73044

  TEKNISET TIEDOT

  Pyörät:

  Mitat:

  Kärjen pituus:

  Kärjen leveys:

  Runko:

  Paino:

  EAN-koodi

  Kantavuus:

  IKA-4.00 x 4” / 4 PLY, SKA-4.00 x 4”

  L 630 x P 1450 mm

  335 mm

  330 mm edessä ja 410 mm tyvessä

  putkea ja lattaterästä

  32 kg

  IKA 6417075730079, SKA 6417075730246

  450 kg

  Tuotenumero:   IKA 73007, SKA 73024



Erittäin kestävä ja vankkarakenteinen jarrullinen kärry 
tiilien kuljetukseen. Suunnittelussa on kiinnitetty erityistä 
huomiota kärryn tasapainoon ja työergonomiaan. Kuula-
laakeroinnin ansiosta kärryä on kevyt ja helppo työntää 
kuormitettunakin. Pyörät ovat teräsvanteelliset ja niihin 
on saatavissa myös puhkeamattomat solu kumitäytteiset 
renkaat. Toimitetaan valmiiksi koottuna.

Lujarakenteinen ja tasapainoinen jarrulla varustettu kärry 
raskaisiin kuljetuksiin. Taustapellin avulla irtonaiset, mahdol-
lisesti putoilevat tavarat pysyvät kärryssä. Sivuttaissuuntai-
sesti liikkuvat sorkat ovat vapaasti säädettävissä 110–360 
mm leveydelle, jolloin esimerkiksi maahan painautunut 
tiililetka on helppo nostaa ylös. Pyörät ovat teräsvanteelliset 
ja niihin on saatavissa myös puhkeamattomat solukumitäyt-
teiset renkaat. Toimitetaan valmiiksi koottuna.

Erittäin laadukas hiekoituskärry, joka soveltuu myös ammat-
tikäyttöön. Kärryllä voidaan hiekoittaa nopeasti suuriakin 
alueita tilavan säiliön ja tasaisen, hiekkaa säästävän sirotta-
van levityksen ansiosta. Hiekoituskärry levittää raekooltaan 
3–8 mm hiekan työntönopeudesta riippuen 1–2 metrin levyi-
seksi kaistaksi. Säätöruuvin avulla levitysmäärää voidaan 
tarvittaessa säätää. Nastoitetut renkaat takaavat liukumat-
tomuuden ja sirottajan toimivuuden jäisellä pinnalla. Tukeva, 
suljettava kansi estää hiekan kastumisen ja jäätymisen. 
Hiekoituskärry soveltuu myös rakeisen kalkin tai lannoit-
teen levitykseen. Toimitetaan valmiiksi koottuna.

          ESKO-TIILIKÄRRY 565
          JARRULLINEN

          ESKO-YLEISKÄRRY 575
          JARRULLINEN

          ESKO-HIEKOITUSKÄRRY 620
          MYÖS KALKIN JA LANNOITTEEN LEVITYKSEEN

  TEKNISET TIEDOT

  Pyörät:

  Mitat:

  Kärjen pituus:

  Kärjen leveys:

  Runko:

  Paino:

  EAN-koodi

  Kantavuus:

  IKA-4.00 x 4” / 4 PLY, SKA-4.00 x 4”

  L 630 x P 1450 mm

  335 mm

  330 mm edessä ja 410 mm tyvessä

  putkea ja lattaterästä

  32 kg

  IKA 6417075730086, SKA 6417075730253

  450 kg

  Tuotenumero:   IKA 73008, SKA 73025

  TEKNISET TIEDOT

  Pyörät:

  Mitat:

  Kärjen pituus:

  Kärjen leveys:

  Runko:

  Paino:

  EAN-koodi

  Kantavuus:

  IKA-4.00 x 4” / 4 PLY, SKA-4.00 x 4”

  L 630 x P 1450 mm

  335 mm

  110 - 360 mm

  putkea ja lattaterästä

  34 kg

  IKA 6417075730376, SKA 6417075730420

  450 kg

  Tuotenumero:   IKA 73037, SKA 73042

  TEKNISET TIEDOT

  Säiliön tilavuus:

  Pyörät:

  Mitat:

  Paino:

  EAN-koodi

  Tuotenumero:

  Hiekoitusala

  48 litraa

  IKN-260 x 85 / ø 20 / 4 PLY

  L 565 x P 930 x K 760 mm

  14 kg

  6417075730383

  73038

  n. 450 m²

Pyörien lyhenteet: 
IKN = sisärenkaallinen nastoitettu ilmakumipyörä liukulaakerilla, 4 PLY = nelinkertainen kangas



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

Valmistaja pidättää oikeudet tuotemuutoksiin.

TUOTTEET

TILAUSTYÖT, SOPIMUSVALMISTUS, PINTAKÄSITTELYT JA KOKOONPANOTYÖT

TUTUSTU MYÖS LAADUKKAISIIN SL-TUOTTEISIIMME

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.

Kotimaisuus takaa huollon ja varaosien saatavuuden sekä jälleenmyyntiarvon säilymisen. 

Toimimme ISO 9001:2015 ja ISO 14001 standardien mukaisesti.


