AIDOSTI KOTIMAISET ESLA-potkukelkat
Potkukelkat
ESLA-Potkukelkka on klassikko!
Jo useat sukupolvet ovat
kelkkailleet ESLA-Potkukelkalla.
Nykyään potkukelkka on
kaikenikäisten kuntoiluväline,
joka tarjoaa iloa talviseen
liikkumiseen.
Potkukelkat on tehty parhaista
raaka-aineista: kestävästä
suomalaisesta koivusta ja
jousiteräksestä. Laajasta kokoja värimallistosta löytyy kaikille
oma suosikkikelkka.
Potkukelkka voidaan kääntää
tilaa säästävään kokoon
kuljetuksen tai varastoinnin
ajaksi. Taittomekanismi toimii
ilman työkaluja avaamalla
istuimen takaa vääntimet ja
kääntämällä aisaosa
jalasten päälle.

Malli T6

Pilkkikelkka

Kickspark

Erityisesti pilkkijöiden toivomuksesta
on suunniteltu Pilkkikelkka. Se
voidaan kääntää kokoon ja on
vain 137cm pitkä, joten sen voi
helposti ottaa mukaan vaikka auton
tavaratilaan. Pilkkikelkalla tavarat
kulkevat kevyesti mukana jäällä.
Metalliset kairakoukut ja kumisitojat
ovat vakiovarusteena.

Teräsrunkoinen Kickspark tuo uutta
potkua kuntoiluun, kilpailuun ja
hyötyliikuntaan. Kickspark on
keveydestään huolimatta helppo
ajettava. Rungon jäykkyys on
perinteiseen potkukelkkaan
verrattuna moninkertainen ja
saa menon vakaaksi kovassakin
vauhdissa. Ajoasento on helppoa
säätää juuri sopivaksi sillä
Kicksparkissa on suuri ohjaustangon
korkeudensäätövara ja pehmustettu
moniotekädensija.

kääntyny!
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potkukelkkojen kokotaulukko
MALLI

VÄRIT

PITUUS KORKEUS

LEVEYS PAINO

KÄYTTÄJÄN

CM

CM

CM

KG

PITUUS

T1 Mini

120

59

33

3,9

–120

T2

154

64

33

6,5

100 –130

T4

180

76

39

7,6

125 –165

T6

200

86

42

8,5

160 –180

T7

200

92

42

8,6

170 –

T8

200

99

42

9,1

180 –

Pilkki

137

86

42

7,4

160 –

Kickspark

154

65–89

38

6,7

100 –180

Kickspark Max*

154

72–95

38

5,5

130 –195

Värit punainen, sininen, koivu, pinkki, lime ja musta. Värimallit saattavat poiketa todellisista väreistä. Vakiovarusteena
jalasten päälle asetettavat jalkatuet. Jalakset ovat sinkittyä erikoisjousiterästä. Puuosat ovat koivua.
*Alumiinirunkoinen, design by Hannu Vierikko

Liukujalas

Hankijalas

LIUKU-JA HANKIJALAKSET
Lisää kantavuutta pehmeisiin
lumiolosuhteisiin saadaan jalasten
alle asennettavilla ESLA-liukujalaksilla
(35 mm) tai erikoisleveillä ESLAhankijalaksilla (56 mm). Liukujalasten
käyttö vähentää myös hiekoituksen
aiheuttamaa liukuhaittaa
kelkkailulle. Kicksparkiin saatavissa
määrämittaisena.
MUKSUTUKI
Pehmustettu muksutuki on
potkukelkan lisävaruste, jonka avulla
lapsen kuljettaminen on helpompaa.
Soveltuu parhaiten 1– 5-vuotiaan
lapsen kuljettamiseen.
KORI
Potkukelkkaan on saatavana
kantokahvallinen tavarakori.
Mitat 33 x 43 x 20 cm.
Kicksparkiin on lisävarusteena
saatavana verkkokori kiinnittimin.
Mitat 25 x 27 x 19 cm.
Katso muita lisävarusteita www.esla.fi
Jälleenmyyjä:
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