
POTKUA PÄIVÄÄN
ESLA-Potkulauta on näppärä kulkuväline ja oiva 
yleiskunnon ylläpitäjä kaikenikäisille. Potkulauta 
sopii hyvin niin kaupunkisurffailuun, maaseudun 

maisemissa viilettelyyn, työpaikalle nopeaan 
siirtymiseen kuin tehokkaaseen kuntoiluun.

Vapaa-aikaan ja kunnon kohottajaksi
ESLA-Potkulauta tekee vapaa-ajan liikkumisesta 

hauskaa ja erilaista. Suomalaisiin oloihin 
suunnitellulla potkulaudalla soratiet taittuvat 

ongelmitta. Leveä astinlauta ja tehokas rumpujarru 
tekevät potkuttelusta turvallista. Irrotettavien osien 

ansiosta ESLA-Potkulauta mahtuu pieneen tilaan, 
joten se on helppo  ottaa mukaan mökille, 

veneeseen tai asuntovaunuun. 

ESLA-Potkulauta soveltuu erinomaisesti myös 
kuntoiluun. Potkulautailu kehittää lihaksia ja onkin 

erityisesti juoksijoiden suosiossa, koska se simuloi 
erittäin hyvin juoksua ilman juoksun iskukuormitusta. 
Kuntoilukäytössä potkulautailu voi olla jopa 25-30% 

polkupyörällä ajoa tehokkaampaa, joten se on 
erinomainen vaihtoehto yleiskunnon ylläpitoon.

PITKIEN KÄYTÄVIEN PIKAKIITÄJÄ 
ESLA-Potkulaudalla liikut joustavasti ja nopeasti 

suurissa teollisuushalleissa, varastoissa ja laitoksissa. 
Tavarat kulkevat mukanasi kevyesti korissa ja 

kätevän seisontatuen avulla pysäköit potkulaudan 
käden käänteessä. ESLA-Potkulaudalla tehostat 

työpaikalla siirtymistä ja säästät näin myös 
kallisarvoista aikaa.
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TEKNISIÄ TIETOJA

säädettävä korkeus 88-113 cm
pituus   124 cm
paino   9 kg
etupyörä   16.0” (halkaisija 41 cm)
takapyörä  12.5” (halkaisija 31 cm)
kantavuus  120 kg

VAKIOVARUSTEET

• rumpujarru etupyörässä
• kevyesti toimiva jarru
• tavarakori 26 x 25 x 16 cm (malli 4100)
• automaattinen seisontajalka
• lokasuojat + roiskeläppä edessä
• heijastimet eteen, taakse ja sivulle
• soittokello

Lisävarusteena iso lankakori 42 x 27 x 26 cm
Potkulaudassa on kolmen vuoden takuu
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