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SL-betonisekoitin on laadukas pienrakentajan betonisekoitin. Pyörien ansiosta sekoitinta on helppo ja 
kevyt liikutella. SL-betonisekoittimen runko on säädettävissä kuljetusasentoon, jolloin se mahtuu jopa 
farmariautoon. Betonisekoittimessa on pistotulppa ja kulutusta kestävä valurautainen hammaskehä. 
Betonisekoitin toimitetaan valmiiksi koottuna.  

SL-BETONISEKOITIN B125L

Rummun tilavuus      125 litraa

Mitat (leveys x pituus x korkeus) työskentelytilassa  1050 x 670 x 1150 mm 

Mitat kuljetusasennossa (leveys x pituus x korkeus) 1050 x 670 x 830 mm

Paino      40 kg

Virta      3,2 A

Jännite      230 V

Teho      600 W (otto)

Kuljetusasento



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 teräsvanteinen pyörä. Suunnittelussa on  
kiinnitetty erityistä huomiota Suomen haastaviin ilmastollisiin olosuhteisiin.

SL-KOTTIKÄRRY 110 SK & IK

Vetoisuus (kukkura)   110 litraa

Nimelliskuorma   150 kg

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

Leveys   600 mm

Pituus   1425 mm

Korkeus   630 mm

Paino   14 kg
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Pyörien lyhenteet: 
IK = sisärenkaallinen ilmakumipyörä kuulalaakerilla, SK = puhkeamaton polyuretaanipyörä kuulalaakerilla
4 PLY = nelinkertainen kangas



SL-kottikärry 110 IKA on suunniteltu erityisesti puutarhakäyttöön. Kahden pyöränsä ansiosta kärry on 
erittäin vakaa ja käyttäjäystävällinen. Liikuttelua helpottavat myös suuret teräsvanteiset pyörät ja 
kuulalaakerit. Kärry toimitetaan valmiiksi koottuna.

SL-KOTTIKÄRRY 110 IKA

Vetoisuus (kukkura)   110 litraa

Nimelliskuorma   100 kg

Pyörä   IKA-4.00 x 8” / Ø 16 / 4 PLY

Leveys   600 mm

Pituus   1390 mm

Korkeus   630 mm

Paino   17 kg

Pyörien lyhenteet: 
IKA = kuulalaakeroidut sisärenkaalliset ilmakumipyörät
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 200 IK

Vetoisuus (kukkura)   200 litraa

Nimelliskuorma   200 kg

Pyörä   IK-4.00 x 8” / Ø 20 / 4 PLY

Leveys   680 mm

Pituus   1510 mm

Korkeus   775 mm

Paino   17 kg

Pyörien lyhenteet: 
IK = rullalaakeroitu sisärenkaallinen ilmakumipyörä
4 PLY = nelinkertainen kangas



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, jopa 
300 litraa, ja vahva metallirunko mahdollistavat 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 300 IKA

Vetoisuus (kukkura)   300 litraa

Kantavuus   250 kg

Pyörä   IKA-4.00 x 8” / Ø 20 / 4 PLY

Leveys   905 mm

Pituus   1580 mm

Korkeus   760 mm

Paino   21 kg

Pyörien lyhenteet: 
IKA = rullalaakeroidut sisärenkaalliset ilmakumipyörät
4 PLY = nelinkertainen kangas



Laadukas hiekoituskärry, joka soveltuu erinomaisesti pienten taloyhtiöiden ja omakotitalojen pihojen 
hiekoitukseen. Kärryssä on nastoitettu vetopyörä, joka ei liu’u jäiselläkään pinnalla. Hiekoituskärry levittää 
raekooltaan 3–6 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.  
SL-hiekoituskärry soveltuu myös rakeisen kalkin tai lannoitteen levitykseen. Toimitetaan valmiiksi koottuna.

SL-HIEKOITUSKÄRRY 601

Hiekoitusala   Noin 150 m²

Säiliön tilavuus   22 litraa

Nastoitettu vetopyörä  IKN-260 x 85 / Ø 20 / 4 PLY

Leveys   490 mm

Pituus   900 mm

Korkeus   760 mm

Paino    12 kg

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



TILAUSTYÖT, SOPIMUSVALMISTUS, PINTAKÄSITTELYT JA KOKOONPANOTYÖT

Sarjalaite Oy tekee tilauksesta  
mm. hitsaukset, levytyöt, puristustyöt, 
koneistukset, kokoonpanotyöt, 
asennukset ja pintakäsittelyt. 
Yrityksessämme on sekä jauhe-  
että märkämaalaamot.  
Toimintamme perustuu korkeaan 
laatuun, monipuolisuuteen, 
asiakaskohtaiseen joustavuuteen  
sekä nopeaan ja varmaan 
toimitukseen.

Sälinkääntie 1043, 04740 SÄLINKÄÄ
Puh. 0424 61 611
Fax 019 6886 150
toimisto@sarjalaite.fi www.sarjalaite.fi

ESKO-TUOTTEET

Valmistamme myös erityisesti ammattilaisten suosimia huippulaadukkaita ESKO-tuotteita.

Pidätämme oikeuden tuotemuutoksiin.

Sarjalaite Oy toimii ISO 9001:2008 ja ISO 14001 standardien mukaisesti. Kotimaisuus  
takaa tarvittaessa huollon ja varaosien saatavuuden sekä jälleenmyyntiarvon säilymisen.


