Rollatorn har effektiva
bromsar och den kan fällas
ihop för transport och
förvaring.
Längd
72 cm
Bredd
59 cm
Reglerbar höjd
77 - 99 cm
Vikt
9 kg
Lastkapacitet
100 kg
Punkteringsfria däck
200 x 50 mm
Låsbar parkeringsbroms
Flera olika färger
Ställ för promenadkäpp som
tilläggsutrustning
Separat katalog över reservdelar
-märkt

ESLA-rollatorn i trä
är ett utomordentligt
hjälpmedel då man rör
sig inomhus.
Stödrollatorn har hjul framtill
och stadiga träsläp baktill.
Höjden är reglerbar.

Höjdreglering
82-94 cm
Bredd baktill beroende på
höjdreglering
54-60 cm
Längd
77 cm
Vikt
4 kg
Lastkapacitet
100 kg
Framhjul
ø 7,5 cm
Separat katalog över reservdelar

-märkt

ESLA- stödbordet för vardagsbruk
På ESLA-stödbordet kan du
avnjuta en måltid , och det kan
också användas som bokstöd
tack vare reglerbar lutning. Även
höjden är reglerbar.
På kontor är ESLA-stödbordet
ett utmärkt underlag för
overheadprojektor, printer, TV
osv.

E.S. Lahtinen Oy
är också
verksamt som
underleverantör.

Vårt specialområde är
aluminiumprofiler, olika
tunnplåtsarbeten och
robotsvetsning. Vi utvecklar
fortfarande vår verksamhet
enligt ISO 9001kvalitetsstandard.

ESLA har bidragit till finländarnas
möjligheter till motion sedan 1928.
Utvecklingen har lett från
sparkstöttingen till en omfattande
familj av rörelse- och
hjälpmedelsprodukter som är
kända i åtskilliga länder.
ESLA-produkterna är finländska
fortskaffningsmedel av hög kvalitet.
De belastar inte miljön.

Reglerbar höjd
65-110 cm
Bordsskiva med kantlister 68x38 cm
Lastkapacitet
20 kg
Höjd och lutning reglerbara
Låsning av hjulen med en
spakmekanism
Separat katalog över reservdelar

Kouranasematie 46, 61160 KOURA
Telefon (06) 4299 400, telefax (06) 4299 410
email: esla@esla.fi
www.esla.fi
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STÖDBORD - ALLROUNDBORD STÖDROLLATOR ROLLATOR

ESLA-rollatorn ger ett bra
stöd då man rör sig ute
och inne. Den har en
bekväm sits att ta en
vilopaus på och en korg
för förvaring.

Nyheten Kickspark
lämpar sig för både
motions- och
tävlingsbruk samt för
nyttobruk.
Steglös
höjdinställning. Korg
som tillbehör.

Enligt pimpelfiskarnas önskemål har vi designat en
specialmodell: en pimpelspark som endast mäter 137
cm när den är hopvikt. Den är lätt att transportera t.ex.
i bilens bagageutrymme. Tack vare de korta medarna
fungerar den också bra i en mer urban miljö.
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blå

lack

längd

höjd

bredd Användare
ns längd

1
T2 (S)

5
T6 (L)
T7 (XL)
FISKESPARK
KICKSPARK

Standardfärg

Innehåller plastmedar
Separat reservdelskatalog
Medar av specialfjäderstål
Trädelarna av björk

Hjulsats
som tillbehör.

Tack vare ESLA:s
unika styrmekanism
går cykeln rakt även
om man bromsar
med bara ena
handbromsen.

KID

T4 (M)

En hopfälld ESLA
upptar inte mycket
plats i förrådet.

Tack vare uppåt
avsmalnande
triangelkonstruktion
på framramen och
dubbelspakstyrning är
sparkcykeln stadig
och trygg, trots att
tyngdpunkten flyttas
till sidan t.ex. vid
svängning eller
bromsning.

varvid det är lätt att
hantera de enskilda
delarna.

Dimensioner, cm

Färger

ESLA-sparkcykeln är
försedd med
trumbromsar, som är
tillförlittliga i ur och
skur.

Tillbehör:
Halkskydd, plastmedar i två bredder 36 mm och 56
mm, hjulsats som består av 200x50 luftfyllda gummidäck,
handbroms samt bredare fotsteg.

ESLA-sparkcykeln 3300

ESLA-sparkcykeln ger dig nya möjligheter att röra
ESLA kräver bara lite sig utomhus på egen hand och träffa andra människor. Den är ett bra fortskaffningsmedel som är lätt
förvaringsutrymme.
att använda och den lämpar sig för både den dagliga
Fram- och bakram
kan tas loss i tre delar, motionsrundan samt för att uträtta ärenden.

Plastmedarna som finns i två olika bredder ger mera
fart på vintern, för den snöfria årstiden finns också en
hjulsats.
Storlekar

-märkt

Cityspark är en kortare
fyrhjuling som
anpassats för urbana
behov. Den får plats i
hissen och den lämpar
sig för shopping också
inne i butiken.

NYHET
ESLA-Cityspark 3600

Sparkcykeln går mjukt i alla väglag och är stadig att styra och
trygg att köra. I trafiken betraktas spark-cyklisten som en fotgängare.
ESLA-sparkcykeln är i första hand avsedd för att hjälpa lindrigt
rörelsehämmade personer att röra sig utomhus. På grund av
dess trygghet och konditions-upprätthållande egenskaper har
den ändå blivit ett populärt färdmedel bland människor i alla
åldrar och med olika nivåer av fysisk kondition.
Tekniska uppgifter om fyrhjulingar från ESLA
Namn
Sparkcykeln
Citysparken
Modell nummer
3300
3600
Längd
128 cm
107 cm
Bredd
60 cm
59 cm
Höjd
80-105 cm
80-100 cm
Framhjul
31 cm
31 cm
Bakhjul
31 cm
20 cm
Bromsar
trumbroms
fälgbroms
Säte
20x30 cm
12x30 cm
Varukorg
23 liter
23 liter
Vikt
16,9 kg
13,9 kg
Lastkapacitet
120 kg
120 kg
CE-märkt
ja
nej

TVÅHJULIG SPARKCYKEL

De 5 cm breda
snömedarna på
bilden är tillbehör.

ESLA-sparkstöttingen är redan en klassiker, flera
generationer har åkt ESLA.
Att åka sparkstötting är en rolig motionsform som lämpar
sig för alla åldrar.

CITYSPARK

Med pimpelsparken
transporterar du dina
saker nätt och
behändigt över isen.
Den är lättgående
både på is och skare.
Utrustad med
metallkrokar och
gummistroppar för
isborr.

SPARKCYKEL

SPARK
Kidspark

ESLA:s sparkcykel är
officiellt säkerhetstestad
av oberoende
provningsanstalter, VTT
i Finland, Sintef i Norge
och TüV i Tyskland.

Att åka tvåhjulig sparkcykel får folk på gott humör och
höjer konditionen!
ESLA:s tvåhjuliga sparkcykel är ett behändigt fortskaffningsmedel
för alla åldrar som höjer konditionen. Sparkcykeln passar både
till en runda på stan, till glädje för såväl vanliga motionärer som
för toppidrottare.

Tekniska uppgifter
Reglerbar höjd
Längd
Vikt
Framhjul
Bakhjul
Lastkapacitet

3 år

1 år

88-113 cm
124 cm
9 kg
16” (∅ 41 cm)
12,5” (∅ 31 cm)
120 kg

Löper lätt i långa korridorer – sparar tid!
Med ESLA:s tvåhjuliga sparkcykel rör du dig lätt och snabbt i
stora fabrikshallar, lager och på institutioner. Dina saker följer
med i varukorgen.

Vakiovarusteet:
Standardutrustning:
• trumbroms på framhjulet
• broms som glider lätt
• varukorg 26 x 25 x 16 cm (modell 4100)
• automatiskt parkeringsstöd
• stänkskärmar och stänkskydd framme
• reflex framme, bak och på sidorna
• ringklocka
Tillbehör: stor trådkorg 42 x 27 x 26 cm

Tvåhjulig sparkcykeln har 1 års garanti när det gäller material- och tillverkningsfel.

modell

luftfyllda
gummidäck

PUdäck

hybridrak
varukorg
stor
styrstång styrstång
trådkorg
TU

-anordning för hälsovården

Garanti

Ta med den till stugan, i båten och husvagnen!
ESLA:s solida tvåhjuliga sparkcykel som planerats för finländska
förhållanden rullar lätt också på grusvägar. Den väger lite och
får vid transport plats i små utrymmen p.g.a. de löstagbara
delarna. Trumbromsen stoppar vid behov sparkcykelns framfart
på ett tryggt sätt.

TU = tilläggsutrustning

TU

TU

TU

TU

standardfärger

ESLA- tvåhjulig
sparkcykel har ett
patentskyddat
automatiskt
parkeringsstöd som
öppnar sig då du
vänder styrstången
i den yttersta
ställningen och
återställs då du
vänder styrstången
i körställning.

