
Vi tycker en skottkärra ska vara enkel att 
använda, men ni ska inte låta er luras av att 
skottkärror ser likadana ut för de kan skilja 
sig mycket åt i funktion. Här hjälper vi till att 

välja rätt skottkärra som passar just dig!

Välj rätt 
skottkärra





EN BRA SKOTTKÄRRA ska vara smidig och stabil att handskas med. Men ännu viktigare 
är att den skall vara ergonomisk utformad och passa för just ditt ändamål. 

PLÅTKORG, PULVERLACKERAD
Pulverlackerad plåtkorg som skyddar mot det 
mesta och håller i generationer. Passar för all 
typ av material och är mycket tålig för sten 
och grus. Finns i olika plåttjocklek.

LUFTGUMMIHJUL
Ett slitstarkt hjul som klarar alla typer av 
underlag. Luften i hjulet jämnar ut underlaget 
så att det blir bra stötdämpning vid körning. 

TRÄSKALMAR AV BOK
Ergonomiska träskalmar för varmt och 
behagligt grepp.

RÖRSKALM
Kraftiga skalmar med en diameter på 32 mm 
och plåttjocklek på 2 mm som tål det mesta.

MONTERAD
Levereras monterad.

OMONTERAD
Levereras omonterad.

PLÅTKORG
Galvaniserad plåtkorg, lämpar sig mest 
för att köra lättare material som gräs, löv, 
mossa och grenar.

PUNKTERINGSFRITT HJUL
Helgjuten polyuretanbana på fälg. Slitstarkt 
hjul. Väger mindre än ett luftfyllt hjul. Polyure-
tan är motståndskraftigt mot ammoniak och 
mjölksyra i utsatta miljöer. Bred däckyta för 
bättre stabilitet på mjukt underlag.

RÖRSKALM BASIC
Har greppvänliga handtag men lite 
tunnare skalmar. Diametern är 25-30 mm 
och plåttjockleken 1,1-1,4 mm.

PLASTKORG
En rejäl plastkorg som underlättar när ni 
ska köra stora volymer av lättare material 
i exempel stall- eller trädgårdsmiljö.

DUBBLA HJUL
Maximal stabilitet och balans och därigenom 
också en ergonomisk riktig körställning. 

HJUL MED TIPPBYGEL
För att lättare kunna tippa kärran. 

BYGELHANDTAG
Bygelhandtag för att enkelt kunna manövrera 
din skottkärra med en hand. Diameter är 25 
mm och rören är 1,5 mm tjocka.

Grundkunskap



 1018 

Luftgummihjul

 1019 

Punkteringsfritt hjul

 1068 

Punkteringsfritt hjul

Ekebykärran

 1067 

Luftgummi hjul

  VÅRA BÄSTA SKOTTKÄRROR  

HÖRBY BRUKS KLASSISKA SKOTTKÄRRA har en välbalanserad och stabil konstruktion. Den ergonomiska kärran är utformad så 
att du bara behöver lyfta 15-20 % av vikten du lastat, resten ska hjulet ta hand om. Skalmarna går hela vägen fram till hjulet och 
är gjorda av trä som gör att det är varmt och behagligt att hålla i. Detta ger en mycket stabil skottkärra med överlägsen balans. 
Skottkärran är pulverlackerad för att skydda mot väder och vind samt hålla länge.

90 liter

110 liter

Bra för
 Större sten
 Grus
 Jord
 Trädgårdsavfall
 Löv
 Grenar

PLÅTKORG, PULVERLACKERAD

TRÄSKALMAR AV BOK

MONTERAD

TILLVERKAD I SVERIGE

Egenskaper



 1551 

Svart

 1553 

Lime

 1554 

Lila

 1558 

Silver

 1559 

Humleblomster

 1560 

Blåblinka

 1561 

Daggkåpa

 1024 

Luftgummihjul

 1557 

Gul

 1550 

Punkteringsfritt 
hjul, Grön

Ekeby 90 liter
  EN RIKTIGT BRA SKOTTKÄRRA 

HÖRBY BRUKS KLASSISKA SKOTTKÄRRA 90 liters är en smidig och stabil skottkärra med träskalmar. Kärran kommer att hjälpa 
dig med trädgårdsbestyren under en lång tid framöver. Skalmarna är gjorda av trä som gör att det är varmt och behagligt att hålla i. 
Skottkärran är pulverlackerad för att skydda mot väder och vind samt hålla länge.

Bra för
 Mindre sten
 Grus
 Jord
 Trädgårdsavfall
 Löv
 Grenar

PLÅTKORG, PULVERLACKERAD

TRÄSKALMAR AV BOK

OMONTERAD

Egenskaper

TILLVERKAD I SVERIGE

 1552 

Turkos

 1555 

Cerise

 1556 

Röd



 1571 

Svart

 1572 

Turkos

 1573 

Lime

 1574 

Lila

 1577 

Gul

 1580 

Blåblinka

 1576 

Röd

 1579 

Humleblomster

 1575 

Cerise 

 1578 

Silver 

 1581 

Daggkåpa

Täppan 90 liter
  EN RIKTIGT BRA SKOTTKÄRRA 

TÄPPAN ÄR DEN PERFEKTA TRÄDGÅRDSKÄRRAN med lågt placerad korg. Två punkteringsfria hjul gör att skottkärran alltid är stadig. 
Med ett rejält bygelhandtag kan du både föra och dra den med en hand. Kärran kan hängas upp för förvaring för att spara plats i ditt förråd.

Bra för
 Mindre Sten
 Grus
 Jord
 Trädgårdsavfall
 Löv
 Grenar

PLÅTKORG, PULVERLACKERAD

BYGELHANDTAG

DUBBLA HJUL, PUNKTERINGSFRITT

Egenskaper

TILLVERKAD I SVERIGE

OMONTERAD

 1570 

Dubbla 
punkteringsfria 
hjul, Grön



160  liter

210 liter

 1333 

Luftgummihjul

 1337 

Dubbla 
punkteringsfria hjul

 1334 

Dubbla 
luftgummihjul

 1336 

Punkteringsfritt 
hjul

 1366 

Dubbla 
punkteringsfria hjul

 1365 

Punkteringsfritt 
hjul

 1363 

Luftgummihjul

 1364 

Dubbla 
luftgummihjul

Ekeby Plastkorg
  VÅRA BÄSTA SKOTTKÄRROR FÖR STALL OCH LANTBRUK 

I HÄSTSTALLAR, I LANTBRUK, HOS PARKFÖRVALTNINGAR eller på andra ställen där man kör extra stora volymer av lättare material, 
passar Ekebykärran med plastkorg perfekt. Plastkorgen gör att kärran blir lätt och den rostar inte. Kärrans träskalmar går hela vägen 
fram till hjulet och ger maximal stabilitet och balans och därigenom också en ergonomisk riktig körställning.

Bra för
 Stallet och lantbruket
 Löv
 Grenar
 Lätt material

Egenskaper

TRÄSKALMAR AV BOK

MONTERAD

TILLVERKAD I SVERIGE

PLASTKORG



 1123 

Med lyftöglor och 
infällbara skalmar

 1125 

Med tippbygel

 1145 

Med  lyftöglor

 1146 

Med  lyftöglor 
och tippbygel

Ekeby Murbrukskärror
  VÅRA BÄSTA SKOTTKÄRROR 

Bra för
 Murbruk
 Större sten
 Grus
 Jord
 Byggmaterial

MURBRUKSKÄRRAN TÅL DET MESTA och är en klassiker bland proffsen. Konstruktionen är djup och smal för ökad framkomlighet, med 
helpressad korg som är svetsad på underredet för att uppnå bästa stabilitet. En helpressad korg gör att t ex murbruk inte fastnar vid 
uppstickande bulthuvuden. De kraftiga skalmarna har knogskydd och benstöden har förslitningsplattor.

Egenskaper

STÅLSKALMAR

MONTERAD

TILLVERKAD I SVERIGE

PLÅTKORG, PULVERLACKERAD

 1118 

Punkteringsfritt
hjul

 1144 

Med lyftöglor

 1119 

Luftgummihjul



 1308 

Luftgummi Grön
 1309 

Luftgummi Rosa
 1033 

Punkteringsfritt

SMIDIG SKOTTKÄRRA lämplig för lättare trädgårdsarbete. Skottkärran har en låg egenvikt samt ett stort 
punkteringsfritt hjul med plåtfälg. Kärrans djupa, smala och mjukt rundade korg och dess greppvänliga 
handtag gör den enkel att handskas med i trädgården. Både underredet och korgen är galvaniserat.

I VILLATRÄDGÅRDAR, I HÄSTSTALLAR, i lantbruk, hos parkförvaltningar eller på andra ställen där man kör 
stora volymer av lättare material, passar kärran med plastkorg perfekt. Plastkorgen gör att kärran blir lätt 
och den rostar inte. Skottkärran är dessutom utrustad med en rörbygel framtill på korgen, som skyddar 
korgen och ger en stabilare tippfunktion. Smal och lätt kärra med galvaniserat delbart underrede.

Basic 21:an Basic 100 liter plast
  VÅRA ENKLASTE SKOTTKÄRROR  

Bra för
 Lättare trädgårdsavfall
 Löv
 Ogräs

Egenskaper

RÖRSKALM BASIC

PLÅTKORG

OMONTERAD
Bra för
 Lättare trädgårdsavfall
 Löv
 Ogräs

Egenskaper

RÖRSKALM BASIC

PLASTKORG

OMONTERAD
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