FRÉZA NA PAŘEZY / STUMP CUTTER

FZ 500/38

FZ 500 H

Kód / Code

F-303 001

F-303 500

Délka / Length

880 mm

880 mm

Šířka / Width

765 mm

765 mm

Výška / Height

1430 mm

1000 mm

Hmotnost / Weight

264 kg

188 kg

Frézovací nože Economy / Cutting blades Economy

Pod terén / Under ground

300 mm

300 mm

Šířka záběru / Cutting width

-- mm

-- mm

Základní frézovací nože strojů LASKI, které nabízejí kvalitu za rozumnou cenu. Kombinují se přímé a
zahnuté nože.

MOTOR / ENGINE

KOHLER CH 980

HYDROMOTOR

Výkon / Power output

26,1 kW (35 HP)

Palivo / Fuel

BENZIN / GASOLINE (E5)

ROZSAH / RANGE

Objem / Size

34 ccm

Tlak / Presure

200 bar

Průtok / Flow

65 ÷ 85 l/min

Závěsná fréza FZ 500 je určena k frézování dřevěných pařezů, tj. k odfrézování nadzemní a podzemní části. Stroj je navržen pro zavěšení na hydraulický výložník
stavebních strojů vybavený upínacím zařízením. Pro frézu nabízíme celou řadu upínacích zařízení.
Our jib-mounted stump cutter FZ 500 is intended for cutting of above- and under-ground stump parts. It is designed for attachment to a hydraulic jib of
building machines equipped with a corresponding fixing device. Various fixing devices are available optionally.

FZ 700 H

FRÉZA NA PAŘEZY / STUMP CUTTER

FZ 700 H

Kód / Code

F-306 000

Délka / Length

1280 mm

Šířka / Width

810 mm

Výška / Height

910 mm

Hmotnost / Weight

330 kg

ROZSAH / RANGE
Pod terén / Under ground

-- mm

Šířka záběru / Cutting width

-- mm

MOTOR / ENGINE

HYDROMOTOR

Objem / Size

80 ccm

Tlak / Presure

350 bar

Průtok / Flow

125 l/min

Závěsná fréza je určena k zavěšení na hydraulický výložník stavebních strojů vybavený upínacím zařízením a odfrézování dřevěných pařezů, tj. frézování
nadzemní části a podzemní části. FZ 700 H je určena pro bagry min. 10t.

Frézovací nože / Cutting blades

Komunální
technika
Environmental Machines

Basic shapes of LASKI cutting blades – high quality for affordable prices.
Bent and straight blades in combination.

Frézovací nože Profi / Cutting blades Profi
Frézovací nože LASKI pro profesionální použití vyrobené v Evropské Unii. Kombinují se přímé a zahnuté
nože.
LASKI cutting blades for professional use made in EU. Bent and straight blades in combination.

Frézovací nože - Dvoubřit
Cutting blades - Double-blade
Frézovací nože LASKI v sobě kombinují klasický nůž a vyměnitelný a otočný břit. Kombinují se přímé a
zahnuté držáky.
LASKI cutting blades available in classical shape with replaceable and turnable cutting edges. Bent and
straight blade holders in combination.

Frézovací nože Multi tip / Cutting blades Multi tip

2019

Frézovací nože Multi tip vynikají rychlou výměnou nožů a pouze jedním typem nože pro celý kotouč.
MultiTip cutting blades quickly replaceable – only one shape for entire cutting head.

This suspension cutter is designed for suspension on a hydraulic jib of building machines with relevant fixing devices and for cutting a stump with its aboveground part and its under-ground part. FZ 700 H is designed for machines above 10t.

LASKI, s.r.o.

Blíšťka 263/16
798 17 Smržice
Czech Republic

demopark 2019

Distributor:
Frézy na pařezy - Štěpkovače - Drážkovače - Vysavače listí
Stump Cutters - Chippers - Trenchers - Leaf Vacuums

Tel.: +420 582 305 740
e-mail: info@laski.cz
Změna údajů vyhrazena / All information may change any time
LASKI, s.r.o., Blíšťka 263, 798 17 Smržice, Czech Republic, Tel.: +420 582 305 740
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Frézy na pařezy / Stump Cutters

FZ 500

F 360 SW

F 500 H

FRÉZA NA PAŘEZY / STUMP CUTTER

P 38 M - EFi

P 38 R - EFi

Kód / Code

P-38-GA-10

P-38R-GA-10

2520 mm

Délka / Length

2490 mm

2350 mm

1250, 1055, 890 mm

Šířka / Width

670 - 970 mm

670 - 970 mm

1710 mm

1710 mm

Výška / Height

1500 mm

1380 mm

760 kg

775 kg

Hmotnost / Weight

1042 kg

1042 kg

Ovládání / Control

Manual

RC

Pod terén / Under ground

380 mm

380 mm

ROZSAH / RANGE

800 mm

Šířka záběru / Cutting width

940 mm

940 mm

Pod terén / Under ground

380 mm

380 mm

KOHLER CH 440

MOTOR / ENGINE

KOHLER CH 742

KOHLER CH 980

Šířka záběru / Cutting width

1140 mm

1140 mm

8,7 kW (11,7 HP)

10,4 kW (14 HP)

Výkon / Power output

18,6 kW (25 HP)

26,1 kW (35 HP)

MOTOR / ENGINE

KOHLER ECH 980

KOHLER ECH 980

BENZIN / GASOLINE (E5)

BENZIN / GASOLINE (E5)

Palivo / Fuel

BENZIN / GASOLINE (E5)

BENZIN / GASOLINE (E5)

Výkon / Power output

28,3 kW (38 HP)

28,3 kW (38 HP)

Palivo / Fuel

BENZIN / GASOLINE (E5)

BENZIN / GASOLINE (E5)

FRÉZA NA PAŘEZY / STUMP CUTTER

F 360 SW/11

F 360 SW/14

FRÉZA NA PAŘEZY / STUMP CUTTER

F 500 H/27

F 500 H/38

Kód / Code

F-230 501

F-230 500

Kód / Code

F-300 000

F-301 500

Délka / Length

1800 mm (transport 1300 mm) 1800 mm (trans. 1300 mm)

Délka / Length

2520 mm

Šířka / Width

650 mm

Šířka / Width

1250, 1055, 890 mm

Výška / Height

1200 mm (transport 1140 mm) 1200 mm (trans. 1140 mm)

Výška / Height

Hmotnost / Weight

145 kg

145 kg

Hmotnost / Weight

Pod terén / Under ground

120 mm

120 mm

Šířka záběru / Cutting width

800 mm

MOTOR / ENGINE

HONDA GX 390

Výkon / Power output
Palivo / Fuel

650 mm

ROZSAH / RANGE

ROZSAH / RANGE

Fréza je určena k frézování pařezů, tj. k odfrézování nadzemní části a podzemní části. Maximální průměr pařezu je bez omezení (doporučuje se do 300 mm).
Fréza je vybavena točnou, která radikálně usnadňuje stranový pohyb frézovacího kotouče při práci. Díky šířce stroje 650 mm se fréza dostane na zahrádku i
do stísněných prostor.

Fréza F 500 je určena k frézování dřevěných pařezů, tj. k odfrézování nadzemní a podzemní části. Maximální průměr pařezu je bez omezení. Hydraulické
ovládání výrazně usnadňuje pojezd i práci se strojem. Pracovník je ušetřen veškeré fyzické námahy. Ochranný štít umožňuje kontrolu frézování z bezprostřední
blízkosti s maximální bezpečností. Minimální šířka 890 mm umožňuje průjezd frézy i stísněným prostorem.

This machine is designed for cutting a stump, i.e. its above- and also under-ground part. Max. stump diameter to be cut is in fact unlimited (recommended up
to 300 mm). Due to its swivel base this machine newly facilitates swinging motions of the head also horizontally. Overall width of 650 mm makes also limited
spaces and narrow sites more accessible.

Our stump cutter F 500 is designed for cutting of above- and under-ground stump parts by cutting in a swinging way. Max. stump diameter to be cut is in fact
unlimited. Hydraulic control facilitates any handling at work and makes manual labour much easier. Its protective shield enables to control stump cutting even
in close proximity to the running head with maximum work safety. Overall width of 890 mm makes also limited spaces and narrow sites more accessible.

F 460

FRÉZA NA PAŘEZY / STUMP CUTTER

F 460/18

F 460 E/27

FRÉZA NA PAŘEZY / STUMP CUTTER

F 500 HR

Kód / Code

F-000 050

F-000 060

Kód / Code

F-301 700

Kód - s brzdou kotouče / Code - with wheel brake F-000 051

F-000 061

Délka / Length

Kód - se spojkou Ogura / Code - with Ogura clutch -

F-000 063

Šířka / Width

F 500 HR

Fréza P 38 je určena k frézování dřevěných pařezů, tj. k odfrézování nadzemní a podzemní části. Pásový podvozek zajišťuje stroji vysokou průchodnost terénem.
Roztažitelnost podvozku zaručuje velkou stabilitu stroje, a to zvyšuje bezpečnost při práci. Zúžený podvozek zajišťuje průjezdnost stísněnými prostory. Fréza se
tak snadno dostane i přes zahradní branku širokou 700 mm. Stroj je vybaven úsporným motorem se vstřikováním paliva.
Our stump cutter P 38 is designed for cutting of above- and under-ground stump parts. Thetracked chassis is wheel-track-adjustable. Its low centre of gravity
provides high stability of the machine also under worse field conditions with maximum work safety. Minimum track base makes also limited spaces and
narrow sites more accessible. It can even pass through a narrow garden gate only 700 mm wide. This machine is equipped with an environmentally-friendly
engine with fuel injection.
FRÉZA NA PAŘEZY / STUMP CUTTER

P 50 RX

Kód / Code

PRX-50-GA

2520 mm

Kód - Naviják / Code - Winch

P-W-GA

890 - (1250 mm)

Kód - Mulčer / Code - Mulcher

P-ATP-16

Délka / Length

2200 mm (trans. 1680 mm) 2200 mm (trans. 1680 mm)

Výška / Height

1460 mm

Délka / Length

2740 mm

Šířka / Width

750 mm

Hmotnost / Weight

775 kg

Šířka / Width

780 - 1180 mm

Výška / Height

1150 mm (trans. 880 mm) 1150 mm (trans. 880 mm)

ROZSAH / RANGE

Výška / Height

1450 mm

Hmotnost / Weight

205 kg

230 kg

Pod terén / Under ground

380 mm

Hmotnost / Weight

1500 kg (1660 kg + dozer)

Pojezd / Travel

-

12V - 0,3 kW

Šířka záběru / Cutting width

940 mm

ROZSAH / RANGE

MOTOR / ENGINE

KOHLER ECH 980 EFI

Pod terén / Under ground

380 mm

Pod terén / Under ground

200 mm

200 mm

Výkon / Power output

28,3 kW (38 HP)

Šířka záběru / Cutting width

1500 mm

Šířka záběru / Cutting width

900 mm

900 mm

Palivo / Fuel

BENZIN / GASOLINE (E5)

MOTOR / ENGINE

HATZ 3L41C

MOTOR / ENGINE

KOHLER CH 620

KOHLER CH 740

Výkon / Power output

36,7 kW (50 HP)

Výkon / Power output

14,2 kW (19 HP)

18,6 kW (25 HP)

Palivo / Fuel

NAFTA / DIESEL (B7)

Palivo / Fuel

BENZIN / GASOLINE (E5)

BENZIN / GASOLINE (E5)

780 mm

ROZSAH / RANGE

P 38 EFi

P 50 RX

Fréza je určena k frézování, tj. k odstranění, nadzemní i podzemní části pařezu. Maximální průměr pařezu není omezen (doporučuje se do 800 mm). Fréza je
vybavena točnou, která výrazně usnadňuje práci při stranovém pohybu frézovacího kotouče. Šířka 780 mm umožňuje průjezd frézy i stísněným prostorem.

Fréza F 500 je určena k frézování dřevěných pařezů, tj. k odfrézování nadzemní a podzemní části. Maximální průměr pařezu je bez omezení. Dálkové ovládání
maximálně zvyšuje pracovní komfort obsluhy. Pracovník je ušetřen veškeré fyzické námahy. Minimální šířka 890 mm umožňuje průjezd frézy i stísněným
prostorem. Stroj je vybaven automatickým frézovacím systémem.

Fréza P 50 RX je určena k frézování dřevěných pařezů, tj. k odfrézování nadzemní a podzemní části. Roztažitelnost podvozku zaručuje velkou stabilitu stroje,
a to zvyšuje bezpečnost při práci. Minimální šířka 780 mm při zataženém podvozku umožňuje průjezd frézy i stísněným prostorem. Na záď stroje je možné
upevnit dozer, dozer s navijákem, mulčovač a další přídavná zařízení.

This stump cutter is designed for cutting of above- and under-ground stump parts with unlimited stump diameters (recommended size up to 800 mm). This
machine is newly equipped with a swivelling base that facilitates swinging motions of the cutting head essentially.

Our stump cutter F 500 is designed for cutting of above- and under-ground stump parts by cutting in a swinging way. Max. stump diameter to be cut is in fact
unlimited. Its remote controller facilitate any handling at work and make manual labour much easier. Overall width of 890 mm makes also limited spaces and
narrow sites more accessible. This machine is equipped with an automatic cutting system.

Our stump cutter P 50 RX is used for cutting of above- and under-ground stump parts. Minimum track base of 780 mm makes also limited spaces and narrow
sites more accessible. Its fully hydraulic control and remote controller facilitate any handling at work and make manual labour much easier. To the machine
rear you can attach various attachments, such as dozer, winder, mulcher etc.

F 460 i

FRÉZA NA PAŘEZY / STUMP CUTTER

F 460 i

F 460 Ei

FRÉZA NA PAŘEZY / STUMP CUTTER

P 38 M

P 38 R

Kód / Code

F-000 054

F-000 064

Kód / Code

P-38-00-GA

P-38R-00-GA

Kód - s brzdou kotouče / Code - with wheel brake

F-000 053

F-000 067

Délka / Length

2490 mm

F-000 065

P 38

FRÉZA NA PAŘEZY / STUMP CUTTER

P 56 RX

Kód / Code

PRX-56-GA

2350 mm

Kód - Naviják / Code - Winch

P-W-GA

P 56 RX

Šířka / Width

670 - 970 mm

670 - 970 mm

Kód - Mulčer / Code - Mulcher

P-ATP-16

Délka / Length

2200 mm (trans. 1680 mm)2200 mm (trans. 1680 mm)

Výška / Height

1500 mm

1380 mm

Délka / Length

2900 mm (3300 mm + dozer)

Šířka / Width

750 mm

Hmotnost / Weight

1042 kg

1042 kg

Šířka / Width

800 - 1180 mm

Výška / Height

1150 mm (trans. 880 mm) 1150 mm (trans. 880 mm)

Ovládání / Control

Manual

RC

Výška / Height

1625 mm

Hmotnost / Weight

205 kg

230 kg

ROZSAH / RANGE

Hmotnost / Weight

1640 kg (1800 kg + dozer)

Pojezd / Travel

-

12V - 0,3 kW

Pod terén / Under ground

380 mm

380 mm

ROZSAH / RANGE

Šířka záběru / Cutting width

1140 mm

1140 mm

Kód - se spojkou Ogura / Code - with Ogura clutch -

780 mm

Pod terén / Under ground

400 mm

Pod terén / Under ground

200 mm

200 mm

MOTOR / ENGINE

KOHLER CH 1000

KOHLER CH 1000

Šířka záběru / Cutting width

1500 mm

Šířka záběru / Cutting width

900 mm

900 mm

Výkon / Power output

29,8 kW (37 HP)

29,8 kW (37 HP)

MOTOR / ENGINE

KOHLER KDI 1903 TCR

Palivo / Fuel

BENZIN / GASOLINE (E5)

BENZIN / GASOLINE (E5)

Výkon / Power output

42 kW (56 HP)

Palivo / Fuel

NAFTA / DIESEL (B7)

ROZSAH / RANGE

MOTOR / ENGINE

KOHLER ECH 730

KOHLER ECH 730

Výkon / Power output

17,2 kW (23 HP)

17,2 kW (23 HP)

Palivo / Fuel
BENZIN / GASOLINE (E5) BENZIN / GASOLINE (E5)
Fréza je určena k frézování, tj. k odstranění, nadzemní i podzemní části pařezu. Maximální průměr pařezu není omezen (doporučuje se do 800 mm). Fréza je
vybavena točnou, která výrazně usnadňuje práci při stranovém pohybu frézovacího kotouče. Šířka 780 mm umožňuje průjezd frézy i stísněným prostorem.
Stroj je vybaven úsporným motorem se vstřikováním paliva.

Fréza P 38 je určena k frézování dřevěných pařezů, tj. k odfrézování nadzemní a podzemní části. Pásový podvozek zajišťuje stroji vysokou průchodnost terénem.
Roztažitelnost podvozku zaručuje velkou stabilitu stroje, a to zvyšuje bezpečnost při práci. Zúžený podvozek zajišťuje průjezdnost stísněnými prostory. Fréza
se tak snadno dostane i přes zahradní branku širokou 700 mm.

Fréza P 56 RX je určena k frézování dřevěných pařezů, tj. k odfrézování nadzemní a podzemní části. Roztažitelnost podvozku zaručuje velkou stabilitu stroje,
a to zvyšuje bezpečnost při práci. Minimální šířka 800 mm při zataženém podvozku umožňuje průjezd frézy i stísněným prostorem. Na záď stroje je možné
upevnit dozer, dozer s navijákem, mulčovač a další přídavná zařízení.

This stump cutter is designed for cutting of above- and under-ground stump parts with unlimited stump diameters (recommended size up to 800 mm).
This machine is newly equipped with a swivelling base that facilitates swinging motions of the cutting head essentially. This machine is equipped with an
environmentally-friendly engine with fuel injection.

Our stump cutter P 38 is designed for cutting of above- and under-ground stump parts. Thetracked chassis is wheel-track-adjustable. Its low centre of gravity
provides high stability of the machine also under worse field conditions with maximum work safety. Minimum track base makes also limited spaces and
narrow sites more accessible. It can even pass through a narrow garden gate only 700 mm wide.

Our stump cutter P 56 RX is used for cutting of above- and under-ground stump parts. Minimum track base of 800 mm makes also limited spaces and narrow
sites more accessible. Its fully hydraulic control and remote controller facilitate any handling at work and make manual labour much easier. To the machine
rear you can attach various attachments, such as dozer, winder, mulcher etc.

LASKI, s.r.o., Blíšťka 263, 798 17 Smržice, Czech Republic, Tel.: +420 582 305 740

Komunální technika / Environmental Machines

Komunální technika / Environmental Machines

