
AmmAttilAisen lAsKi -lAiteVAliKOimA

KDO 60 85 t 90 D
Paino

Moottorityyppi

Moottoriteho

Oksahalkaisija

Kapasiteetti

92 kg

bensiini

4,1 kW (5,5 hv)

70 mm

2-4 m3/h

ls           100/27 150 D 200 t
Paino

Moottorityyppi

Moottoriteho

Oksahalkaisija

Syöttönopeus

608 kg

bensiini

20,1 kW (27 hv)

100 mm

12-35 m/min

tR 60 H
Paino

Moottorityyppi

Moottoriteho

Ulkomitat (P x L x K)

Kauvusyvyys

293 kg

bensiini

8,2 kW (11 hv)

2220 x 785 x 900 mm

280, 410, 560, 680 mm

tR 50/6
Paino

Moottorityyppi

Moottoriteho

Ulkomitat (P x L x K)

Kauvusyvyys

135 kg

bensiini

4,5 kW (6 hv)

1560 x 700 x 800 mm

150, 250, 340, 450 mm

ZK 8500 HARJAlAite
Paino

Moottorityyppi

Moottoriteho

Ulkomitat (P x L x K)

Harjausleveys Ø

61 kg

bensiini

4,1 kW (5,5 hv)

1700 x 900 x 1000 mm

900 mm

mOniPUOliseen ViHeRRAKentAmiseen
KOneet JA lAitteet tOimittAA
HAnsA

KetJUKAiVURit ja HARJAKOneet 

OKsAHAKKURit

140 kg

vetoakseli

100 mm

2-4 m3/h

260 kg

diesel

6,3 kW (8 hv)

100 mm

2-4 m3/h

1 150 kg

diesel

21 kW (28,5 hv)

150 mm

12-40 m/min

1 000 kg

vetoakseli

200 mm

12-40 m/min
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Kantojyrsintä – vaivaton, siisti ja edullinen  
menetelmä kantojen poistamiseksi.

eUROOPAn mYYDYin KAntOJYRsin

F 350 KAntOJYRsin
Paino

Moottorityyppi

Moottoriteho

Kantohalkaisija

Kallistuskulma

136 kg

bensiini

9 kW (12 hv)

800 mm (max)

20° (kaikkiin suuntiin)

F 350 sW KAntOJYRsin
Paino

Moottorityyppi

Moottori  1

Moottori  2

145 kg

bensiini

KOHLER COMMAND CH 440, 10,5 kW (14 hv)

HONDA GX 390, 8,2 kW (11 hv)

Ammattimaiseen lehtien, leikkujätteen sekä hakkeen ja muun puutarhajätteen keruuseen tarkoitetut tehokkaat LASKI 
lehti-imurit ovat suorituskykyisiä ja yltävät paikkoihin jonne muullatavoin pääsy on hankalaa kuten pensaiden alustat, 
kivikkopinnat, istutusalueet sekä rakennusten syvennykset ja seinänvierustat.

Laadukkaita ja tehokkaita Laski -kantojyrsimiä on saatavilla 
eri kokoluokissa sekä myös radio-ohjattavina malleina.

F 450 KAntOJYRsin
Paino

Moottorityyppi

Moottoriteho

Kantohalkaisija

Ajomoottori

195 - 245 kg

bensiini 

12 kW (16 hv) - 20 kW (27 hv)

800 mm (max)

12 V 0,3 kW tai hydr. veto 4 km/h

F 500 KAntOJYRsin
Paino

Moottorityyppi

Moottoriteho

Kantohalkaisija

Ajomoottori

760 - 800 kg

bensiini / diesel

17 kW (23 hv) - 28 kW (38 hv)

rajoittamaton

hydraulinen 4 km/h

Paino

Moottorityyppi

Moottoriteho

Kantohalkaisija

Peruskoneet

188 - 285 kg

bensiini / diesel / hydrauliikka

17 kW (23 hv) - 28 kW (38 hv)

rajoittamaton

1,0 - 15 tonnia

FZ 500 ja FZ 700 H

Jyrsiminen on vaivaton, nopea, siisti ja edullinen tapa hävittää kaiken 
kokoiset kannot ja saada tilalle esimerkiksi nurmikkoa tai istutuksia. 
Kantojyrsin rouhii kannon hakkeeksi ja sillä päästään käsiksi myös 
kannon juuriin maan alla. Paikka on heti jyrsimisen jälkeen käyttöval-
mis ja hake voidaan hyödyntää puutarhanhoidossa tai kompostoida. 
Koska juuristoa ei poisteta maan alta täydellisesti, niiden ravinteet 
jäävät maaperään.

leHti-imURit

VD 400
Paino

Moottorityyppi

Moottoriteho

Ulkomitat (P x L x K)

Imuputken Ø

135 kg

bensiini

11,2 kW (15 hv)

1080 x 950 x 1685 mm

130 mm

F 500 i
Paino

Moottorityyppi

Moottoriteho

Ulkomitat (P x L x K)

Imuputken Ø

380 kg

bensiini

13,4 kW (18 hv)/20,1 kW (27 hv)

2390 x 1570 x 2500 mm

220 mm

PReDAtOR  
                  P 26 m(R)       P 50 R           P 75 R

Paino

Moottorityyppi

Moottoriteho

Kantohalkaisija

Peruskoneet

1000 kg

diesel 

20 kW (28 hv)

rajoittamaton

Radiokauko-ohjaus

1500 kg

diesel 

37 kW (50 hv)

rajoittamaton

Puskulevy

2000 kg

diesel 

47,4 kW (65 hv)

rajoittamaton

Puskulevy

VD 440 18 / VD 440 25
Paino

Moottorityyppi

Moottoriteho

Ulkomitat (P x L x K)

Imuputken Ø

152 kg / 165 kg

bensiini

13,4 kW (18 hv)/19,2 kW (25 hv)

950 x 795 x 1470 mm

180 mm

Predator on tukevapohjainen tela-alustainen kantojyrsin manu- 
aali- tai kauko-ohjauksella. Kääntyvä runko ja matala paino-
piste takaa laitteen vakauden ja voit työskennellä vaativissa 
maasto-olosuhteissa. 

FZ -sarjan jyrsimistä löytyvät nostolaitekiinnit-
teiset traktoriin sekä hydrauliset kaivureihin ja 
työkoneisiin sopivat kantojyrsimet. Kannon hal- 
kaisija on rajaton ja laitteilla päästään myös maan- 
alaisiin kannon osiin. 

AmmAttilAinen lUOtA AmmAttilAisiin. HAnsA OsAA AsiAnsA.
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menetelmä kantojen poistamiseksi.
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