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Když denně prorážíte nejtvrdší horninu a beton.  
A nejste k zastavení ani pod vodou. Když frézujete 
plochy s perfektně přesným profilem. Když pracujete 
s velkou přesností v úzkých prostorách, kanálech  
a pod povrchem.

V takových případech jsou frézy společnosti SCHAEFF® 
vždy nástroji, na které se můžete spolehnout. Nástroje, se 
kterými dosáhnete svých cílů. Stojíme při Vás téměř všude 
na světě. Naše hustě vybudovaná síť partnerů společnosti 
SCHAEFF Vám poskytne podporu v podobě poradenství 
šitého na míru pro dané použití stroje, servis přímo na místě 
a rychlou dodávku náhradních dílů.

náStavná hydraulická fréza Schaeff®

oSvědčené při  
té nejtvrdší  
denní práci

 Nástavné frézy
 Výkon hnacího motoru  18–140 kW
 Standardní šířky záběru  500–1400 mm
 Doporučená velikost bagru  2–60 t

 Nástavné frézy s rotátorem
 Výkon hnacího motoru  18–90 kW
 Standardní šířky záběru  500–900 mm
 Doporučená velikost bagru  5–35 t

 Frézovací lžíce
 Výkon hnacího motoru  18–140 kW
 Standardní šířky záběru  500–1400 mm
 Doporučená velikost bagru  5–60 mm

 Frézování ploch
 Standardní šířky záběru  300/450/600 mm
 Hloubka frézování  0–125 mm
 Doporučená velikost bagru  5–18 t
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použití

pro každé  
použití exiStuje 
vhodná fréza
Spolehlivý, efektivní a hospodárný:  
Stavebnicový systém složený z hydraulických 
motorů, řezných hlavic a dlát činí z fréz společnosti 
SCHAEFF nástroj nekonečného použití, který můžete 
naprosto jednoduše uzpůsobit nejrůznějším  
podmínkám použití a nosným zařízením.

citlivé oblaSti

vytváření profilů / vyhlazování

výStavba kanalizací a potrubí

demolice / beton / Sanace budov
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hloubení tunelů

Úprava půdy / Směšování

frézování pod vodou

frézování pařezů

výStavba Silnic frézování ploch
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náStavná fréza Schaeff®

efektivní  
víceÚčelové 
náStroje
Jedna pro mnohé: Frézy společnosti SCHAEFF jsou 
opravdovými všeuměly. Jakožto s pravými 
multifunkčními nástroji můžete za pomoci  
jedné frézy úspěšně pracovat na nejběžnějších stan-
dardních staveništích. Výběr sahá od 18 po 140 kW 
pro nosná zařízení od 2 do 60 tun.

A když je to přeci jen něco speciálního?  
Díky stavebnicové konstrukci můžete frézy optimálně 
uzpůsobit daným podmínkám pomocí různých 
hydraulických motorů, řezných hlavic a dlát.

efektivní a patentovaná  
frézovací technika
 
Hospodárné a zároveň nanejvýš produktivní:  
V našich frézách pracují robustní čelní ozubené převody  
hnané motory s vysokým točivým momentem. 

Pro efektivitu při frézování je rozhodující síla dláta  – a nikoli 
výkon (kW) nástavné frézy. Patentovaná převodovka 
společnosti SCHAEFF umožňuje maximální sílu při záběru 
díky enormně vysokému točivému momentu rycí hlavy. 

V závislosti na fréze nebo typu frézovacího bubnu zabírá  
do horniny 48 až 140 dlát. Optimální počet dlát a jejich 
uspořádání zaručují maximální výkon při uvolňování a také 
klidný chod. 

Kamenitý povrch

Hloubka záběru

Vzdálenost řezných linií

Předchozí  
záběr/dláto

Předchozí  
záběr/dláto

Skalnatý povrch

Zóna lomu
Sekundární lomy Radiální lomy

Oblast tlaku vytvořená 
frézovacím dlátem

To pro vás znamená:

  Multifunkční frézy pro velký 
počet způsobů použití.

 Vysoká hospodárnost například díky  
 dalšímu využití frézovaného materiálu.

 Individuální řešení odpovídající vašim  
 potřebám pro speciální použití. 

 Výběr různých frézovacích bubnů 
 pro nejrůznější použití.

 Více jak 50 let zkušeností v oblasti  
 techniky řezání „Made in Germany“.

Způsob funkce techniky určené pro frézování 
vyráběné společností SCHAEFF
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Práce bez únavy díky nepatrným  
vibracím a nízké hladině hluku.

Maximální výkon díky patentovanému  
konceptu hnacího mechanismu.

Hydraulický motor lze uzpůsobit  
na průtok hydrauliky bagru.

Nanejvýše robustní a nenáročný na údržbu  
díky masivnímu uložení hnací hřídele  
a systému utěsnění Heavy-Duty.

Těsnicí systém je dimenzován i pro použití  
při pracích pod vodou až do hloubky 25 m.

Hospodárné – namáhané součásti  
lze snadno vyměnit, což má na následek  
zkrácené prostoje.

Úzké příčky hnacího mechanismu umožňují  
malou šířku rytí i při větších hloubkách.
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náStavné frézy S rotátorem Schaeff®

rozšiřují vaše 
možnoSti
Nástavné frézy SCHAEFF® mohou být poháněny  
pomocí jednotky rotátoru. Tato kombinace  
rozhodujícím způsobem rozšíří váš akční rádius  
a zvýší efektivitu.

360°
Rozsah otáčení frézy (360°) umožňuje při ražení kanálů  
a tunelů práci s přesnými obrysy. Také přesné napolohování 
v úhlech a rozích je jednoduché, stejně tak i práce na 
stěnách, kdy je třeba vytvářet přesné profily. Dokonce  
i jemné trhací práce lze díky umístění frézy provádět tím 
nejlepším způsobem.

Frézovací hlava díky jednotce rotátoru začne pracovat vždy  
v poloze, která je z hlediska techniky řezání nejúčinnější.  
To znatelným způsobem zvyšuje celkový výkon. Současně 
dochází k menšímu opotřebení dlát a je i méně namáhán 
systém výložníku rypadla.

To pro vás znamená:

  Modely od 18 do 90 kW pro rypadla od 5 do 35 t.

 Zvýšení frézovacího výkonu zvláště  
 při ražení kanálů a tunelů.

 Velká úspora času, odpadá časově náročné  
 přemisťování bagru.

 Velice hospodárné při profilových pracích. 

 Jedna jednotka rotátoru pro nejrůznější frézy  
 a nástavná zařízení například i pro lžíce, kladiva  
 a drapáky.
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Rychlá rotace, nekonečně a plynule  
otáčivá pro krátké pracovní cykly.

Skloněná přípojná deska umožňuje  
boční podřezávání s natočenou frézou.

Integrované otočné provedení pro  
maximální průtok oleje a vysoké  
provozní tlaky (až 350 bar). 

Nic nepřečnívá – robustní kryt chrání  
před poškozením hydraulického  
motoru popř. potrubí.

Menší opotřebení při vysekávání  
díky přesnému polohování hlavy.

Výběr frézovacích bubnů a dlát.

Hospodárné – díky stavebnicové  
konstrukci lze vyměnit každou  
součást zvlášť.
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frézovací lžíce Schaeff®

jedno zařízení –  
čtyři funkce

na ploše
Pomocí frézovací lžíce lze frézovat i na ploše. Lžíce přitom 
přebírá funkci vedení a nastavení hloubky záběru. Vibrace 
frézy jsou tím znatelně sníženy a je šetřeno nosné zařízení. 

pro Úpravu půdy
Míchací a frézovací lžíce byla vyvinuta speciálně pro  
úpravu zeminy a její nakypření. Pomocí přívodního systému 
umístěného ve frézovací lžíci mohou být do směšovací 
komory dávkována pojiva jako vápno nebo přísady.
V mlecím ústrojí dochází k drcení materiálu, který byl  
vyzdvihnut lžící. Současně jsou přimíchány všechny přísady  
a zpracovány na homogenní půdu.

hydraulický motor  
S možnoStí přepínání 
Dvě rychlosti frézování zaručují míchací a frézovací  
lžíci optimální způsob práce: Energické frézování  
a drcení s nízkým počtem otáček a vysokým točivým 
momentem – míchání s vysokým počtem otáček řezného 
bubnu a sníženým točivým momentem.

Díky kombinaci frézy a lžíce společnosti SCHAEFF® 
bagrujete, frézujete, drtíte a mícháte v jednom  
pracovním kroku. Odpadá výměna zařízení nebo 
nástrojů, není nutné mezioperační skladování,  
sníží se přívod a odvádění materiálu a odpadají 
přepravní trasy. Kombinace umožní i vybagrování 
měkčího vytěženého materiálu pomocí frézovací 
lžíce, současně lze uvolnit pevnější horninu pomocí 
integrované frézy. Vytěžený materiál lze ihned  
rozdrtit a v případě potřeby dále zpracovat.

typické oblaSti použití
 Při výkopech kanálů jako fréza, lžíce a stabilizátor podloží
 Na plochách jako fréza a stabilizátor podloží
 Na haldách lze použít jako recyklační zařízení

To pro vás znamená:

  Není nutná žádná výměna nástrojů.

 Přesné vedení frézy pomocí lžíce, 
 tím i méně vibrací.

 Přímé drcení vytěženého materiálu přímo  
 na místě pro další využití na staveništi 
 (například opětovné zabudování).

 Míchání vyfrézovaného materiálu se  
 soudržnou zeminou.

 Snížení nákladů na nástroje, odvoz a  
 deponování na skládkách.

 Frézu lze použít i konvenčně bez montáže lžíce.

 Systémem frézy se lžící lze dodatečně  
 vybavit veškeré frézy společnosti SCHAEFF.
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Komora pro míchání a drcení

Nastavitelná lišta pro  
omezení velikosti zrna

Drticí lišta 
(rázová lišta)

 Frézovací buben

Nádoba lžíce
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frézování ploch Schaeff®

dobré v  
každém Směru
Ať se již jedná o asfalt, horninu, beton nebo  
kontaminované plochy – plošné frézy společnosti 
SCHAEFF® jsou vysoce výkonnými nástroji pro  
horizontální a vertikální práce i práce v šikmé  
poloze a dokonce i nad hlavou. Frézy můžete  
provozovat na rypadle nebo nakladači o hmotnosti 
5-18 tun. Její malé vibrace a přesné hrany při řezání  
v přímém i paralelním směru z ní činí ideální  
pracovní nástroj pro opravy ploch, přesné profilové 
práce, jakož i pro efektivní odkopávání povrchů.

nepatrné vibrace
Uprostřed umístěné rozvidlené kyvné rameno zajišťuje,  
že síly z nosného vozidla působí přímo přes frézovací buben. 
To zvyšuje stabilitu a zároveň redukuje napětí a vibrace. 
Robustní rámový podstavec s válečky snižuje tření při tažení. 
O ještě větší přesnost se stará výkyvná a naklápěcí hlava, 
kterou lze dodat na přání.

Velký výběr frézovacích dlát pro  
různé materiály, jako je například  
asfalt, hornina nebo beton. 

Rozvidlené nosné rameno  
s širokým rozsahem  
vychýlení pro maximalizaci  
flexibility při použití.

Hospodárné díky přímému  
využití vyfrézovaného materiálu.

Standardní šířky záběru  
300, 450 a 600 mm –  
menší šířky řezných bubnů  
lze dodat na přání.

Mechanicky stavitelné  
hloubky frézování  
pro stejnoměrné  
odkopávání ploch.

Vysoká zatížitelnost a dlouhá 
životnost řezného bubnu  
a uložení kyvného ramene.

Vodicí rám s vodicími  
kladkami odolnými vůči  
opotřebení pro menší tření.

Ochranný kryt s otvorem 
umístěným nahoře, v důsledku 
čehož je možná jednoduchá 
prohlídka bubnu a jeho  
údržba a opravy.

Vybavení vodními tryskami  
pro redukci prašnosti  
(na přání).
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To pro vás znamená:

  Vysokou produktivitu: Můžete pracovat  
horizontálně, vertikálně, se sklonem nebo  
nad hlavou.

 Hospodárné díky přímému opětovnému  
 využití vyfrézovaného materiálu.

 Nepatrné opotřebení díky možnosti  
 vysokého zatížení a dlouhé životnosti uložení  
 řezných bubnů a otočného ramene.

Rozvidlené nosné rameno  
s širokým rozsahem  
vychýlení pro maximalizaci  
flexibility při použití.

hloubku frézování lze plynule naStavit

0 mm 50 mm 75 mm 100 mm 125 mm
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druhy frézovacích bubnů a výběr dlát

konfigurujte Své 
vlaStní řešení
Profitujete z našeho modulárního stavebnicového 
systému – jedno základní zařízení s měnitelnými 
nástroji pro různé aplikace. Z nejrůznějších prvků 
můžete nakonfigurovat optimální nástavnou frézu.

různá dláta
Specifické uzpůsobení dlát pro použití zaručuje optimální 
výkon při uvolňování materiálu a menší opotřebení.

 Standardní dláta 
 Pro měkké až středně tvrdé horniny, 
 například asfalt, sůl, jílovec

 Dláta Heavy-Duty 
 Pro středně tvrdé až velmi tvrdé horniny,  
 jako například vápenec, beton

 Dláto chráněné proti opotřebení  
 Pro velmi abrazivní horniny,  
 jako například pískovec, vysokopecní štěrk

 Frézovací dláto pro dřevo 
 Pro frézování pařezů

každé dláto – nejvyšší kvalita
Každé dláto je vyrobeno z vysoce legované oceli se  
zapájenými špičkami z tvrdokovu. Přirozeně máme 
připravena i dláta pro nejrůznější použití. Pro dosažení  
jednoduché výměny jsme vsadili na standardní držák  
dlát. Veškerá dláta jsou k dostání po celém světě díky  
námi vybudované síti našich prodejců.

nejrůznější řezací hlavy
V závislosti na použití může každý buben optimálně  
hrát svoji roli.

 Rozpojovací buben  
	 •	 Pro	měkké	až	středně	tvrdé	horniny 
	 •	 Velká	hloubka	záběru	pro	maximální		 	
  produktivitu.

 Tvarovací buben 
 •	 Pro	měkké	až	středně	tvrdé	horniny 
	 •	 Vyšší	počet	dlát	pro	přesné	povrchy,	 
  jakož i snížené vibrace

 Bourací buben 
 •	 Pro	středně	tvrdé	až	velmi	tvrdé	 
  horniny a beton 
	 •	 Stočený	plech	chráněný	proti	 
  opotřebení určený pro omezení  
  hloubky záběru, snižuje současně  
  vibrace a stará se o velmi klidný chod.
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Speciální řešení

výraz „nejde to“  
neznáme
Vy máte výzvu.  
My vyvineme hospodárné speciální řešení.  
Přesně tak, jak to potřebujete.

Fréza se sadou pro montáž na lžíci Nástavná fréza se systémem kartáčů

Frézování drážek Nástavná fréza pro použití v ocelárnách  
a hliníkových hutích
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Zařízení pro ostřikování vodou proti prachu Zařízení na odstranění prachu  
pro použití v budovách

Směšování/úprava půdy Velký výkon při uvolňování  
v těžebním průmyslu
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technické Údaje

přehled Údajů  
o výkonu

náStavná hydraulická fréza
nástavné zařízení provozní hmotnost 

 
kg (lb)

vstupní  
hydraulický výkon 

kW (hp)

potřebné množství 
hydraulického oleje 

l/min (gal/min)

doporučená  
velikost rypadla  

t (uS tun)
WS15N 280 (620) 18/22 (24/30) 30–65 (8–17) 2–8 (3–9)
WS30N 420 (930) 30 (40) 70–120 (18–31) 8–15 (8–19)
WS45N 850 (1900) 45 (60) 100–190 (27–50) 12–20 (13–22)
WS60N 1400 (3100) 60 (80) 120–210 (32–55) 18–30 (20–33)
WS90N 1460 (3200) 90 (120) 240–340 (63–90) 25–35 (27–39)
WS120N 2600 (5700) 120 (160) 250–500 (66–132) 30–45 (33–50)
WS150N 2800 (6200) 140 (190) 360–550 (95–145) 40–60 (44–66)

frézování S rotátorem
nástavné zařízení provozní hmotnost 

 
kg (lb)

vstupní  
hydraulický výkon 

kW (hp)

potřebné množství 
hydraulického oleje 

l/min (gal/min)

doporučená  
velikost rypadla  

t (uS tun)
WS15N + RT121 400 (880) 18/22 (24/30) 30–65 (8–17) 5–8 (5,5–9)
WS30N + RT121 580 (1300) 30 (40) 70–120 (18–31) 8–15 (8–19)
WS45N + RT201 1100 (2450) 45 (60) 100–190 (27–50) 12–20 (13–22)
WS60N + RT301 1800 (4000) 60 (80) 120–210 (32–55) 18–30 (20–33)
WS90N + RT301 1860 (4100) 90 (120) 240–340 (63–90) 25–35 (27–39)
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náStavná hydraulická fréza
nástavné zařízení provozní hmotnost 

 
kg (lb)

vstupní  
hydraulický výkon 

kW (hp)

potřebné množství 
hydraulického oleje 

l/min (gal/min)

doporučená  
velikost rypadla  

t (uS tun)
WS15N 280 (620) 18/22 (24/30) 30–65 (8–17) 2–8 (3–9)
WS30N 420 (930) 30 (40) 70–120 (18–31) 8–15 (8–19)
WS45N 850 (1900) 45 (60) 100–190 (27–50) 12–20 (13–22)
WS60N 1400 (3100) 60 (80) 120–210 (32–55) 18–30 (20–33)
WS90N 1460 (3200) 90 (120) 240–340 (63–90) 25–35 (27–39)
WS120N 2600 (5700) 120 (160) 250–500 (66–132) 30–45 (33–50)
WS150N 2800 (6200) 140 (190) 360–550 (95–145) 40–60 (44–66)

frézování S rotátorem
nástavné zařízení provozní hmotnost 

 
kg (lb)

vstupní  
hydraulický výkon 

kW (hp)

potřebné množství 
hydraulického oleje 

l/min (gal/min)

doporučená  
velikost rypadla  

t (uS tun)
WS15N + RT121 400 (880) 18/22 (24/30) 30–65 (8–17) 5–8 (5,5–9)
WS30N + RT121 580 (1300) 30 (40) 70–120 (18–31) 8–15 (8–19)
WS45N + RT201 1100 (2450) 45 (60) 100–190 (27–50) 12–20 (13–22)
WS60N + RT301 1800 (4000) 60 (80) 120–210 (32–55) 18–30 (20–33)
WS90N + RT301 1860 (4100) 90 (120) 240–340 (63–90) 25–35 (27–39)

frézovací lžíce
nástavné zařízení provozní 

hmotnost 
kg (lb)

vstupní 
hydraulický výkon 

kW (hp)

potřebné množství 
hydraulického oleje 

l/min (gal/min)

šířka  
lžíce

mm (palce)

doporučená  
velikost rypadla  

t (uS tun)
WS15-FL450 480 (1050) 18/22 (24/30) 30–65 (8–17) 450 (17,5) 4–8 (4–9)
WS30-FL600 850 (1900) 30 (40) 60–120 (18–31) 600 (23,4) 8–15 (8–17)
WS45-FL650 1900 (4200) 45 (60) 100–190 (27–50) 650 (25,3) 14–20 (13–22)
WS60-FL800 2800 (6200) 60 (80) 120–210 (32–55) 820 (32,3) 18–30 (20–33)
WS90-FL800 2900 (6400) 90 (120) 240–340 (63–90) 820 (32,3) 25–35 (27–39)
WS120-FL1000 4300 (9500) 110 (148) 260–500 (66–132) 1000 (39) 35–45 (33–50)

frézování ploch
nástavné zařízení provozní 

hmotnost 
kg (lb)

min. potřebný 
hydraulický výkon2 

kW (hp)

doporučené množství 
hydraulického oleje1

l/min (gal/min)

šířka 
frézování

mm (palce)

doporučená  
velikost rypadla  

t (uS tun)
TPP300 450 (990) 18 (24) 60–90 (18–24) 300 (11,8) 5–8 (5–9)
TPP450 600 (1300) 30 (40) 90–125 (24–33) 450 (17,7) 8–14 (8–15)
TPP600 800 (1750) 36 (48) 120–190 (31–50) 600 (23,6) 12–18 (13–20)

(1) Provozní tlak a množství oleje úměrně  ·  (2) Min. potřebný hydraulický výkon z řídicího okruhu bagru do frézy
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