
JAPA 235
PROCESOARE DE LEMN DE FOC





JAPA® 235 PROCESOR DE 
LEMN DE FOC PENTRU
AGREEMENT, PENTRU
DESPICAREA LEMNULUI
DE FOC

Japa® 235 este următorul produs din gama de
succes destinată utilizatorilor de agrement.

Complet proiectat și fabricat in Finlanda, noul
procesor de lemn de foc este destinat
utilizatorilor de agrement care nu doresc să
utilizeze varianta clasica: un topor, un ferăstrău
cu lanț sau un despicator hidraulic și doresc ca
procesul de fabricare a lemnului de foc să fie mai
rapid și mai ușor. Un procesor de lemn de foc de
înaltă calitate necesită un motor bun.

Procesoarele de lemn de foc Japa sunt echipate
cu cele mai bune motoare disponibile. Toate
motoarele sunt furnizate de producători bine-
cunoscuți, cum ar fi Honda și Briggs & Stratton, și
au fost selectați în special pentru masinile Japa.



SIGURANȚA ESTE
ASIGURATĂ DE 
DEPARTAMENTUL
NOSTRU DE SIGURANȚA A 
PRODUSELOR SI DE 
TESTAREA
INDEPENDENTA

Noi punem pret pe siguranta produsului. 
Departamentul nostru de siguranță al 
produselor asigură acest lucru.

Mașinile noastre se întâlnesc și de cele
mai multe ori depășesc efficient toate
cerințele nationale UE, precum și
standardele EN și ISO. Toate mașinile
noastre sunt testate de organisme
independente de testare.

Japa® 235 este o mașină sigură a cărei
mecanisme de tăiere și de despicare
funcționează numai atunci când
dispozitivul de protecție este închis.



O MULȚIME DE 
PUTERE ȘI
MOBILITATE ÎNTR-
UN PACHET
COMPACT

Japa® 235 combină energia brută cu o ușurință
care permite o mobilitate excelentă.

Dimensiunile și greutatea redusă ușurează
stocarea aparatului. În plus, roțile de pe mașină
pot fi folosite pentru a o deplasa convenabil în
locul de utilizare și înapoi la depozitare.

Procesorul de lemn de foc Japa® 235 poate fi
remorcat cu un ATV sau tractor de gradina.

În ciuda dimensiunilor mici, Japa® 235 oferă
suficientă putere pentru a face prelucrarea unui
metru cub de lemn de foc într-o oră!

Această mașină a fost concepută pentru
utilizatorii care apreciază ușurința de utilizare și
doresc să isi produca propriul lemn de foc. Puteți
alege opțiunea care vă convine cel mai bine,
deoarece Japa® 235 este disponibil fie cu motor
pe benzină, fie cu motor electric.
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Hidraulică

Volumul uleiului hidraulic (l) 13 13

Pompă hidraulică (l / min) 15 15

Tăierea busteanului

Ferăstrău cu lanț hidraulic x x

13 "/ 1,3 mm lama fierastraului x x

Lant de ferastrau, 0,325 "- 56 

link-uri x x

Lubrifierea separată a lamei de 

ferăstrău, volumul rezervorului 

(l) 3 3

Diametrul Max. a  busteanului 

(cm) 23 23

Lungimea Max. a  lemnului de foc 

(cm) 33 33

Despicarea busteanului 

Puterea de separare 3 T x x

Diametrul cilindrului (mm) 50 50

Cuțit de despicare cu 2 căi x x

Cuțit de despicare cu 4 căi L L
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Sursa de putere

Motor electric, 1,5 kW (3x16A / 

400V) x -

Motor de combustie de 6.5 CP - x

Evacuarea lemnului

Gura de evacuare 1 m x x

Dimensiuni 

Înălţime 1400 1400

Lățime (mm) (fără bară de 

tractare) 2000 2000

Adâncime (mm) 1250 1250

Greutate (kg) 260 260


