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PRELUCRAREA PERFORMANTA A 
LEMNULUI DE FOC 

Despicarea lemnului de foc este mai 
ușoară, mai rapidă și mai sigură cu o 
mașina adecvată. 

Acesta presupune dezvoltarea 
constantă a produselor, în care fiecare 
detaliu minor al mașinii este gândit și 
testat cu mare grijă. Acest lucru are ca 
rezultat un utilaj de înaltă performanță 
care poate fi suplimentat cu diverse 
accesorii, dacă este necesar.

Procesoarele de lemn de foc Japa sunt 
proiectate și fabricate în Finlanda cu 
experiență de zeci de ani. Părțile 
durabile de înaltă calitate asigură o 
funcționare fiabilă care a fost evaluată 
de profesioniști. Gama noastră de 
produse oferă soluția perfectă pentru 
toate nevoile.

Aceasta este aria noastră de expertiză. 
Prin urmare, știm că veți fi mulțumiți de 
procesorul dvs. de lemn de foc Japa.



JAPA 305+

Această mașină ușoară și compactă este perfectă 
pentru case și cabane de vară - poate fi transportată 
oriunde este nevoie cu ușurință. Datorită designului 
său pretabil pentru a fi transportata , mașina este o 
alegere excelentă pentru utilizarea în comun sau 
pentru munca cu contract parțial.

Folosind caracteristici care apar în mașini 
profesionale, acest procesor de lemn de foc are o 
funcție simultană de tăiere și despicare, ceea ce face 
munca să meargă mult mai repede. Banda de 
alimentare  facilitează despicarea busteanului, iar 
garniturile de protecție asigură siguranța 
operatorului în timp ce utilajul  funcționează.

Modelele Road au acum și un panou de lumină pliabil, 
care faciliteaza instalarea mașinii pentru operare și 
transport. Modelele rutiere sunt de asemenea 
disponibile fără echipament de inspecție pentru 
vehicule în cazul în care mașina nu va fi transportată 
pe drumuri publice.

Procesoarele de lemn de foc Japa sunt echipate cu 
cele mai bune motoare disponibile. Puteți alege cel 
mai potrivit motor pentru Japa dintr-o selecție de 
opțiuni eficiente și de cea mai bună calitate - de 
exemplu, cu un demaror electric.







CEA MAI LARGĂ GAMĂ DE 
ACCESORII DE PE PIAȚĂ

Puteți construi exact tipul de ansamblu 
de care aveți nevoie cu gama JAPA® 
305+, deoarece gama de opțiuni 
disponibile este mai mare decât oricând. 

Vom realiza un ansamblu care se 
potrivește cel mai bine cerințelor dvs., 
ca urmare veti plati numai 
caracteristicile de care aveți de fapt 
nevoie.

Gama de accesorii include, de asemenea, 
banda de alimentare adesea solicitata și, 
pe lângă două opțiuni de transport 
diferite, puteți alege si o banda de 
evacuare

Un suport de alimentare  suplimentar 
face mașina chiar mai ușor de folosit 
prin așezarea bustenilor la înălțimea de 
tăiere, de unde sunt ușor de deplasat la 
banda de alimentare  fără ridicare
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+ SPECIFICATII TEHNICE 305 TRH 305 TR 305 E 305 BE

Hidraulică

Volumul uleiului hidraulic (l) - 20 20 20

Pompă hidraulică (l / min) - 30 30 30

Tăierea busteanului

Ferăstrău cu lanț hidraulic x x x x

Lama fierastrului de 13 " x x x x

Lant de ferastrau, 0,325 "- 56 link-uri x x x x

Lubrifierea separată a lamei de ferăstrău, volumul 
rezervorului (l) 2 2 2 2

Diametrul Max. a  busteanului (cm) 30 30 30 30

Lungimea Max. a  lemnului de foc (cm) 45 45 45 45

Despicarea busteanului

Forță de despicare, 5,6 T x x x x

Diametrul cilindrului (mm) 60 60 60 60

Supapă de mare viteză x x x x

Cuțit de despicare, 2/4 căi x x x x

Cuțit de despicare, 5 căi L L L L

Cuțit de despicare, 6 căi L L L L

Reglarea cuțitului de despicare x x x x

Limitator pentru lungimea lemnului x x x x

Dimensiuni, fara banda transportoare

Înălţime 1530 1530 1530 1530

Lăţime 1910 1910 1910 1910

Adâncime (mm) osie ușoară / rutieră 950 950 1030/1330 1030/1330

Greutate (kg) 336 392 442 442

Sursa de putere

Sistem hidraulic pentru tractoare, max. Debit de ulei 
30 l / min x - - -

Tractor PTO - 400 rpm - -

Motor electric, 4,0 kW (3x16A / 400V) - - x -

Motor de combustie, Honda de 13 CP - - - x



ACCESORII SUPLIMENTARE 305 TRH 305 TR 305 E 305 BE

Transportor de intrare pentru bușteni x x x x

Ansamblu osie ușoară, care nu este adecvat pentru traficul rutier - - x x

Ansamblu osie suspendat, potrivit pentru traficul rutier - - x x

Panoul de lumină - - x x

Aprobare individuală - - x x

Start electric - - - x

OPȚIUNI DE CONEXIUNI ALE OUTPUTULUI

Opțiuni / lungimea benzii de evacuare *) Banda de evacuare/1 m Scurt, 2.3 m Lung, 3.8 m

Acționare hidraulică - x x

Bandă transportoare (mm) 200 200

Dimensiuni de transport

Înălţime 1620 2700 2460

Lățime (fără banda de alimentare / cu banda de alimentare) 1,940/2,020 2,270/2,350 2,270/2,350

Adâncimea (mm) TRH, TR 950 950 950

Adâncimea (mm) E, BE osie / drum 1030/1330 1030/1330 1030/1330

Greutatea benzii de evacuare (kg) 22 78 98

*) Trebuie selectată o opțiune

X = standard, L = opțional

1 an garanție

Drepturi rezervate modificărilor tehnice


