
JAPA 315
PROCESOARE DE LEMN DE FOC



PRELUCRAREA PERFORMANATA 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 dotat cu 
diverse accesorii, dacă este necesar.

Procesoarele de lemn de foc Japa sunt 
proiectate și fabricate în Finlanda de 
catre producatori cu  experiență de zeci 
de ani. 

Părțile durabile de înaltă calitate asigură 
o funcționare fiabilă  fiind   evaluate 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.



PERFECT PENTRU 
CASE DE  VACANTA

Japa® 315 este o alegere excelentă 
pentru utilizarea în comun sau pentru 
munca cu contract parțial. 

Procesorul este echipat cu un mecanism 
de alimentare cu benzi transportoare și 
un mecanism de despicare care 
minimizează mișcările cilindrului 
hidraulic. Acest lucru face ca tăierea 
buștenilor să fie mai rapidă, în special a 
buștenilor mai scurți. 

Designul noului cilindru hidraulic 
facilitează despicarea busteanului, iar 
noua lamă de despicat  este ajustabila si 
mai ușor de utilizat 

Opritorul pentru bustean , reglabil, este 
retras în timpul tăierii, permițând 
acestuia să coboare liber în canalul de 
despicare.



SIGUR ȘI UȘOR 
DE MUTAT

Japa® 315 oferă caracteristici extinse și 
capacitate mare într-o unitate compactă 
și mobilă. 

Am crescut capacitatea - diametrul 
maxim al busteanului este de 31 cm și 
lungimea de 50 cm.

Fiabilitatea, confortul și siguranța 
utilizatorului au fost prioritățile noastre 
în proiectarea acestui model. 

Japa® 315 reproiectat îndeplinește 
toate standardele de siguranță actuale, 
iar grilajul de siguranță activ 
îmbunătățeste vizibilitatea în interiorul 
mașinii, ușurând astfel utilizarea. 

Toate dispozitivele de protecție au fost 
proiectate astfel încât să asigure o 
vizibilitate maximă în interiorul 
procesorului, ceea ce face ca, de 
exemplu, mentenanta lamei 
fierastraului sa se realizeze cu usurinta.



CEA MAI LARGĂ 
GAMĂ DE ACCESORII 

DE PE PIAȚĂ

Alegeți accesoriile de care aveți nevoie 
din gama extinsă Japa® 315. 

Accesoriile includ un dispozitiv de 
ridicare a busteanului, o rotire mecanică 
a benzii transportoare , un suport 
pentru rumegus și un cuțit de despicare 
cu șase direcții.

Folosim numai cele mai bune motoare 
de pe piață în procesoarele noastre 
Japa® pentru lemn de foc. 

Tipurile de motor disponibile sunt 
motorul cu combustie și motorul 
electric.

Modelele rutiere dispun, de asemenea, 
de un panou luminos pliabil, care 
faciliteaza în continuare instalarea 
mașinii pentru operare și transport. 

Modelele rutiere sunt de asemenea 
disponibile fără echipamentul de 
inspecție a vehiculelor, în cazul în care 
mașina nu va fi transportată pe drumuri 
publice.
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HIDRAULICA

Volumul uleiului hidraulic (l) – 30 30 30

Debitul pompei hidraulice (l / min) – 30 30 30

TAIEREA BUSTENILOR

Fierastrau cu lanț hidraulic X X X X

Flanșă de 13 "/ 1,3 mm X X X X

Lant de tăiere, 0,325 "- 56 de legături de 

antrenare X X X X

Vol. rezervorului pt. ungerea lanțului de tăiere 3 3 3 3

Diametrul max. a  busteanului (cm) 31 31 31 31

Lungimea  max. lemnului de foc (cm) 50 50 50 50

Retragerea automată a limitatorului X X X X

Despicarea busteanului

Putere de despicare 5.6 t X X X X
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Diametrul cilindrului (mm) 60 60 60 60

Lama de despicare, 2/4 căi X X X X

Lama de despicare, 5 căi L L L L

Lama de despicare, 6 căi L L L L

Lama de despicare ajustabila X X X X

SURSA DE PUTERE

Sistem hidraulic pentru tractoare, max. Debitul 

de ulei 30 l / min X

Tractor PTO 400 rpm

Motor electric, 4 kW (3x16A / 400V) X

Motor de combustie, 13 CP Honda X

ACCESORII 315TRH 315TR 315E 315BE

Suport pentru sacul de rumegus L L L L

Mecanism  de ridicare a busteanului, greutate 45 kg L L L L

Mecanism de rotire a benzii transportoare, greutate 20 kg L L L L

Ansamblu osie ușoară, neadecvat pentru traficul rutier – – L L

Ansamblul osie offroad, neadecvat pentru traficul rutier – – L L

Ansamblu osie suspendat, adecvat pentru traficul rutier – – L L

Panoul de lumină – – L L

Start electric – – – L


