
JAPA 405
PROCESOARE DE LEMN DE FOC





EFICIENȚĂ SPORITĂ 
PENTRU PROFESIONIȘTI

Japa® 405 este un procesor de lemn de foc de 
noua generatie pentru uz profesional. 

Funcționarea modelului Japa® 405 este 
controlată de un sistem inteligent care ajută 
utilizatorul. 

Mașina este echipată cu senzori care măsoară 
și controlează funcționarea în timp real. 

Procesorul optimizează propriile performanțe, 
bazate pe tipul de lemn, ceea ce face ca Japa® 
405 să fie deosebit de potrivit pentru toate 
dimensiunile de bustean. 

În plus, procesorul are o conexiune de date, 
care permite conectarea la fabrică, de 
exemplu, în cazul actualizărilor.

Japa® 405 despica eficient toate dimensiunile 
bustenilor, deoarece conține două metode de 
despicare ca metode standard: metoda 
PerfectSplit ™ pentru despicare  și un cuțit 
hidraulic greu.

Toate funcțiile cheie ale procesorului pot fi 
efectuate cu o singură mână cu ajutorul unui 
joystick. Joystick-ul controlează alimentarea, 
tăierea, despicarea și placa de ghidare. 

Noile optiuni permit, de asemenea, 
funcționarea semi-automată. De exemplu, 
procesorul detectează automat numărul corect 
de despicari atunci când se utilizează lama 
Perfect Split ™.



UȘOR DE ÎNTREȚINUT, 
FIABIL DE UTILIZAT

Designul complet nou face ca Japa® 405 să fie 
extrem de sigur și ușor de întreținut. 

Grilajul de siguranță activ pentru ușurința 
utilizării imbunatateste vizibilitatea în 
interiorul mașinii. Am acordat atenție 
mentenantei, facilitand accesul la 
componentele cheie 

Noul cilindru hidraulic  facilitează despicarea  
bustenilor cu dimensiuni diferite. Lamă 
redesenată este, de asemenea, mai ușor de 
curățat și de reglat.

Am adăugat o presă hidraulică la acest model 
pentru a îmbunătăți confortul și fiabilitatea, 
în special la tăierea ultimului bustean. 

De asemenea, presa pentru bustean salvează 
lanțul de taiere prin plasarea busetanului la 
un unghi optim la începutul tăierii. 

Japa® 405 are, de asemenea, un limitator 
hidraulic de lungime a busteanului care 
asigură o tăiere uniformă și reduce la 
minimum uzura benzii de alimentare.

Alte caracteristici importante ale modelului 
Japa® 405 includ role de ghidare și pompa 
hidraulică de lubrifiere. O gamă de lame de 
despicare este disponibilă ca si accesorii.



PERFECT SPLIT ™ 
REVOLUȚIONEAZĂ DIVIZAREA

PERFECT CLEAN ™ PENTRU O 
ÎNDEPĂRTARE EFICIENTĂ A 
PRAFULUI

Modelul Japa® 405 este echipat cu sistemul de 
curățare Perfect Clean ™ ca o caracteristică standard. 
Sistemul brevetat eliberează lemnul de foc prelucrat 
de praf și resturi prin vibrații. 

Sistemul de curățare Perfect Clean ™ este instalat în 
spatele secțiunii de despicare și o banda  
transportoare separata este utilizat pentru a deplasa 
resturile rezultate din despicarea bustenilor

Perfect Split ™ este o metodă de divizare patentată, 

dezvoltată de echipa inovatoare de dezvoltare a 

produselor Japa. 

Datorită noii lame de despicare și a metodei, lemnul 

de foc respectă în mod constant cerințele de 

dimensiune 

Noua lamă de despicare asigură că procesorul 

Japa® 405 este întotdeauna rapid, eficient și ușor 

de utilizat, indiferent de duritatea și diametrul 

lemnului prelucrat. Dimensiunea produsului final 

poate fi afectată de diferite alternative de cuțit.

Perfect Split ™ 

Perfect Clean ™ 
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5 SPECIFICATII TEHNICE 405TR 405E 405TRE

HIDRAULICA

Volumul uleiului hidraulic (l) 45 45 45

Presiunea pompei hidraulice (bar) 250 250 250

Taierea busteanului

Fierastrau cu lanț hidraulic X X X

Flanșă de 16 "/ 1,5 mm X X X

Lant de tăiere, 0.325 " X X X

Volumul rezervorului pt. ungerea lanțului de tăiere 3 3 3

Diametrul maxim a busteanului (cm) 40 40 40

Lungimea maxima a lemnului de foc (cm) 52 52 52

Limitator hidraulic pentru lungimea busteanului X X X

Despicarea busteanului

Putere de separare 12,5 t X X X

Despicarea busteanului / PERFECT SPLITTM

Lama de despicare, 2/4 căi L L L

Lama de despicare, 6 căi X X X

Lama de despicare, 8 căi L L L

Perfect Split ™ parțială parțială X X X

Despicarea busteanului/ Cutit de despicare

Lama de despicare, 2/4 căi L L L

Lama de despicare, 6 căi X X X

Lama de despicare, 8 căi L L L

Reglarea lamei de despicare hidraulice X X X

SPECIFICATII TEHNICE 405TR 405E 405TRE

DIMENSIUNILE TRANSPORTULUI

Înălțime / înălțime cu banda 
transportoare (mm) 2,7 2,7 2,7

Lățime (mm) 3,48 3,48 3,48

Adâncimea / adâncimea cu banda 
transportoare (mm) 1,45 1,45 1,45

Greutate (kg) NA NA NA

SURSA DE PUTERE

Tractor PTO 400 rpm X X

Motor electric 10 KW 10 KW

Banda de evacuare

Lungime 4,2 m X X X

Lățimea benzii transportorului 300 mm X X X

Reglare  vitezei benzii de evacuare X X X

Banda de evacuare pliabila X X X

Reglarea hidraulică a benzii de evacuare X X X

ACCESORII SUPLIMENTARE

Rampa de alimentare X X X

Sistem de îndepărtare a resturilor de la 
despicarea busteanului X X X

X = standard, L = optional

* Garantie 1 an     

Drepturi rezervate modificarilor tehnice


