
JAPA 435
PROCESOARE DE LEMN DE FOC





O MAȘINĂ PROFESIONALĂ
INOVATOARE

Japa® 435 este un procesor pentru lemn de 
foc pentru profesioniști, care are un nou cuțit
de despicare, un mecanism de curățare
patentat și un design complet modificat. 

Acesta este potrivit pentru lemn de esenta
moale și tare de toate dimensiunile. 

Japa® 435 produce lemn de foc curat de  
calitate în condiții de siguranță și fără efort. 
Fierăstrăul hidraulic cu o lama de 20 inch 
permite introducerea bustenilor cu o grosime
de până la 43 cm. 

Japa® 435 este disponibil cu un motor electric 
de 15 kW, prin conectare la priza de putere a 
tractorului sau o combinație a celor două.

Funcționarea modelului Japa® 435 este
controlată de un sistem inteligent care ajută
utilizatorul. Mașina este echipată cu senzori
care măsoară și controlează funcționarea în
timp real. 

Procesarea lemnului de foc se poate optimiza
automat  în funcție de lemnul prelucrat. Pentru
procesor este disponibilă o gamă largă de 
accesorii, inclusiv un ecran tactil care prezintă
utilizatorului date despre performanță și alte
analize referitoare la mașină.



PERFECT SPLITTM
REVOLUȚIONEAZĂ DESPICAREA

Perfect SplitTM este o metodă de despicare
patentată de echipa de dezvoltare a produselor
Japa.

Datorită noului cuțit de despicare și a metodei, 
lemnul de foc respectă în mod constant cerințele
de mărimea , chiar și cu dimensiuni diferite ale 
materii prime. 

Noul cuțit de despicare asigură că procesorul
Japa® 435 este întotdeauna rapid, eficient și
ușor de utilizat, indiferent de duritatea și
diametrul lemnului prelucrat. 

Dimensiunea produsului final poate fi 
influentata de diferitele modele de cuțit. De 
asemenea, puteți alege dimensiunea dorită a 
cuțitului atunci când cumpărați mașina.



PERFECT CLEAN TM 
ÎNDEPĂRTEAZĂ
EFICIENT RESTURILE

Modelul Japa® 435 dispune de noul
sistem de curățare patentat Perfect 
CleanTM, care curata lemnul de foc
prelucrat de praf și resturi prin vibrații. 

Sistemul de curățare Perfect CleanTM
este instalat în spatele secțiunii de 
despicare, iar o banda de evacuare
separata este utilizata pentru a deplasa
resturile.

Perfect CleanTM a fost creat pentru a 
satisface nevoia tot mai mare a clienților
finali de a produce lemn de foc curat și
fără resturi. 

Datorită programului Perfect Clean, 
acum este mai ușor și mai ușor decât
oricând pentru a răspunde acestei
nevoi. Sistemul de curățare patentat
Perfect CleanTM este disponibil ca 
accesoriu
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TECHNIC + A3: SPECIFICAȚII F39AL 435 TR 435TRE 435E

HIDRAULICE

Volumul uleiului hidraulic (l) 100 100 100

Presiunea pompei hidraulice (bar) 250 250 250

TAIEREA BUSTEANULUI

Ferăstrău cu lanț hidraulic x x x

Lama fierastarului  de 20 " x x x

Lanțul  fierăstrăului, 0,404 "- 71 de legături x x x

Volumul rezervorului de lubrifiere a lanțului de ferăstrău (l) 10 10 10

Diametrul max. al busteanului (cm) 43 43 43

Lungimea lemnului (cm) 25–55 25–55 25–55

Reglarea hidraulica a  lungimii busteanului x x x

Despicarea busteanului

Valvă automată de mare viteză x x x

Opțiunile cuțitului de despicare

Dimensiunea lemnului despicat 5-14 cm X/L X/L X/L

Dimensiunea lemnului despicat 5-16 cm X/L X/L X/L

Dimensiunea lemnului despicat 5-18 cm X/L X/L X/L

Banda transportoare 

Lungime 4,2 m x x x

Sursa de putere hydr. hydr. hydr.

Reglare hidraulica x x x

Bandă transportoare (mm) 300 300 300

Viteza de reglare a vitezei benzii transportoare x x x

DIMENSIUNI ÎN POZIȚIA DE TRANSPORT

Înălțime (mm) 2550 2550 2550

Lățime (mm) 4200 4200 4200

Adâncime (mm) 2000 2000 2000

Greutate (kg) 1930 2080 2040

SURSA DE PUTERE

PTO (arbore cardanic) 400 rpm 400 rpm -

Motor electric, 15 kW / 32 A - x x

ACCESORII

Perfect clean ™ X X X

Ecran tactil X X X

Cuțite suplimentare L L L

X = standard, L = opțional

1 an garanție

Drepturi rezervate modificărilor tehnice.


