
JAPA 355+
PROCESOARE DE LEMN DE FOC







PRELUCRAREA PERFORMANTA A 
LEMNULUI DE FOC 

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

Acest lucru presupune pentru noi, dezvoltarea 
constantă a produselor, în care fiecare detaliu minor 
al mașinii este gândit și testat cu mare grijă. Acest 
aspect are ca rezultat un dispozitiv 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 355+

Această mașină de lucru  flexibilă este potrivită 
pentru prelucrarea lemnului  de dimensiuni mici 
si mari. 

Utilajul taie și despica bustenii în lemne de foc 
de dimensiuni egale, cu ușurință și în siguranță. 
Cu această mașină, puteți transforma o grămadă 
de busteni în lemn de foc de calitate în cel mai 
scurt timp.

Fierastraul cu lanț hidraulic cu o lama  de 15 
inch permite  intrare bustenilor cu  o grosime de 
până la 35 cm. 

Raportul dintre forța de despicare și viteza este 
controlat de o supapă automată de mare viteză.

Varietatea accesorilor include acum și o banda 
de transport pivotanta
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+ SPECIFICATII TEHNICE 355 TR 355 E 355 TRE

Hidraulică

Volumul uleiului hidraulic (l) 33 33 33

Presiunea pompei hidraulice (bar) 220 220 220

Tăierea busteanului

Ferăstrău cu lanț hidraulic x x x

Lama fierastraului de 15 " x x x

Lantul fierastraului, 0,322 "- 64 de link-uri x x x

Volumul rezervorului de lubrifiere a lanțului de 
ferăstrău (l) 3 3 3

Diametrul Max. a  busteanului (cm) 35 35 35

Lungimea Max. a  lemnului de foc (cm) 60 60 60

Despicarea busteanului

Puterea de despicare, 7 T x x x

Diametrul cilindrului, 7 T (mm) 63 63 63

Valvă automată de mare viteză x x x

Cuțit de despicare, 2/4 căi x x x

Cuțitul de despicare cu 6 căi L L L

Reglarea cuțitului de despicare x x x

Sursa de putere

Tractor PTO 400 rpm - 400 rpm

Motor electric, 7,5 kW (3x20A / 400V) - x x

Banda de evacuare * OPȚIUNI  PENTRU TOATE MODELE JAPA 355

Lungimea benzii de evacuare (m) 2,3 3,8 4,2

Puterea de antrenare hidraulică x x x

Bandă transportoare (mm) 200 200 300

Dimensiunile transportului

Înălțime (mm) 2755 2470 2520

Lățime (mm) 2450 2450 2640

Adâncime (mm) 935 935 935

Greutate (kg) 355TR 600 620 670

Greutate (kg) 355E 630 650 700

Greutate (kg) 355TRE 665 985 735

X = standard, L = opțional
* Trebuie selectată o opțiune
Drepturile la modificările tehnice sunt rezervate.
1 an garanție


