
JAPA 365
PROCESOARE DE LEMN DE FOC







JAPA® 365 ESTE ALEGEREA 
PROFESIONISTILOR.

Mașina versatilă este
echipată cu functii extinse care se
adapteaza unor cerinte multiple.

Japa® 365 se alimenteaza de
la priza de curent a tractorului, motor
electric sau un motor cu ardere internă
și poate fi echipat cu anvelope pentru
deplasarea pe drumuri publice.

Hidraulica este optimizata
pentru utilizarea profesională completă
și permite utilizatorului să despice și
sa sectioneze simultan, permițând un
debit mare și timp redus de funcționare
pentru mașină.

Japa 365® vine cu transmisie
hidraulică și mecanică si întotdeauna
cu o ieșire hidraulică, facilitand
utilizarea pe scară largă a accesoriilor,
cum ar fi rampa de alimentare cu lemn,
benzilor de alimentare și cel mai bun
ridicator de pe piață, produs de Japa®



JAPA 365
Sistemul de tăiere Japa®

365 este proiectat împreună cu
profesioniștii din domeniul procesarii
lemnui de foc și a cerințele acestora.
Cureaua de alimentare în unghi
perfect și dispozitivul de prindere a
busteanului asigură tăierea acestuia
în poziția corectă.

Limitatorul de lungime a
lemnului de foc de despicat permite
reglarea lungimii și se retrage în
timpul tăierii, astfel încât lemnul de
foc să poată cădea liber în poziția
corectă în camera de despicare.

Lubrifierea lanțului
funcționează automat, iar containerul
separat transparent pentru uleiul
pentru lanț poate fi ușor schimbat sau
umplut.

Utilizatorul poate vedea
cantitatea de ulei pentru lanț din
poziția de lucru. Atunci când grilajul
de protecție activă este deschis,
utilizatorul are acces ușor la unitatea
de fierăstrău pentru întreținerea sau
înlocuirea lanțului și a lamelor
fierastraului.



SISTEM AVANSAT DE 
DESPICARE

Japa® 365 este cu un pas
înaintea tuturor concurenților din
categoria sa. Cuțitele de despicat cu 4, 6
sau 8 căi sunt disponibile pentru diferite
tipuri de busteni.

Cutitul de despicare, folosit de
regula la utilajele industriale de
despicare si sistemul de impingere mai
puternic decât de obicei fac procesul de
despicare mult mai eficient iar bucățile
de lemn de foc despicate nu se vor
întoarce în camera de despicare.

Spațiul de despicare este
deschis dinspre partea inferioară pentru
a păstra mașina curată de praf, așchii de
lemn și coajă. Cu aceste caracteristici,
despicarea funcționează fără probleme,
cu nevoia minima de deschidere a
dispozitivului de siguranță. Utilizatorul
mașinii se poate concentra pe
optimizarea producției de lemn de foc.



Caracteristici: 
• Banda hidraulica de

alimentare
• Banda hidraulica de evacuare
• Cutit de despicare in 4, 6 sau

8 cai
• Maneta de control-joystick
• Iesire pentru rampa de

alimentare hidraulica
• Grilaj de protectie
• Panou iluminat
• Echipament de inspectie a

utilajului
• Fierastrau cu lant actionat

hidraulic
• Lubrifiere automata a

lantului de taiere
• Ajustare hudraulica a

lamelor de despicare
• Despicare hidraulica



Specificatii tehnice Valori

Sursa de alimentare PTO; motor electric; motor cu 
ardere interna

Diametrul maxim al 
busteanului

37 cm

Lungimea maxima a 
busteanului despicat

60 cm

Lant de taiere 0.325’’

Lama de taiere 15 inch

Cilindru de despicare                     7 tone forta

Accesorii compatibile

Japa® 471 Rampa de alimentare
busteni

Japa® 47940 Sistem de colectare
a rumegusului

Japa® 495 Log Lifter 

Japa® 4652 Cilindru hidraulic

Japa® 46501 Rampa hidraulica
pentru busteni si tambur electric 
de curatare


