
JAPA 395
PROCESOARE DE LEMN DE FOC





SIGUR ȘI FIABIL

Japa® 395 este un procesor de lemn de foc de 
nouă generație care înlocuiește gama Japa® 385. 
Fiabilitatea și siguranța au fost prioritățile noastre
cheie în proiectarea noului procesor. 

Noul model Japa® 395 include o presă hidraulică, 
un cilindru hidraulic modernizat și un cuțit
hidraulic reglabil, limitator de lungime a 
busteanului, placă de ghidare și pompă de 
lubrifiere.

Noul design și grilajele de siguranță active 
garantează o vizibilitate excelentă în interiorul
mașinii și facilitează menținerea componentelor
cheie. 

Designul grilajelor a fost proiectat având la bază
siguranța și întreținerea. Dacă un dispozitiv de 
protecție este deschis, cilindrul de despicare și
tăierea sunt dezactivate.

Am îmbunătățit fiabilitatea procesorului cu un 
nou sistem de direcție electric. Procesorul nu are 
componente mecanice care sunt supuse uzurii și
necesită reglare. 

În plus, funcțiile cheie ale procesorului pot fi 
efectuate cu o singură mână cu un joystick care 
controlează alimentarea, tăierea, despicarea și
placa de ghidare.



EFICIENT ȘI ADAPTABIL

Noile caracteristici eficiente ale lui Japa® 395 și
ușurința în întreținere mențin întreruperile de 
mentenantă pentru intervale foarte scurte, 
permițându-vă să vă concentrați asupra a ceea ce
este relevant - tăierea buștenilor.

Japa® 395 are o gamă largă de accesorii. Sistemul
patentat Perfect Clean ™, cu o rampa de 
alimentare este disponibil pentru procesor. 

Sistemul folosește vibrații pentru a îndepărta
resturile din busteni. 

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

Accesorii opționale includ, de asemenea, o banda
transportoare de evacuare și o gamă variata de  
cuțite.
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SPECIFICATII TEHNICE 395TR 395E E395TRE

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

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

Diametrul max. a  busteanului (cm) 40 40 40

Lungimea max. a lemnului de foc (cm) 52 52 52

Limitator pentru lungimea busteanului hidraulic X X X

Despicarea busteanului

Puterea de despicare de 7 t X X X

Putere de despicare de 12,5 t L L L

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 395TR 395E E395TRE

DIMENSIUNILE de Transport

Înălțime / înălțime cu banda de 

evacuare (mm) 2,500/2,700 2,500/2,700 2,500/2,700

Lățime (mm) 3,4 3,4 3,4

Adâncimea / adâncimea cu banda de 

evacuare(mm) 1,200/1,450 1,200/1,450 1,200/1,450

Greutate (kg) NA NA NA

SURSA DE PUTERE

Tractor PTO 400 rpm X X

Motor electric 7.5 kW 7.5 kW

Banda transportoare pt evacuare

Lungime 4,2 m X X X

Lățimea benzii transportoare 300 mm X X X

Reglare a vitezei benzii transportoate X X X

Plierea benzii transportoare de 

evacuare X X X

Manevrarea hidraulică a benzii 

transportoare de evacuare L L L

ACCESORII SUPLIMENTARE

Rampa de alimentare L L L

Sistem de îndepărtare a resturilor de 

despicare L L L

X = standard, L = opțional

1 an garanție

Drepturi rezervate modificărilor tehnice.


