
JAPA 485
PROCESOARE DE LEMN DE FOC



PRELUCRAREA 
PERFORMANATA A  
LEMNULUI DE FOC

Despicarea  lemnului de foc este mai 
ușoară, mai rapidă și mai sigură cu o 
mașina adecvată. Acesta presupune  
dezvoltarea constantă a produselor, în 
care fiecare detaliu minor al mașinii este 
gândit și testat cu mare grijă. Acest lucru 
are ca rezultat un utilaj de înaltă 
performanță care poate fi dotat cu 
diverse accesorii, dacă este necesar.

Procesoarele de lemn de foc Japa sunt 
proiectate și fabricate în Finlanda de 
catre producatori cu  experiență de zeci 
de ani. 

Părțile durabile de înaltă calitate asigură 
o funcționare fiabilă  fiind   evaluate 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



O MASINA PROFESIONALA
INOVATOARE

Japa® 485 este utilajul de procesare al 
profesionistului. 

Mecanismul de despicare puternic și 
rapid despica chiar și cel mai dificil 
lemn. Puterea cilindrului de despicare 
se ajustează automat, dacă este necesar, 
până la 24 de tone. Japa® 485 dispune 
de tehnologia de tăiere a mașinilor de 
recoltat, în care același pachet de 
fierăstrău hidraulic include, pe lângă 
motor, un dispozitiv automat de 
tensionare a lanțului, precum și 
lubrifierea lanțului. Datorită 
dispozitivului de întindere a lanțului, 
lanțul va avea întotdeauna tensiunea 
corectă.

Cuțitul de despicare în formă de casetă 
este ușor de schimbat si intretinut cu un 
troliu care este încorporat în mașină. 



SIGUR SI FIABIL

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
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SPECIFICATII TEHNICE 485 TR 485TRE

HIDRAULICE

Volumul uleiului hidraulic (l) 140 140

Presiunea pompei hidraulice (bar) 210 210

TAIEREA BUSTEANULUI

Ferăstrău cu lanț hidraulic x x

Lama fierastarului de 64 cm x x

Lanțul  fierăstrăului, 0,404 "- 73 de legături x x

Volumul rezervorului de lubrifiere a lanțului de 

ferăstrău (l) 9 9

Diametrul max. al busteanului (cm) 48 48

Lungimea lemnului (cm) 66 66

Masurarea hidraulica a  lungimii busteanului x x

Despicarea busteanului

Valvă automată de mare viteză x x

Opțiunile cuțitului de despicare

Cutit de despicare 6 cai L L

Cutit de despicare 8 cai X X

Cutit de despicare 12 cai L L

Banda transportoare 

Lungime 4 m x x

Sursa de putere hydr. hydr.

Reglare hidraulica x x

Bandă transportoare (mm) 400 400

Viteza de reglare a vitezei benzii transportoare x x

DIMENSIUNI ÎN POZIȚIA DE TRANSPORT

Înălțime (mm) 3250 3250

Lățime (mm) 3300 3300

Adâncime (mm) 1800 1800

Greutate (kg) 2000 2100

SURSA DE PUTERE

PTO (arbore cardanic) 500 rpm 500 rpm

Motor electric, 15 kW / 32 A - x

L L L

X = standard, L = opțional

1 an garanție

Drepturi rezervate modificărilor tehnice.


