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Tükkideks, halgudeks ja riita
Korraliku seadmega on kütepuude tegemine 
lihtsam, kiirem ja ohutum. Meile tähendab see 
pidevat tootearendust, et masina pisimgi detail 
oleks hoolikalt läbi mõeldud ja katsetatud. Sellest 
sünnib toimiv tervik, mida saab vajaduse korral 
mitmekesise lisavarustusega täiendada.

Japa halumasinate konstrueerijatel ja tootjatel 
Soomes on aastakümnetepikkune kogemus. 
Vastupidavad ja kvaliteetsed detailid tagavad 
töökindluse, mida asjatundjad oskavad vääriliselt 
hinnata. Meie toodete hulgast leiate kindlasti oma 
tingimustele sobiva mudeli.

Seda ametit me oskame. Seepärast teame, et jääte 
Japa seadmega rahule.



Hea valik eramu või suvekodu jaoks
Japa® 315 on eriti hea valik, kui otsite masinat mitme 
majapidamise jaoks või osaajaga töötamiseks. Puude 
etteandmine ja lõhestamine on sünkroniseeritud, 
nii välditakse tõukuri tühikäiku. Eriti kiirendab see 
lühikeste küttepuude tegemist. Uue kujuga tõukur 
tagab erineva suurusega puude parema lõhestamise, 
tänu uuele on kujule tera parem puhastada ja selle 
kõrgust lihtsam seada.

Järkamist toetav tugevdatud tüvesuruk ja täispikk 
etteandelint kiirendavad ja lihtsustavad töötamist 
ning suurendavad ohutust. Peale selle on masin 
varustatud täielikult uuendatud seatava halupikkuse 
piirikuga, mis saagimise ajal eemaldub, tagades tüve 
takistuseta langemise lõhestusrenni.



Ohutus ja teisaldatavus
Teisaldatav Japa® 315 on võimas ja paljude 
eriomadustega. Suurendasime masina võimsust: 
tüve maksimaalne läbimõõt on nüüd 31 cm ja 
pikkus 50 cm.

Masina väljatöötamisel pöörasime erilist tähelepanu 
töökindlusele, kasutusmugavusele ja ohutusele. 
Uue kujuga Japa® 315 vastab ohutusnormide 
kõikidele nõuetele ja aktiivsed kaitsevõred 
lihtsustavad kasutamist ning parandavad nähtavust 
masina sisse. Kõik kaitsevõred on konstrueeritud 
nii, et masina siseosa on hästi näha ja lõhestustera 
hooldamine võimalikult lihtne.



Kõige rikkalikum 
lisavarustuse valik turul
Japa® 315 mudelivalikust saate 
komplekteerida endale sobiva terviku. 
Lisavarustusse kuuluvad muuhulgas 
tüvetõstuk, väljutuskonveieri mehaaniline 
pööramisseade, jäägikoti kinnitusraam ja  
6 osaks lõhestav tera.

Japa® halumasinad varustame ainult 
parimate saadaolevate mootoritega. 
Oma uuele Japale saate valida 
sisepõlemismootori või elektrimootori.

Mudelil Road on ka kokkupööratav 
valgustipaneel, mis võimaldab masina 
senisest kiiremat transpordiasendisse ja 
tööasendisse seadmist. Kui masinat ei ole 
vaja vedada maanteel, võib mudeli Road 
osta ka ilma tehnoülevaatusel nõutava 
varustuseta.
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HÜDROSÜSTEEM

JÄRKAMINE

LÕHESTAMINE
MÕÕTMED, KONVEIERITA

JÕUALLIKAS

Hüdroõli kogus (l) - 30 30 30

Hüdrauliline kettsaag X X X X

X

X

Juhtplaat 13"/1,3 mm X X X

Saekett 0,325", 56 lüli X X X

Saeketi eraldi määrimine, paagi maht (l) 3 3 3 3

Halu suurim läbimõõt (cm) 31 31 31 31

Halu suurim pikkus (cm) 50 50 50 50

Automaatselt eemalduv halupikkuse piirik X X X X

Lõhestusjõud 5,6 t X X X X

60 60 60 60

2/4 osaks lõhestav tera 

5 osaks lõhestav tera L L L L

L L L L6 osaks lõhestav tera 
Lõhestustera seadmine

Kõrgus (mm) 1400 1400 1400 1400

X X X X

X X X X Laius (mm) 2130 2130 2130 2130

Sügavus (mm) 975 975 1000 1330

Kaal (kg) 410 450 550 550

Traktori hüdrosüsteem, õli vooluhulk max 30 l/min X

Traktori jõuvõtuvõll 400 R/MIN

Elektrimootor 4 kW (3x16 A / 400 V) X

Honda sisepõlemismootor 13 hj X

Silindri läbimõõt (mm)

Hüdropumba jõudlus (l/min) - 30 30 30

Hüdroajam

Konveieri pööramisseade

Konveierilindi laius (mm)

- X X
- 200 200
- LL

LISÄVARUSTEET 315TRH 315TR 315E 315BE

Topsihoidel X X X X

Jäägikoti kinnitusraam L L L L

L L L L

Konveieri pööramisseade, kaal 20 kg

Tüvetõstuk, kaal 45 kg

L L L L

Maastikuveermik, ei sobi maanteeliikluseks - - L L

- - L L

- - L L

- - L L

- - - L

Kerge veermik, ei sobi maanteeliikluseks

Vedrustusega veermik, sobib maanteeliikluseks

Valgustipaneel

Elektriline käiviti

Konkreetse masina tüübikinnitus

- - L L

MÕÕTMED TRANSPORDIASENDIS

Kõrgus (mm) 2120 2870 2550
Laius (mm) 2630 2530 2530
Kaal (kg) 25 78 98

MÕÕTMED 315TRH 315TR 315E 315BE

VÄLJUTUSKONVEIERI VARIANDID Väljutusrenn/ 1,6 m Lühike/2,3 m Pikk/3,8 m

Väljutusrenn 1,6 m Lühike 2,3 m Pikk 3,8 m



HALUMASINATE ASJATUNDJA

Laitilan Rautarakenne Oy

www.japa.fi

Kusnintie 44, 23800 LAITILA Telefon: +358 (2) 857 1200 info@japa.fi


