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Poikki, halki ja pinoon
Polttopuiden tekeminen on helpompaa, 
nopeampaa ja turvallisempaa kunnon laitteella. 
Meille se tarkoittaa jatkuvaa tuotekehitystä, 
jossa koneen jokainen, pienikin yksityiskohta 
on tarkkaan mietitty ja testattu. Tästä syntyy 
toimiva kokonaisuus, joka täydentyy tarvittaessa 
monipuolisilla lisävarusteilla.

Japa -polttopuukoneet suunnitellaan ja 
valmistetaan Suomessa vuosikymmenten 
kokemuksella. Kestävät ja laadukkaat osat takaavat 
toimintavarmuuden, jota myös ammattilaiset 
arvostavat. Tuoteperheestämme löytyvät 
vaihtoehdot kaikkiin tarpeisiin

Tämän alan me osaamme. Siksi tiedämme, että olet 
Japaasi tyytyväinen.



Omakoti- ja 
kesämökkikäyttäjän valinta
Japa® 315 on erityisen hyvä valinta 
kimppakoneeksi tai osa-aikaiseen 
urakkatoimintaan. Koneessa on synkronoitu 
puun syöttö ja halkaisu, joiden ansioista vältetään 
työntimen turha liike. Tämä nopeuttaa erityisesti 
lyhyiden puiden tekemistä. Uusiksi muotoiltu 
työnnin parantaa kaiken kokoisten puiden 
halkaisua ja uuden muotoilun ansiosta terä myös 
putsaantuu paremmin ja terän korkeuden säätö 
on helpompaa. 

Koneessa on vahvistettu katkaisua tukeva 
puunpainin ja täyspitkä syöttömatto, jotka 
nopeuttavat ja helpottavat työskentelyä sekä 
lisäävät turvallisuutta. Lisäksi koneessa on täysin 
uusittu säädettävä puun pysäytin, joka väistyy 
sahauksen aikana helpottaen puun vapaata 
putoamista halkaisukouruun.



Turvallisuutta ja liikuteltavuutta
Japa® 315 tarjoaa paljon ominaisuuksia ja tehoa 
liikuteltavassa muodossa. Kasvatimme koneen 
kapasiteettia - puun maksimihalkaisija on nyt 31 
senttimetriä ja pituus 50 senttimetriä. 

Koneen suunnittelussa olemme kiinnittäneet huomiota 
erityisesti toimintavarmuuteen, käyttömukavuuteen ja 
turvallisuuteen. Uudelleen muotoiltu Japa® 315 täyttää 
kaikki turvallisuusstandardit ja aktiiviset turvaverkot 
helpottavat koneen käyttöä sekä parantavat 
näkyvyyttä koneen sisälle. Kaikki suojat on suunniteltu 
niin, että koneen sisälle näkee hyvin ja esimerkiksi 
terän huolto on mahdollisimman helppoa.



Markkinoiden laajimmat 
lisävarustevaihtoehdot
Japa® 315 mallistosta voit rakentaa tarvitsemasi 
kokonaisuuden. Lisävarusteina koneeseen saa 
muun muassa puunnostimen, mekaanisen 
poistokuljettimen käännön, purupussitelineen ja 
kuusiosaisen kirveen.

Käytämme Japa® polttopuukoneissa ainoastaan 
parhaita tarjolla olevia moottoreita. Voit 
valita uuteen Japaasi polttomoottori- tai 
sähkömoottorin.

Road-malleissa on myös taittuva valopaneeli, 
joka nopeuttaa entisestään koneen 
käyttöönottoa ja kuljetuskuntoon laittoa. Road-
mallit ovat saatavissa ilman katsastusvarustusta, 
mikäli konetta ei vedetä maantiellä.
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HYDRAULIIKKA

PUUN KATKAISU

PUUN HALKAISU
MITAT, ILMAN KULJETINTA

VOIMANLÄHDE

Hydrauliikan öljyn määrä (l) - 30 30 30

Hydraulikäyttöinen ketjusaha X X X X

X

X

13"/1,3 mm laippa X X X

Teräketju, 0,325" -56 vetolenkkiä X X X

Erillinen teräketjun voitelu, säiliön tilavuus (l) 3 3 3 3

Puun suurin halkaisija (cm) 31 31 31 31

Klapin suurin pituus (cm) 50 50 50 50

Automaattisesti väistyvä puun pysäytin X X X X

Halkaisuvoima 5,6 t X X X X

60 60 60 60

Halkaisuterä 2/4-osa

Halkaisuterä 5-osa L L L L

L L L LHalkaisuterä 6-osa
Halkaisuterän säätö

Korkeus (mm) 1400 1400 1400 1400

X X X X

X X X X Leveys (mm) 2130 2130 2130 2130

Syvyys (mm) 975 975 1000 1330

Paino (kg) 410 450 550 550

Traktorin hydrauliikka, öljytuotto max 30 l/min X

Traktorin voimanulosotto 400 R/MIN

Sähkömoottori, 4 kW (3x16A/400V) X

Polttomoottori, 13 hv Honda X

Sylinterin halkaisija (mm)

Hydraulipumpun tuotto (l/min) - 30 30 30

Käyttövoimana hydrauliikka

Kuljettimen kääntölaite
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Kuljetinmaton leveys (mm)

- X X
- 200 200
- LL

LISÄVARUSTEET 315TRH 315TR 315E 315BE

Mukiteline X X X X

Sahanpurusäkkiteline L L L L

L L L L

Kuljettimen kääntölaite, paino 20 kg

Puunnostin, paino 45 kg

L L L L

O�road akselisto - ei sovellu tieliikenteeseen - - L L

- - L L

- - L L

- - L L

- - - L

Kevyt akselisto - ei sovellu tieliikenteeseen

Jousitettu akselisto - soveltuu tieliikenteeseen

Valopaneeli

Sähköstartti

Yksittäishyväksyntä

- - L L

KULJETUSMITAT

Korkeus (mm) 2120 2870 2550
Leveys (mm) 2630 2530 2530
Paino (kg) 25 78 98

MITAT** 315TRH 315TR 315E 315BE

POISTOKULJETINVAIHTOEHDOT* Poistokaukalo/ 1,6 m Lyhyt/2,3 m Pitkä/3,8 m

Poistokaukalo/ 1,6 m Lyhyt/2,3 m Pitkä/3,8 m



POLTTOPUUKONEIDEN AMMATTILAINEN

Laitilan Rautarakenne Oy

www.japa.fi

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


