
JAPA 385 KLAPIKONE
TURVALLISTA JA TEHOKASTA
POLTTOPUUNVALMISTUSTA



BASIC, EXPERT JA PRO varustetasojen erot löydät alla 
olevasta taulukosta.

                       BASIC                       EXPERT        PRO

- mekaaninen halkaisuterän nosto - mekaaninen halkaisuterän nosto - hydraulinen halkaisuterän nosto
- sahaus ja puun syöttö kahvalla - hydraulinen sahalaipan ohjaus - hydraulinen sahalaipan ohjaus
- mekaaninen puun pituuden rajoitin - sahalaipan katkaisunopeuden säätö - sahalaipan katkaisunopeuden säätö
- halkaisun käynnistys kahvalla - syöttömaton peruutus - syöttömaton peruutus
   - hydraulinen puun pituuden rajoitin - hydraulinen puun pituuden rajoitin
   - automaattisesti käynnistyvä halkaisu - automaattisesti käynnistyvä halkaisu
      - pikaliittimet syöttöpöydän hydrauliikalle

JAPA 385 TR    BASIC 6,0 t JAPA 385 TR     EXPERT 6,0 t JAPA 385 TR PRO 6,0 t 
JAPA 385 E      BASIC 6,0 t JAPA 385   E       EXPERT 6,0 t JAPA 385 E PRO 6,0 t
JAPA 385 TRE  BASIC 6,0 t JAPA 385   TRE   EXPERT 6,0 t JAPA 385 TRE PRO 6,0 t

JAPA 385 TR    BASIC 8,0 t JAPA 385   TR     EXPERT 8,0 t JAPA 385 TR PRO 8,0 t
JAPA 385 E      BASIC 8,0 t JAPA 385   E       EXPERT 8,0 t JAPA 385 E PRO 8,0 t
JAPA 385 TRE BASIC 8,0 t JAPA 385   TRE   EXPERT 8,0 t JAPA 385 TRE PRO 8,0 t

Keskeltä niveltyvän poistokuljettimen laitat helposti toi-
mintakuntoon vinssin avulla.

JAPA 385 KLAPIKONE
TURVALLINEN, TEHOKAS

JAPA 385 klapikonemallisto koostuu kolmesta eri varustetasosta. BASIC, EXPERT ja PRO mallit ovat kaikki 
saatavissa 6,0 t tai 8,0 t halkaisuvoimalla. JAPA 385 klapikoneen saa traktorikäyttöisenä, sähkökäyttöisenä 

tai niiden yhdistelmänä. Varustetason valintaa ohjaa mm. valmistettavan polttopuun määrä, saatavilla oleva käyttö-
voima sekä käyttötottumukset. Kaikkiin malleihin on kuitenkin sisällytetty sellaiset ominaisuudet joita käyttäjien tie-
detään arvostavan, koska jälkiasennuksena tehtävät muutokset usein maksavat enemmän ja ovat hankalia toteuttaa.

JAPA 385 klapikoneiden kaikista malleista löytyy 
vakiona seuraavat ominaisuudet ja varusteet:
•  poistokuljettimen mekaaninen sivuttaiskääntö
•  hydraulisesti toimiva 4,2 metrinen poistokuljetin
•  erillinen säiliö terävoitelulle
•  pidennetty syöttökuljetin (2,3 m)
•  erillinen viimeisen puun halkaisu
•  2/4 –osaan halkaiseva kirves
•  pikaliittimet rankatelineen syöttörullan hydrauliikalle



Japa polttopuusäkki JA455 
(1 m³) ja säkitysteline JA444

Polttopuut helposti esim. klapikoneen 
kuljettimella suoraan säkkiin. Säkin 
täyttämisen jälkeen säkitystelineen portti 
avataan, puusäkki jää kuljetuslavalle. 
Kuljetuslavalla verkkosäkissä olevat polt-
topuut kuivuvat erittäin nopeasti hyvän 
ilmankierron ansiosta. Kuivumisen jälkeen 
puut on helppo siirtää kuljetuslavalla.

Japa 46501 
hydraulinen 
rankateline 

Hydraulisen Japa rankateli-
neen rankakuljetin ja syöttö-
rulla siirtävät puut klapikoneen 
syöttökuljettimelle vaivatto-
masti.

Japa 475 puhdistusrumpu
Puhdistusrumpu erottelee kuoret ja ohuet puunsuikaleet pois 
tasakokoisen polttopuun seasta. Eroteltu silppu on helppo kerätä 
talteen ja toimittaa myyntiin tai jatkojalostukseen: 
kuljettimen alle mahtuu esim. peräkärry. Käännettävä purkausko-
uru ohjaa puhdistetut puut haluttuun suuntaan.

Japa 465 kevyt rankateline

Mekaanisen Japa rankatelineen avulla 
saat puut metsänosturilla sahauskorkeu-
delle. Telineeltä puut on helppo siirtää 
käsin klapikoneen syöttökuljettimelle.

6-osa kirveen saa lisävarus-
teena (PRO -koneissa vakiona).

EXPERT- ja PRO-malleissa 
vakiona hydraulinen puun 
pituuden rajoitin (BASIC-
mallissa mekaaninen).

Puruimurilla sahan
purut kätevästi yhteen 
paikkaan. 

Poistokuljettimen saa helposti 
käännettyä 3 eri asentoon, 20º 
vasemmalle ja oikealle.

Rankatelineeseen on saatavissa 
lisävarusteena myös hydraulinen 
syöttörulla. >>

JAPA 385 KLAPIKONE
TURVALLINEN, TEHOKAS

JAPA 385
LISÄLAITTEET

Japa 385 –mallistossa on uusi 
hydraulinen turvamekanismi.



Laitilan Rautarakenne Oy, 23800 LAITILA  •  Puhelin (02) 857 1200  •  Faksi (02) 857 1201  •  myynti@japa.fi

JAPA 385 KLAPIKONE
TEKNISET TIEDOT

japa.fi

HydRAulIIkkA   

Hydrauliikan öljymäärä (l) 40 40 40

Hydraulipumpun paine (bar) 215 215 215

Puun kATkAISu   

Hydraulikäyttöinen ketjusaha x x x

15” laippa x x x

Teräketju, 0,325” - 64 vetolenkkiä x x x

Teräketjuöljysäiliön tilavuus (l) 3 3 3

Puun suurin halkaisija (cm) 38 38 38

Klapin suurin pituus (cm) 52 52 52

Puun HAlkAISu   

Halkaisuvoima, 6T  x x x

Sylinterin halkaisija, 6T (mm) 60 60 60

Halkaisuvoima, 8T L L L

Sylinterin halkaisija, 8T (mm) 70 70 70

Automaattinen nopeutusventtiili x x x

Halkaisuterä 2/4 x x x

Halkaisuterä 6-osa (Pro-mallissa vakiona) L L L

Halkaisuterä 8-osa L L L

Halkaisuterän säätö (Pro - mallissa hydraulinen) x  x x

Puun pituuden rajoitin (Expert ja Pro-malleissa hydraulinen) x x x

POISTOkulJETIn   

Pituus 4,2 m x x x

Käyttövoima hydr hydr hydr

Mekaaninen kääntö x x x

Kuljetinmaton leveys (mm) 300 300 300

Kuljetinmaton nopeuden säätö (Expert ja Pro) x x x

MITAT   

Korkeus, kuljetusasento (mm) 2530 2530 2530

Leveys, kuljetusasento (mm) 2810 2810 2810

Syvyys (mm) 1280 1280 1280

Paino (kg) 850 912 966

VOIMAnläHdE   

Traktorin voimanulosotto 400 r/min - 400 r/min

Sähkömoottori, 7,5kW (3x20A/400V) - x x

 385 TR 385 E 385 TRE

X = vakio, L = lisävaruste

Takuu 1 vuosi. Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään 


