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JAPA 700 KLAPIKONE
TEHOKAS, VARMA, TURVALLINEN

JAPA 700 malli on 700 mm:n kovametalliterällä varustettu 
varmatoiminen klapikone. Kovametalliterä pysyy pitkään 

terävänä puun pienistä epäpuhtauksista huolimatta. Halkaisuliik-
keen käynnistys tapahtuu vetämällä syöttöpöytä taka-asentoon, 
näin voimme varmistaa halkaisuliikkeen varman käynnistymisen. 
Käyttäjän on helppo säätää halkaisuterää kun puun koko vaihtelee. 
Kevyt painallus jalkapolkimella ja terä säätyy joko ylös tai alas. 

Vakiovarusteena koneen mukana tulee 2/4- osaan halkaiseva kirves.  
Lisävarusteena on saatavana myös 5- tai jopa 6-osaan halkaiseva 
terä.

Poistokuljetin on hydraulitoiminen ja lisäksi sitä pystyy mekaanisesti 
kääntämään kolmeen eri asentoon. Tämä lisää toimintavarmuutta ja 
klapinteon sujuvuutta kun voi tehdä kerralla vaikka kolme säkkiä täy-
teen ilman että joutuu konetta siirtämään. JAPA 700 mallia on saata-
vana joko traktori- tai traktori/sähkökäyttöisenä. 

JAPA 700 on tehokas klapikone jonka kova-
palaterällä pystyt tekemään polttopuuta 
jopa 26 cm paksusta puusta.

Vakiovarusteena 3,8 metriä pitkä poistokuljetin, joka toimii hydrauliikalla 
ja kuljetinta pystytään mekaanisesti kääntämään kolmeen eri asentoon.



JAPA 700 KLAPIKONE
TEHOKAS, VARMA, TURVALLINEN

JAPA 700 kuljetusasennossa.

Syöttöpöytä liikkuu vaakatasossa ja on varustettu kuulalaakereilla. 
Tämän ansiosta JAPA 700-mallin kanssa on kevyt työskennellä.

Japa polttopuusäkki JA455 (1 m³) 
ja säkitysteline JA444
Polttopuut helposti esim. klapikoneen kuljetti-
mella suoraan säkkiin. Säkin täyttämisen jälkeen 
säkitystelineen portti avataan, puusäkki jää 
kuljetuslavalle. Kuljetuslavalla verkkosäkissä ole-
vat polttopuut kuivuvat erittäin nopeasti hyvän 
ilmankierron ansiosta. Kuivumisen jälkeen puut 
on helppo siirtää kuljetuslavalla.

Japa 465 kevyt rankateline
Mekaanisen Japa rankatelineen avulla saat puut 
metsänosturilla sahauskorkeudelle. Telineeltä 
puut on helppo siirtää käsin klapikoneen syöttö-
kuljettimelle.

Halkaisuterän säätö tapahtuu jalkapolkimella. Tämän ansioista halkai-
suterän korkeuden säätö on helppo tehdä kun puun koko vaihtelee.
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X = vakio, L = lisävaruste

Takuu 1 vuosi. Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään 

Hydrauliikka  

Hydrauliikan öljymäärä (l) 20 20

Hydraulipumpun tuotto (l/min) 36 36

Puun katkaisu  

Kovametalliterä, terän Ø 700mm x x

Puun suurin halkaisija (cm) 26 26

Klapin suurin pituus (cm) 58 58

Puun Halkaisu  

Halkaisuvoima, 5.6T  x x

Sylinterin halkaisija (mm) 60 60

Nopeutusventtiili x x

Halkaisuterä 2/4 x x

Halkaisuterä 5-osa L L

Halkaisuterä 6-osa L L

Halkaisuterän säätö x x

Säädettävä puun pituuden rajoitin x x

Poistokuljetin  

Pituus 3,8 m x x

Käyttövoima hydr hydr

Kuljetinhihann leveys (mm) 200 200

Mekaaninen kuljettimen kääntö x x

Mitat  

Korkeus, kuljetusasento (mm) 2700 2700

Leveys, kuljetusasento (mm) 2400 2400

Syvyys (mm) 1200 1200

Paino (kg) 630 685

VoiManläHde  

Traktorin voimanulosotto 400 r/min 400 r/min

Sähkömoottori, 7,5kW (3x20A/400V) - x

JAPA 700 KLAPIKONE
TEKNISET TIEDOT

japa.fi

 700 tr 5.6t                  700 tre 5.6t       


