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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 moni-
puolisilla 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.







JAPA® 485 
Ammattilaisen nopea ja turvallinen luottokone hyödyn-
tää metsäkoneista tuttua sahaustekniikkaa: hydraulisesta 
teräpaketista löytyy moottorin lisäksi automaattinen 
ketjunkiristin ja teräketjunvoitelu. Katkaisua, syöttöä ja 
muita toimintoja ohjataan hydraulisesti. Automaattisesti 
säätyvän voimantarpeen maksimiteho on peräti 24 ton-
nia.

Voimakas ja nopea halkaisumekanismi halkaisee vaivat-
tomasti jopa 48 cm paksut rungot. Hydraulisesti toimiva, 
kääntyvä, 4 metriä pitkä poistokuljetin siirtää valmiit 
polttopuut kasaan, lavalle tai säkkiin.

Sujuvaan työntekoon suosittelemme lisäksi tukevan, 
helppokäyttöisen ja toimintavarman hydraulisen Japa 
-tukkipöydän hankkimista. 







X = vakio, L = lisävaruste • Takuu 1 vuosi 
Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään. 
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HyDRaulIIKKa 
Hydrauliikan öljyn määrä (l) 140 140
Hydraulipumpunpaine (bar) 210 210
PuuN KaTKaISu  
Hydraulikäyttöinen ketjusaha x x
Laippa 64 cm x x
Teräketju, 0,404” – 73 vetolenkkiä x x
Teräketjuöljysäiliön tilavuus (l) 9 9
Puun suurin halkaisija  (cm) 48 48
Puun suurin pituus (cm) 66 66
Hydraulinen puunpituuden mittaus x x
Automaattinen ketjunkiristys x x
PuuN HalKaISu 
Halkaisuvoima (t) 24 24
Automaattinen nopeutusventtiili x x
Halkaisukasetti 6-osa L L
Halkaisukasetti 8-osa x x
Halkaisukasetti 12-osa L L
POISTOKuljETIN 
Pituus 4m x x
Käyttövoima hydr. hydr.
Hydraulinen kääntö x x
Hydraulinen nosto x x
Kuljettimen maton leveys (mm) 400 400
Kuljettimen nopeudensäätö x x
MITaT 
Korkeus, kuljetusasento (mm) 3250 3250
Leveys, kuljetusasento (mm) 3300 3300
Syvyys (mm) 1800 1800
Paino (kg) 2000 2100
VOIMaNläHDE 
Voiman ulosotto (nivelakseli) 500 r/min 500 r/min
Sähkömoottori, 15kW / 32A - x
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