
JAPA 305 hAlumAsin
Kerge, Kiire ja ohutu Küttepuude valmistamine



JAPA 305 
hAlumAsin

JAPA 305 küttepuumasinad on mõeldud neile, kes nõua-
vad seadmetelt mobiilsust ja hõlpsat kasutatavust. 305 

mudeli masinatel kasutatakse saagimiseks hüdraulilist kettsaagi, 
mis on töökindel ja vaikne. Sae kett liigub üksnes puu saagimise 
ajal. Halgude lõhkumise eest hoolitseb hüdrosilinder, mis käivitub 
siis, kui sae käepide alla vajutatakse. Hüdrauliline 3,8-meetrine ha-
lukonveier toimetab kirvelt tulevad halud edasi. Ükskõik, kas valid 
traktoriga, elektriga või sisepõlemismootoriga töötava JAPA 305  
halumasina, küttepuude valmistamine on alati hõlbus, efektiivne ja 
ohutu!

Standardvarustusse kuulub 3,8-meetrine kokkuklapitatav 
hüdrauliline halukonveier

JAPA 305  BE mudelis on võim-
susallikaks töökindel Honda 
sisepõlemismootor (13 hj).



Japa 305  on saadaval ka 
traktoriga käitatavana.

JAPA 305 
hAlumAsin

Japa halukott JA455 (1 m³) ja koti-
raam JA444
Halge saab kergesti otse halukonveierilt kotti 
pakkida. Kui kott on täis, avatakse raami värav ja 
kott jääb transpordialusele. Kaubaalusel võrkko-
tis olevad halud kuivavad tänu heale õhuringlu-
sele kiiresti. Pärast kuivamist saab puid kergesti 
kaubaalusel transportida.

Japa 465 kerge tüvealus
Japa mehaanilise tüvealusega saab tõsta tüved 
metsatõstukiga saagimiskõrgusele. Aluselt saab 
tüved kergesti käsitsi halumasina etteandekon-
veierile tõmmata.

JAPA 305  BE ja E mudelitele saab tellida kerg-ja maantee telje-
ga. Telg on vedrustatud ja varustatud 155/70x13 rehvidega. 
Maksimaalne lubatud kiirus – 80 km/h

japa 305 
lisaseadmed

Puude lõhkumine toimub 
hüdrauliliselt, standardkomp-
lekti kuulub 2/4 osaks lõhestav 
kirvetera.
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X = standardvarustus, L = lisavarustus 

Garantiiaeg – 1 aasta. Valmistaja jätab endale õiguse tehniliste andmete muutmiseks.

Hüdraulika    

Hüdroõli kogus (l) - 20 20 20

Hüdropumba tootlikkus (l/min) - 30 30 30

Puu saagimine    

Hüdraulilise kettsaega x x x x

13” saeplaat x x x x

Saekett, 0,325” - 56 lüli x x x x

Ketiõlitus eräldi süsteemist,paagi maht l 2 2 2 2

Puu maksimaalne läbimõõt (cm) 30 30 30 30

Halu maksimaalne pikkus (cm) 45 45 45 45

Puu lõHestamine    

Lõhestusjõud 5,6t  L x x x

Silindri läbimõõt (mm) 60 60 60 60

Kiirendusklapp x x x x

Lõhestustera 2/4 x x x x

5 osaks lõhestav tera L L L L

6 osaks lõhestav tera L L L L

Lõhestustera reguleerimine x  x x x

Automaatselt tagasitõmbuv tagumine piirik x x x x

Halukonveier    

Pikkus 3,8 m x x x x

Käitus hüdr hüdr hüdr hüdr

mõõdud    

Kõrgus transpordiasendis (mm) 2700 2700 2700 2700

Laius transpordiasendis (mm) 2250 2250 2250 2250

Pikkus (mm) 950 950 950 950

Mass (kg) 434 490 540 540

võimsusallikas    

Traktori hüdrosüsteem, tootlikkus max. 30 l/min x - - -

Traktori JVV, max pöörded 400 p/min - x - -

Elektrimootor 4 kW (3x16A/400V) - - x -

Sisepõlemismootor, 13 hj Honda - - - x

japa 305 halumasina 
tehnilised andmed
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