
JAPA 385 hAlumAsin
Küttepuid ohutult ja tootliKult



Mudelite BASIC, EXPERT ja PRO varustustaseme 
erinevused on esitatud alljärgnevas tabelis: 

                       BASIC                       EXPERT        PRO

- lõhestustera mehaaniline tõstmine - lõhestustera mehaaniline tõstmine - lõhestustera hüdrauliline tõstmine
- saagimine ja puu etteandmine - saagimise hüdrauliline juhtimine - saeplaadi hüdrauliline juhtimine
  juhthoovaga  - etteandelindi tagasikäik - saeplaadi üles-alla  kiiruse reguleerimine
 - lõhestuse käivitamine juhtkangiga - hüdrauliline puu pikkuse piiraja - etteandelindi tagasikäik
   - automaatselt käivituv lõhestamine - hüdrauliline puu pikkuse piiraja
      - automaatselt käivituv lõhestamine
      - kiirliidesed tüvealuse hüdraulikale

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

Keskelt kokkupandava väljastuskonveieri saab 
hõlpsalt töötöövalmis seada vintsi abil.

JAPA 385 hAlumAsin
Küttepuid ohutult ja tootliKult

Küttepuumasinate JAPA 385 seeria koosneb kolmest erineva varustustasemega mudelist – BASIC, EXPERT ja 
PRO. Kõik need mudelid on saadaval lõhestusjõuga 6 t või 8 t. JAPA 385 küttepuumasina võib saada traktori-

ga käitatavana, elektriajamiga või nende kombinatsiooniga. Halumasina varustustaset saab tellida vastavalt halupuu 
tegija vajadustele. 
Halumasin tuleks tellida vastavalt vajadustele, kuna hiljem tehtavad lisaseadistused ja muudatused lähevad tihtipeale 
rohkem maksma ning on ka raskelt teostatavad. 

Küttepuumasinate kõigil mudelitel on standardina 
järgmised omadused ja varustus: 
• väljastuskonveier on külgsuunas mehaaniliselt pööratav
• hüdraulilise ajamiga 4,2 meetri pikkune väljastuskonveier
• eraldi mahuti  saeketiõli  jaoks
• pikendatud etteandekonveier (2,3 m)
• eraldi viimase puu lõhestamise süsteem
• 2/4 osaks lõhestav kirves
• kiirliidesed tüvealuse etteanderulli hüdraulikale



Japa küttepuukott JA455 (1 m³)
ja kotiraam JA444

Küttepuud saab lihtsalt, näiteks väljas-
tuskonveierilt otse kotti panna. Pärast 
koti täitmist avatakse raami värav ja kott 
jääb koormalavale. Laval olevas võrkkotis 
kuivavad küttepuud väga kiiresti tänu 
õhu heale ligipääsule. Pärast kuivamist 
saab puid koormalavaga kerge vaevaga 
transportida.  

Japa  46501
hüdraulilise tüvealuse 

Japa hüdraulilise tüvealuse 
tüvekonveier ja etteanderull 
toimetavad puud hõlpsalt 
masina etteandekonveierile.

Puhastustrummel japa 475 
Puhastustrummel eraldab koore ja peened pilpad ühtlase suuruse-
ga küttepuudest. Eraldatud jääke on lihtne koguda ning viia müüki 
või järeltöötlemisele: konveieri alla mahub näiteks haagis. Pööratav 
väljastusrenn juhib puhastatud halud soovitud suunas.

Japa 465 mehaanilise tüvealuse
Japa  mehaanilise tüvealuse abiga saab 
puud metsatõstukiga lihtsalt saagimiskõr-
gusele tõsta. Aluselt lükatakse tüved kerge 
vaevaga käsitsi etteandekonveierile.  

6-osa kirvest  saab lisana tellida 
(PRO-mudelil on varustuses).

EXP- ja PRO-mudelil mõõde-
takse halu pikkust hüdrauli-
liselt, BASIC- mudelil mehaa-
niliselt.

Saepuru tõmbursead-
mega saab sae- puru 
hõlpsasti ühte kohta 
koguda. 

Halutransportööri saab kergesti 
pöörata kolme eri asendisse.

Lisavarustusena saab tüvealusele 
ka hüdraulilise etteanderulli. >>

JAPA 385 hAlumAsin
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JAPA 385
liSaSeadMNed

Japa 385 mudelil on uus turva-
mehanism.
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japa.fi

HüdRAulIKA   

Hüdraulilise oli maht (l) 40 40 40

Hüdraulilise pumba rõhk (bar) 215 215 215

Puu SAAgImInE   

Hüdrokäitusega kettsaag x x x

15” saeplaat x x x

Saekett, 0,325” - 64 lüli x x x

Saeketiõli maht (l) 3 3 3

Puu suurim läbimõõt (cm) 38 38 38

Halu suurim pikkus (cm) 52 52 52

Puu lõHKumInE   

Lõhkumisvõimsus  6T või 8T x x x

Lõhkumis silinder, 6T (mm) 60 60 60

Lõhkumis silinder, 8T (mm) 70 70 70

Automaatne kiiruse reg. ventiil x x x

Lõhkumistera 2/4 x x x

Lõhkumistera 6-osa (Pro-l on varustuses) L L L

Lõhkumistera 8-osa L L L

Lõhkumistera kõrguse muutmine (Pro-l hüdrauliline) x  x x

Puu mõõtmine (Expert ja Pro-hüdrauliline) x x x

HAluTRAnSPORTööR   

Pikkus 4,2 m x x x

Käitamine hydr hydr hydr

Mehaaniliselt pööratav x x x

Halutransportöörilindi laius (mm) 300 300 300

Halutransportööri kiiruse reg. ( Expert ja Pro) x x x

mõõTmEd   

Kõrgus transpordiasendis (mm) 2530 2530 2530

Laius transpordiasendis (mm) 2810 2810 2810

Sügavus (mm) 1280 1280 1280

Kaal (kg) 850 912 966

VõImSuSTARVE   

Traktori jõuvõtuvõll 400r/min - 400r/min

Elektrimootor, 7,5 KW (3 x 20A/400V) - x x

 385 TR 385 E 385 TRE

X = standardvarustus, L = lisavarustus 

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


