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HALUMASIN
JAPA 700

JAPA 700 mudel on 700 mm kõvasulamist saeteraga häs-
titoimiv halumasin. Kõvasulamist tera püsib teravana kaua, 

hoolimata vähesest mustusest tüvel.  Lõhkumisfunktsiooni käivita-
miseks tuleb etteandelaud tagaasendisse viia, nii võib olla kindel, et 
lõhkumisfunktsioon tõesti käivitub. Kasutaja saab kirvest puu läbi-
mõõdu varieerumise järgi kergesti reguleerida. Kerge vajutus pedaa-
lile, ja tera asetub kas üles- või allapoole.

Masina põhivarustusse kuulub 2/4 osaks lõhestav kirves. Lisavarustu-
sena on saadaval ka 5 või 6 osaks lõhestav kirves.

Halukonveier on hüdrauliline ning lisaks saab seda mehaaniliselt 
kolme eri asendisse keerata. See suurendab töökindlust ja parandab 
halutootmise sujuvust, kuna halge saab korraga kuni kolme kot-
ti pakkida, ilma et tekiks vajadus masina asendit muuta. JAPA 700 
masinad on saadaval kas traktori abil või traktori /elektrimootori abil 
käitatavatena.

Uus lõhestusfunktsiooni käivitusmehhanism.
Etteandelaua tagasitõmbamine käivitab 
lõhestuskolvi liikumise. Nii võib olla kindel, et 
lõhestusfunktsioon käivitub siis, kui operaa-
tor soovib.

Halukonveier on varustatud hüdromootoriga ning lisaks saab konveierit 
mehaaniliselt kolme eri asendisse keerata.



HALUMASIN
JAPA 700

JAPA 700 transpordiasendis.

Etteandelaud liigub horisontaaltasapinnal ja on varustatud kuul-
laagritega. Tänu sellele on töö JAPA 700 halumasinal kerge.

Japa halukott JA455 (1 m³) ja 
kotiraam JA444
Halge saab kergesti otse halukonveierilt kotti 
pakkida. Kui kott on täis, avatakse raami värav ja 
kott jääb transpordialusele.
Kaubaalusel võrkkotis olevad halud kuivavad 
tänu heale õhuringlusele kiiresti.
Pärast kuivamist saab puid kergesti kaubaalusel 
transportida.

Japa 465 kerge tüvealus
Japa mehaanilise tüvealusega saab tõsta tüved 
metsatõstukiga saagimiskõrgusele. Aluselt lüka-
takse kerge vaevaga käsitsi halumasina etteande-
konveierile.

Lõhestustera reguleeritakse pedaaliga. Tänu sellele saab puu läbimõõdu 
muutudes kirve kõrgust kergesti reguleerida.

JAPA 700
lisaseadmed
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X = standardvarustus, L = lisavarustus

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

Hüdraulika  

Hüdroõli paagi mahutavus (l) 20 20

Hüdropumba tootlikkus (l/min) 36 36

Puu saagimine  

Kõvasulamtera, tera Ø 700mm x x

Puu maksimaalne läbimõõt (cm) 26 26

Halu maksimaalne pikkus (cm) 58 58

Puu lõHestamine  

Lõhestusjõud 5,6t x x

Silindri läbimõõt (mm) 60 60

Kiirendusklapp x x

Lõhestustera 2/4 x x

5 osaks lõhestav tera L L

6 osaks lõhestav tera L L

Lõhestustera reguleerimine x x

Halu pikkuse hüdrauliline piiraja x x

Halukonveier  

Pikkus 3,8 m x x

Võimsustarve hydr hydr

Kuljetinhihann leveys (mm) 200 200

Konveieri mehaaniline pööramine x x

mõõdud  

Kõrgus transpordiasendis (mm) 2700 2700

Laius transpordiasendis (mm) 2400 2400

Pikkus (mm) 1200 1200

Mass (kg) 630 685

võimsusallikas  

Traktori JVV, max pöörded 400 p/min 400 r/min 400 r/min

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

JAPA 700 HALUMASINA
Tehnilised andmed

japa.fi

 700 tr 5.6t                  700 tre 5.6t       


