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Kapa, klyva och stapla
Det är lättare, snabbare och säkrare att göra 
brännved med en ordentlig maskin. För oss innebär 
det fortgående produktutveckling, där varje liten 
detalj i maskinen noggrant har tänkts igenom och 
testats. Av detta uppstår en fungerande helhet som 
man vid behov kan komplettera med mångsidig 
tilläggsutrustning.

Japa-vedmaskiner designas och tillverkas i 
Finland – med flera decenniers erfarenhet. 
Hållbara och högkvalitativa delar garanterar 
en funktionssäkerhet som även professionella 
uppskattar. I vår produktfamilj finns alternativ för 
alla slags behov.

Det här är en bransch som vi kan. Därför är vi säkra 
på att du är nöjd med din Japa.



Rätt val för egnahemshus och 
sommarstugan
Japa® 315 är ett särskilt bra val för samägande 
eller för arbete på deltid. Maskinens inmatning 
och klyvning är synkroniserad, tack vare vilket 
man kan undvika att kolven stöter i onödan. Detta 
påskyndar särskilt tillverkning av kort ved. Den nya 
formgivningen på kolven förbättrar klyvningen 
av ved av alla storlekar, och tack vare den nya 
designen rengörs bettet också bättre, och det är 
lättare att justera höjden på bettet. 

Maskinen har en förstärkt vedgejd som stöder 
kapningen, och ett matarband i full storlek, som 
påskyndar och underlättar arbetet och ökar på 
säkerheten. Därtill har maskinen en helt förnyad 
och justerbar vedstoppare, som viker undan under 
sågningen och gör det lättare för veden att fritt 
falla ner i klyvtråget.



Säker och mobil
Japa® 315 erbjuden många olika egenskaper och stor 
effekt i en mobil form. Vi ökade på maskinens kapacitet 
– maximidiametern på ved är nu 31 centimeter och 
längden 50 centimeter.

Vid utformningen av maskinen har vi särskilt beaktat 
funktionssäkerheten, användarvänligheten och 
säkerheten. Den nydesignade Japa® 315 uppfyller alla 
säkerhetsstandarder och de aktiva säkerhetsnäten gör 
maskinen lättare att använda och förbättrar sikten in i 
den. Alla skydd är designade så att man lätt kan se in i 
maskinen och så att till exempel underhållet av bettet 
är så lätt som möjligt.



Marknadens största utbud av 
tilläggsutrustning
Av Japa® 315-serien kan du bygga den helhet du 
behöver. Som tilläggsutrustning till maskinen 
får man bland annat en stocklyftare, mekanisk 
vändning av utmatningstransportören, ett ställ för 
sågspånssäcken, och en sexdelsyxa.

I Japa®-vedmaskinerna använder vi enbart de 
bästa motorerna på marknaden. Du kan välja en 
förbränningsmotor eller en elmotor till din nya Japa.

Road-modellerna utrustas även med en lyktpanel 
som kan vikas ihop, och som gör det ännu 
snabbare att ta maskinen i bruk och att ställa den i 
transportläge. Road-modellerna är tillgängliga utan 
besiktningsutrustning, i det fall att maskinen inte ska 
transporteras på landsväg.
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TEKNISKA DATA 315TRH 315TR 315E 315BE
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HYDRAULIK

VEDKAPNING

VEDKLYVNING
MÅTT, UTAN TRANSPORTÖR

KRAFTKÄLLA

Hydraulikens oljemängd (l) - 30 30 30

Hydraulisk kedjesåg X X X X

X

X

13"/1,3 mm svärd X X X

Sågkedja, 0,325" -56 draglänkar X X X

Separat smörjning av sågkedjan, tankens volym (l) 3 3 3 3

Max. diameter för stock (cm) 31 31 31 31

Max. längd på vedklabb (cm) 50 50 50 50

Vedstoppar som automatiskt väjer X X X X

Klyvkraft 5,6 t X X X X

60 60 60 60

2/4-dels klyvbett

5-dels klyvbett T T T T

T T T T6-dels klyvbett
Justering av klyvbettet

Höjd (mm) 1400 1400 1400 1400

X X X X

X X X X Bredd (mm) 2130 2130 2130 2130

Djup (mm) 975 975 1000 1330

Vikt (kg) 410 450 550 550

Traktorns hydraulik, olje�öde max 30 l/min X

Traktorns kraftuttag 400 r/min

Elmotor, 4 kW (3x16A/400V) X

Förbränningsmotor, 13 hk Honda X

Cylinderns diameter (mm)

Hydraulpumpens �öde (l/min) - 30 30 30

Hydrauldriven

Svänganordning för transportören

*)
  V

älj
 et

t a
lte

rn
at

iv.

**
)  M

åt
te

n u
ta

n t
illä

gg
su

tru
stn

ing
  

Transportörmattans bredd (mm)

- X X
- 200 200
- TT

TILLÄGGSUTRUSTNING 315TRH 315TR 315E 315BE

Mugghållare X X X X

Ställ för sågspånssäck T T T T

T T T T

Svänganordning för transportör, vikt 20 kg

Stocklyftare, vikt 45 kg

T T T T

O�road axlar – lämpar sig inte för vägtra¢k - - T T

- - T T

- - T T

- - T T

- - - T

Lätta axlar – lämpar sig inte för vägtra¢k

Fjädrade axlar – lämpar sig för vägtra¢k

Lyktpanel

Elstart

Enskilt godkännande

- - T T

TRANSPORTMÅTT

Höjd (mm) 2120 2870 2550
Bredd (mm) 2630 2530 2530
Vikt (kg) 25 78 98

MÅTT** 315TRH 315TR 315E 315BE

ALTERNATIV FÖR 
UTMATNINGSTRANSPORTÖR*

Utmatningsränna/1,6 m Kort/2,3 m Lång/3,8 m

Utmatningsränna/ 1,6 m Kort/2,3 m Lång/3,8 m



KVALITET FRÅN NORDEN

Laitilan Rautarakenne Oy

www.japa.fi

Kusnintie 44, 23800 LAITILA Telefon +358 (2) 857 1200 info@japa.fi


