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TRH – Hydraulikkdrevet  
TR – Traktordrevet 

E – Eldrevet 
BE – Forbrenningsmotordrevet 
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BRUKERS HÅNDBOK  
Laitila, 05.10.2006 

INNLEDNING  

Bruk av håndbok  
Den håndboka er for profesjonell bruker. Dermed antar bruk av maskin vanlige allmennkunnskaper 
og ferdighet.  
Fornyelse  
Alle instrukser, bilder og tekniske opplysninger baserer på den nyeste informasjonen om 
maskinbygging som er mulig å finne til under håndbokas trykketid. Produsenten utvikler maskinen 
stadig og har rett til å forbedre maskinens kvalitet og sikkerhet uten å informere kunder.  
Kontaktinformasjon  
For å få en rask og effektiv hjelp for å skaffe reservedeler eller ved mulige funksjonssvikter må du 
formidle til selger eller vedlikeholde ansvarlig opplysinger fra maskinens typeskilt. Skriv ned 
opplysninger fra dette skiltet på dette foreliggende arket slik at ved behov kan du veldig enkelt 
finne dette fram.   

Type: Japa vedhugger  300 TR5.6T, 300 E5.6T, 300 BE5.6T 

Produkt nr ......................... 

År: ............................. 

Hvis du ikke kan løse problemet selv, ta kontakt med maskinen selger som kan finne sammen 
produsenten løsningen til ditt problem.  

Selger:   Selskap:  ............................................. 
   Adresse:  .............................................  
     ............................................. 
   Telefon:  ............................................. 

Produsenten kontaktinformasjon: 

Adresse    Laitilan Rautarakenne Oy 
   FIN – 23800 Laitila Finland 
   www.japa.fi 
Telefon   02/8571 200 (+358/2/8571 200) 
Faks   02/8571 201 (+358/2/8571 201) 

Vi har bygd til deg en sikker og velfunksjonell maskin. Vedlikehold maskinen i rett tid og bruk 
korrekt – da tjener maskinen deg mer effektivt og lengre.  
Les igjennom brukers håndbok før du installerer maskinen og begynner å arbeide med den. 
Bli kjent med maskin, dens styremekanismer og sikringsmekanismer før du begynner å arbeide 
med maskinen.  

Hold håndboka alltid i nærheten av maskin. 
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SIKKERHETSFORSKRIFTER  
Les før du begynner å bruke maskinen!  

Foreliggende sikkerhetsforskrifter er allmennlige. Ved bruk av maskin må du regne med alle 
andre sikkerhets- og helseforskrifter, sikkerhetskrav om transport og allmenn lovgivning. Følging 
av forskriften hjelper å unngå ulykker. Før du skal installere og bruke maskinen, bli kjent med 
maskinen, dens bruks- og styremekanismer og instrukser. Maskinen kan brukes bare av person 
som er blitt kjent med håndboka og er minst 18 år gammel. Brukeren må ha normal 
helsetilstand, maskinen kan ikke brukes hvis en har brukt alkohol eller narkotiker.  

ARBEIDSSTED  
Hvis maskinen er i bruk, må brukeren stå ved fremføringsbord (se bilde A1 s 146). Arbeidsstedet 
må være flat og utholdende. Forbered arbeidsstedet og hold dette fri av unødvendige tinger. 
Arbeidsstedet må være fritt for å bevege under arbeidet. Sjekk at stedet er ikke glatt. Produsenten 
av maskin forutsetter at arbeidsstedet har godt allmennlys. Vedhuggemaskin er ment for en 
bruker. Sjekk at ved arbeidsstedet det finnes ikke overflødige personer. 

PERSONLIGE VERNUTSTYR OG KLÆR  
Bruk passende klær. Klærne burde ikke ha ekstra detaljer, som kunne sette fast i maskindeler og 
kunne forårsake ulykker. Passende klær og utstyr for skogsarbeid passer godt også for 
vedhuggemaskin.  Bruk hørselsvern, støynivå kan være over 85dB. Vernbriller beskytter deg til 
tross for sikringsstopper for å unngå øyeskader av tilfeldige trestykker. Sikkerhetsstøvler med 
glidefast såle beskytter deg mot å gli og mot skjæresår på føttene. Glidefaste hansker hjelper å 
holde fast et sleipt tre.  

NØDBREMSE  
Elektriske vedhuggemaskiner har også en nødbremse som trykkes for å stoppe maskinen. OBS! 
Bladet fortsetter å dreie for en stund etter at du har stoppet maskinen. Ved bruk av 
vedhuggemaskin som arbeider ved hjelp av traktor stoppes i nødsfall fra sikkerhetssnøre, som 
bindes til bremsestang eller til strømavbrytestang (det er avhengig av traktors modell) og til 
sikkerhetsstang på maskinen. Hold sikkerhetssnøre alltid i din nærhet og test sikringsbrytere 
før du begynner å arbeide.  Sikkerhetssnøre må trekkes slik at du kan se den i dens hele 
lengden. Du må alltid sjekke maskinen etter at du har brukt nødbremse. Kardangaksel må slås av 
under sjekketid. Før du starter igjen maskinen må du forbinde sikkerhetssnøre igjen. Husk at 
avbryting av hakking med bremsestang stopper ikke dreiende bladet.   

HYDRAULIK  
Etter forbinding av hydrauliksystemet har det høyt trykk. Ved høy spenning sprøyter ut 
hydraulikolje som trenger inn gjennom skinnet og kan forårsake seriøse skader. Skadefare 
finnes også hvis en søker maskinens lekkasjer. Hvis du er skadet, oppsøk lege med en gang 
(infeksjonsfare). Vær forsiktig med alle hydrauliske deler. Bruk passende verne- og hjelpemidler. 
Periodisk sjekk hydraulikslangers tilstand og skift ut den hvis slangene er blitt utslitte eller skadet. 
Alle nye slanger må svare til DIN tilsvarende kraver.  

• BLI KJENT MED MASKINEN  
• LES BRUKERANVISNINGEN  



BRUKSANVISNINGER 

Japa vedhuggemaskin er automatisk vedskjære- og vedhuggemaskin. Maskinen kan brukes kun for disse 
hensikter. Ved skjæres med sagekjetting og hakkes med hydraulisk hakker. Vedhoggemaskin er ment for 
en bruker. Japa vedhuggemaskin er produsert slik at du kan bruke denne med traktor, elektrisk motor og 
forbrenningsmotor.    

Sagekjetting bruker hydraulisk motor som trekkes rundt av hydraulikmekanisme. Hydraulikmekanisme får 
energi fra traktor, elektrisk motor eller forbrenningsmotor. Maskinens hydrauliksystem får nødvendige 
oljetrykk for vedhugging fra hydraulikpumpe. Japa vedhuggemaskin som fungerer med hjelp av traktor er 
utstyret med gir. Kardangaksel tilhører ikke inn i standardutstyret. Maskin med elektrisk motor er utstyret 
med 4 kW elektrisk motor og apparatet med stikkontakt, som kan få strøm via 16 A 5 knapper 
skjøteledning. Elektrisk maskin har også nødbremse. Som tilleggsutstyr finnes også pakkemaskin og 
veske for vedski.      

Vedhuggemaskin plasseres ved vedstabel slik at du kan bevege seg og arbeide med maskinen uten svikt. 
Sjekk at alle festeskruer er festete og sikringer på plass. Før du begynner å arbeide, sjekk at maskinen er 
festet sterkt på stedet. Sjekk at sagekjetting og alt annet er i orden (se vedlikeholdeinstrukser for sagblad). 
Også sjekk før du begynner å arbeide at styre- og sikkerhetsmekanismer er i orden. Hvis du oppdager 
mangel, reparer disse før du begynner å arbeide.     

BRUK AV TRAKTOR: 
Hvis det brukes kardangaksel, festes vedhuggemaskin på traktors løfteanordning, i midten og låses med 
sidestoppere. Lengden av kardangaksel må sjekkes. Merk at på maskins side må sikring trekke til 
kardangaksel minst 50 mm. Ved løfting av løftemekanisme til høyeste stilling, sjekk igjen. Ved behov må 
kardangaksel forkortes. OBS! Behov for styrke er bare 7,5kW. Dreiehastighet av aksel kan ikke være 
mer enn 400 omdreining/min. Høyere hastighet kan forårsake varming av hydraulikolje. Hvis 
kardangaksel ikke er festet til traktor, kan den løftes til hjaltet på maskinens side. 

Traktors side:  
− Kardangaksel kan settes opp bare hvis traktors strømmottaksaksel er slått av. Husk å slå av 

denne ikke bare av bryteren.  
− Starting av traktors motor må strømmottak være slått av.   
− Før du slår på strømmottak, sjekk at i faresone finnes ingen.   
− Bruk riktig hastighet på strømmottaksaksel. 
− Strømmottagelse må slås av hvis du ikke trenger dette. 

Kardangaksel:  
− Før kardangaksel begynner å dreie, og under aksels dreining, sjekk at det finnes ikke noe i 

faresone.  
− Bruk bare kardangaksler som er i orden, sikrete og godkjente.  
− Hvis kardangaksel forkortes, rengjør og smør denne.  
− Se på produsentens anbefalinger hvis du forkorter kardangakselen.  
− Ved installasjon av kardangaksel må låsespiker være festet til strømmottaksakselens åre. Sjekk 

at kardangaksel er festet og låst.  
− Fest akselverns låsekjetting slik at sikringen kunne dreie.   
− For kardangaksel som ligger separat, har maskinen ekstra stø. Heng aldri aksel med 

sikringskjetting.   

BRUK AV ELEKTRISK MOTOR: 
− Maskin med elektrisk motor er utstyret med 4 kW elektrisk motor som kan få strøm via 16 A 5 

knapper skjøteledning. Maskinen er utstyret med nødbremse. Alltid sjekk at motors dreieretning 
er riktig. Hvis motor dreier i feil retning, stopp maskinen med en gang, fjern støpsel fra stikkontakt 
og skift ut to ledninger ved hjelp av elektriker. 
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TRANSPORT AV MASKIN 
Maskinen produseres med lett (L) og tung (T) akselledning. L-aksellednings maksimal transporthastighet 
er 60 km/h og T-akselednings er 80 km/h. Hvis maskinen transporteres på en allmennbrukt vei, på 
maskinen utstyres med lys og tilsvarende hastighetsetikett. Mer nøyaktige instrukser finner du fra lokale 
trafikkregler. 

INNSTILLING AV STØTTEFØTTER, BILDER B1, B2 
- Fjern støttefots splint og tapp, senk foten ned  
- Sett splint og tapp tilbake til deres steder.  
- Hvis du vil sette maskinen til transportstilling, følg instruksetapper i motsatt retning.  

REGULERINGS AV VEDSKIS LENGDE bilde B3 

- Skru opp stoppers feste og reguler dens ønskede lengde. Skru fast stopperen.   

INNSTILLING AV SKJØTRULL, bilder C1, C2 

- Fjern støttefots splint og tapp, senk foten ned  
- Sett splint og tapp tilbake til deres steder.  
Ruller styrer bevegelse av tre. Rull på brukers side hindre tres falling på brukeren. 

INNSTILLING AV BLADSIKRING, C3

Hvis sikringsstopper er levert separat, må den settes opp før du skal bruke maskinen. 
Bladsikring festes med festeskruer på sikrings frontside.  

SIKRINGSSTOPPER AV HAKKEOMRÅDE, C4  

Hvis sikringsstopper er levert separat, må den oppsettes før du skal bruke maskinen. Sjekk feste av 
sageaksel da sikringsstopper av hakkeområde er åpen. 



BRUKSANVISNINGER FOR TRANSPORTØR  

Transportør festes på maskinen før du skal bruke maskinen. Fjern trekkejern (C5) fra vedhuggemaskin. 
Sjekk at hakkeblad er i øverste stillingen (C6).  

Fest transportør med festebolter (D1A). Ved hydraulisk transportør fest hydraulikslanger (D1B). Hvis du 
fjerner slanger fra maskinen må slangsender dekkes med sikringskorker.  

Oppsetting av transportørs arbeidsstilling   

D2 Transportstilling av transportør. 

D3 Fjern støttefot fra transportfeste.  

D4 Slakk fotens låsekjetting. Senk transportøren ned.  

D5 Åpen låsekrok på transportørs side.  

D6 Skyv transportørs øverste del rett.   

D7  Løft transportør opp til foten.  

D8 Lås transporttørs øverste og nederste deler til hverandre. Fest lås med ringesplint.  

D9 Fjern reimbærer. 

D10, D11 Løft transportør til rett høyde og stramm fotekjetting. Sjekk at støttefot er festet. 
Maksimal vinkel er 45º.  

D12 Stangreim strammes fra øverste del med sekskantskruer. De samme skruene brukes for å styre 
reim i midten.  

Oppsetting av transportør til transportstilling: 
Følg tilsvarende instrukser for arbeidsstilling i motsatt retning.  

BRUK 

E1 Tre som skal hakkes settes på fremføringsbords ruller og skyves mot lengderegulator. Trykk 
skjærestang til tre går i stykker. Deretter hold stangen fast og vent til tre faller til hakkekorgs 
bunn. På den måten garanteres vellykket hakking.  

E2 Deretter trykk stang til den nederste stillingen slik at skjærestang åpner skyvemekanisme som er 
utstyrt med hydrauliksylinder som presser hakkeblad på hakkede tre.   

Hvis lengderegulator av ved er satt etter lang tre, men hugges kort tre (siste bjelkes ende) og 
stang går ned for fort, kan regulator bli foran tre. I så fall hold stang i nederste stilling til tre er 
hogd.   

F1 Høyden av hakkeblad velges med hjelp av oppsettingstang. Tilsvarende til valgte 
oppsettingsstang er høyden av hakkeblad og tre skjæres til to, fire eller seks
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VED BRUK AV MASKIN MÅ MAN VÆRE OPPMERKSOM PÅ 
HVA?  

Før du starter maskinen, sjekk alltid mengde av hydraulikolje fordi smurning av sagekjetting bruker 
hydraulikolje. Sjekk at sagekjetting er smurt. Mengden av smurningsolje av sagekjetting må forandres hvis 
olje er f eks for kald eller varm. Hvis været er kaldt (under 0º) er det nyttig at maskinen arbeider tomt 5-10 
minutter før du begynner å arbeide. Olje skal renne bedre da sagemotor arbeider tomt og hydraulisk olje 
dreier rundt i maskinen. Hvis du skal sage straks etter at maskinen er slått på, kan maskinens varmebryter 
å slå av. Varmebryter slås automatisk på igjen etter ca 2 minutter og maskinen kan startes på nytt.  

Maskinens vernemekanismer er ment for å verne bruker. Sjekk at alle vernemekanismer er i orden. 
Maskinen kan ikke brukes hvis vernemekanismer er fjernet eller de er ikke i orden.    

Ekstra oppmerksom må du være da du kobler maskinen til eller fra strømnett. Motor må slås av før du skal 
vedlikeholde eller reparere denne og strømmaskinens støpsel må kobles ut fra stikkontakt. Vær veldig 
forsiktig da du arbeider med maskinen. La ingen annen å komme ved maskinen mens du arbeider (en 
brukers maskin). Hold seg lenger borte fra dreiende bladskjetting og bevegelige huggemekanismer da 
maskinen er i bruk. Alltid slå maskinen av hvis du drar fra maskinen. Maskinen med elektrisk motor må 
sjekkes at skjærebladets dreieretning er riktig. 

Hugg ikke tre hvis trærne er sammenknuttet. Hugg kun et tre per gang. Tre med spiker kan ikke sages. 
Ekstra forsiktig må du sage tre som er krokete eller med lange greiner. Sjekk at tre er stengt i huggerenne 
ved sagbladet og før du skal hugge, støttet korrekt. Se på at tre kiler seg ikke fast i sagbladet. Ekstra 
lange trestykker kan ikke sages, det bebyrder sagbladet: maksimalt 3 m, ved problematiske bjelker 
kortere. Hvis et tre er blitt stukket i maskinen eller i transportør, stopp maskinen med en gang.  Før du skal 
fjerne hakkede tre og sagmugg, stopp maskinen og koble støpsel av maskinen med elektrisk motor ut fra 
stikkontakt. Rengjør etter maskinen har stoppet fullstendig. Hold maskinens nødbremse i orden og ren.   

Beveg bjelke fra side, ikke trekk fra sagekjettings side. For sagede tre er maksimal diameter 300 mm og 
minimal 20 mm. Veldikehold maskinen i god tid. Dekk bladet som du bruker ikke. Vær forsiktig med 
skjæreblad. Før du åpner bladsikring, stopp maskinen, stopp motor, og maskinen med elektrisk motor må 
støpsel fjernes fra stikkontakt. Maskinen er utstyret med skjærebladsikring som kan fjernes. Hvis du åpner 
sikringen, allerede begynt arbeidsbevegelse fortsetter til slutt. Åpne bladsikring etter maskinen er stoppet. 
Maskinen kan gjøre skjærebevegelse ved starting. Sjekk at sikringsstopper av huggeområde er stengt. 
Ved åpning av huggeområdets sikringsstopper låser skjæreblad alltid mekanisk til øverste stilling. Dette 
hindrer snurring av sagekjetting og huggebevegelser. Saging og hugging starter ikke før sikringsstopper 
av huggeområde er stengt.     

Oljer og smurninger kan inneholde tilleggstoff, som kan forårsake skader på skinnet. Følg tilsvarende 
sikkerhetsinstrukser hvis du bruker disse stoff. Bruk alltid verneklær, vernekrem på hender eller oljefaste 
hansker hvis du arbeider med olje eller smurning. Spreding av oljedamp i arbeidsrommet eller renning av 
olje til vei er glidefarlig. Unngå berøring av olje eller smurning. Bruk aldri oljer eller smurninger for å 
rengjøre hender. Skift ut oljete klær så fort som mulig mot rene klær, glem ikke oljete kluter osv inn i 
lommer. Oljeavfall må samles sammen og ødelegge etter gyldige lov.   

Rør aldri omdreiende detaljer.  
Test verneutstyr og nødbremse. 



VEDLIKEHOLDEINSTRUKSER 

1. Vedlikeholdeinstrukser av sagekjetting og –kant  
Det er enkelt å sage hvis sagekjetting er blitt kvesset riktig. Riktig kvesset kjetting skjærer seg inn i tre 
allerede med første kontakt. Det nytter ikke å arbeide med sløv eller skadet sagekjetting. Rengjør og sjekk 
at kjettings aksel har ikke sprekker og at alle stifter er i orden. Skadet eller slit kjetting må skiftes ut.   

Bruk kun spesiell sagekjettings fil! Husk å stramme kjetting riktig!  

Deling av sagekjetting er følgende: t = 0,325”. Bilde G1 
Sjekking av kjettings deling: t = avstand mellom tre stifter delt med to. 
Spissvinkel 30º (grader), bilde G2. 

− Alle kanter av sagekjettings skjæretenner må være like. Hvis kanter er forskjellige, dreier 
sagekjetting ujevnt, sliter fortere og kan gå i stykker.  

− Oppfylling av kraver er mulig etter du har fått nok erfaring, bruk filestyremekanisme.  
− Alle tenner må ha den samme lengde. Hvis lengden av tenner er forskjellig, er forskjellig også 

tennenes høyde, det forårsaker at sagekjetting dreier ujevnt og sprekker i kjetting.  
− Alle skjæretenner må files etter den korteste skjæretann. Det kan ta lang tid – det nytter seg å la 

dette gjøres i vedlikeholdsverksted med elektrisk spisser. Bilde G4.    

Filing av djupregulator  
Djupregulator regulerer hvor djupt går sagekjetting inn i tre og tykkelse av trefliser.  
Djupregulator forminsker ved filing. Sjekk djupet med hjelp av underskjemaer. Ved behov fil med list- eller 
trekantfil.  
Avstand mellom djupregulator og skjæremateriell fra hverandre er 0,65 mm – ved saging av bartre kan 
avstand være 0,2 mm større, se ved frost. Bilde G4. 

Etter kvessing 
Rengjør grundig sagekjetting, fjern mulige trefliser og filestøv og dypp kjettingen inn i oljekar.  

Hvis sagekjetting ikke brukes for en tid: 
Rengjør kjetting med børste og bevar i olje - fyringsoljekar. 

Vedlikehold av kant 
Skru kanten og fil dens sider, rengjør ved behov, rengjør ved behov også alltid dens årer.  

UTSKIFTING OG STREKKING AV SAGEBLAD 
Stopp motor før du skal vedlikeholde sageblad. 

− Senk transportør ned. 
− Åpne sekskantbolter i bladsikrings forside og skru bladsikring åpen. 
− For å strekke bladsikring, slakk kantens festemutter G5.  
− Og skru strammebolt G6 medsols.  
− Etter du har fjernet sagekjetting, skru strammebolt G6 motsols til kjetting er slakk.  
− Kjettingen må strammes til den henger ikke under bladkant.  
− Fest til slutt festemutter G5 av kant. 
− Sjekk regulært at kjetting er strammet.  

2. Sjekking av oljenivå og utskifting av olje  
− Sjekking av mengden av hydraulikolje gjøres med hjelp av målestokk på kork.  
− Olje kvalitet er f eks Mobil Flowerex 46 
− Minimal oljemengde er 20 l (målestokk må trekke til olje) 
− Beholder tømmes med hjelp av sugeslanges åpning  
− Det anbefales å skifte ut olje en gang per år 

3. Smurning av lager 

Se vedlikeholdetabell. Mange lager er blitt smurte med permanent smurning og trenger ikke ekstra 
smurning. Hvis lager med permanent smurning har for mye smurning, kan dette skade pakningen.  
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4.Oppsetting og smurning av vedhuggemaskin 

OPPSETTING AV SLAGLENGDEN
Husk at sylinder slår aldri til ”bunn” uten stopper ca 10 mm før ”bunnen”. For å regulere slaglengden skyv 
vedhuggemekanismes to dreiestopperer (G7B). Skru opp to sekskantbolter (G7C) og beveg stopperen litt. 
Skru fast skruer. Finn opp bunn og beveg stopperer slik at sylinder stopper ca 10 med mer før bunnen. 
Test mekanisme et par ganger.   

1. Med venstre stopper reguleres hvor langt kan skyvemekanisme gå.  
2. Med høyre stopper reguleres hvor mye kan skyvemekanisme komme tilbake.  
3. Slaglengde er riktig hvor mekanismes tverrplate er i balanse med tilbaketrekkeplate. G8.  

5. OPPSETTING AV HAKKEVENTIL 
Innstillingsskruer (9) begrenser svinging av hengsel. Innstillingsskruer settes følgende:  

1. Stanger av hengselsmuffe (7) settes i ytterste stilling.  
2. Innstillingsskruer (9) skrues opp til skruens spiss strekker ikke til muffe av hengsel.  
3. Skruer skrues fast slik at skruens spiss presser muffe 2 mm lengre.  
4. Låsemutter av bolt festes (8).  
5. Det samme gjøres på den andre siden.   
6. Skruer av muffeomslag skrues fast.  

Nå er stopper på plass og muffe tar imot omdreininger slik at stanger inn i ventil tar ikke imot slager ved 
omdreining.  

Ved hjelp av innstillingsskruer (G9F) reguleres fristilling av ventil. Ved å skru opp skruer beveger 
maskinen tilbake, ved å skru fast videre. Reguler skruer oppe og faste til maskinen som stoppes ved 
arbeid beveger seg ikke. Ved behov smør vaselin til akseltapp (E1G).  

6.   Utskifting av hydraulikslanger 
VÆR FORSIKTIG VED UTSKIFTING AV SLANGER 
Sjekk alltid før du åpner lås, at det finnes ikke press i slange. Ved utskifting av slanger sjekk at slanger er 
verken knyttet heller skyvet da maskinen er i bruk. Spenn ikke låsemutrer for mye. Sjekk stilling av lås. 
Bruk slangebindere med riktig størrelse. Spenn lås med skruer før du gjør dette med låsemutrene. Bruk 
ikke låse- eller pakningsmiddel. Bruk skruenøkler med riktig størrelse.      

FJERN GAMMEL SLANGE OG LÅS, HVIS:  
− Slange er ikke knyttet til lås (fjern også lås).  
− Slanger har flenger eller lekkasje (også hvis du kun kan høre lekkasje)  
− Øverstelag er utslitt fram til støtteveve.  
− Slange er trykket sammen eller har fått permanent deformering. 
− Slanger har brenneskader eller er knudret.  
− Lås er etset eller har permanent deformering.  
− Lås har lekkasje.  

Lås kan brukes bare en gang.  
Produsent av slange garanterer maksimalt 5-års bruketid.   

7.   Lagringsinstrukser  
Rengjør maskinen inne og ute. Skitten samler fuktigheten, som kan forårsake rust. Delvis kan maskinen 
vaskes med høytrykk spyling, men vannstråle kan ikke rettes direkte til lager og andre lettknuslige detaljer. 
Smør alle hengselsteder. Metalldetaljer som er ufargede, uten vernelag og blir utslitte veldig lett burde 
smøres med olje under lagring. Hold maskinen ikke i nærheten av gjødsel. Hold maskinen på flat og sterk 
mark. Transport- og framføringstransportør kan være i transportstillingen. Smør bladet og kanten.   

8. Fjerning produkt fra bruk  
Siste bruker eller person eller selskap som eier produkt er ansvarlig for fjerning produkt fra bruk. 
Ødeleggelse av slanger, olje og gummi- og plastikkdetaljer gjøres etter gyldige forskrifter. Jern og andre 
metaller tas imot for gjenvinning i spesielle oppkjøpssteder for gammelmetall. Det finnes i alle stater lokale 
lov, instrukser og forskrifter om fjerning produkt fra bruk og bearbeiding av forskjellige avfall som må 
følges.    

Du kan få mer informasjon om knusing og gjenvinning fra miljøtjenestemenn. 



VEDLIKEHOLDETABELL 

Vedlikeholdeobjekt  Virksomhet  Hver dag  6 m / 100 h  12 m / 500 h 
Vinkel skifter, olje  Sjekk  

Skift  
X

1. X Neste  
X 

Hydr. slanger  Sjekk  
Skift  

X
Ved behov  

Hydr. olje  Sjekk  
Skift  

X
X 

Oljefilter  Skift  1. X Neste  
X 

Åpningssystem  Sjekk 
Smør  

X
Ved behov  

Nødbremse  Test ved hver 
starting  

Kilereim  Sjekk 
Spenn /Skift  

X
Ved behov  

Skjæreblad  Rengjøring og 
kvessing  

Ved behov   

Elektriske mekanismer  Sjekk Kontroll X 
Maskin  Rengjøring og 

sjekk  
X

Utskifting av hydraulikolje:  For tømring åpne sugeslange  
Vinkel skifters oljeutskifting: Sug opp alt eller fjern vinkel skifter   

ADVARSELSETIKETTER PÅ JAPA VEDHUGGEMASKIN  

På vedhuggemaskinen er klebet instrukser og advarselstekster som hjelper å unngår ulykker og maskinfeil.   

H1   Produsentskilt og CE-merke H9   Manual åpnings skilt: 
stilling 1 arbeider ikke 
stilling 2 fremføringstransportør skal dreie 
stilling 3 kjetting skal dreie 

H2   Høyeste tillatt omdreiehastighet for aksel   H10  Stopping hugging i  
stilling 2 trekker tilbake skyvemekanisme hvis du 
skyver stoppestang til venstre; 
stilling 1 mekanisme stopper hvis du skyver 
stoppestang til midten. 

H3   Japa etikett H11   Nødbremse 
Stopp av traktor: trekk mot pil  
Strømmotor: trykk på knapp 

H4   Høyde regulering av huggeøks 
hugging i to/fire 

H12   Kvalitet av brukt olje i hydrauliksystemet 

H5   Omdreieretning av aksel, bladsikrings 
omdreieretnings pil 

H13   H13   „Les bruksanvisning” 

H6   Bruk hørselsvern og vernebriller H14   Reguleringskran av bladsmurning 
H7   Måler av tre lengde H15   Måler av tre lengde 
H8   FORSIKTIG: OMDREIENDE BLAD 
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SVIKTSØKING  

SVIKT  MULIG GRUNN  METODER  
Bladet setter seg fast i 
bladsikring  

Bladaksel er skjev  Skru opp skruer på lagerbukker og 
ordne aksel. Skru skruer fast. 

For lite olje eller olje mangles   Stopp maskin, legge til olje 
Stang går ikke under nok. Sett opp startefølsomhet.  
Ventilmekanismer er forandret  Sett starting fra ventil til mellomste 

stilling   
Skrap i startemekanisme  Rengjør startemekanisme  
Olje er for kald  La olje å svive fritt for et par minutter  
Slanger er i stykker eller har lekkasje  Skift ut slangen  

Maskin hugger ikke tre 

Startemekanisme er frossen  Rengjør maskinen alltid etter du har 
sluttet å arbeide  

Skjæring er langsom 
eller kraftløs  

Olje er for kald  
Olje mangles eller er for lite olje   

La olje å svive fritt for et par minutter 
Legg til olje Innrett ventil til mellomste 
stilling  

Feil stilling av øks  Reguler høyden av øks  
Det er stor grein i skjærested  Stopp maskin, åpen skjæresikring, 

skyv tre, steng skjæresikring  
Går over maskinens øverste grense  Maksimal diameter er 30 cm  

Tre går ikke i stykker  

Oljetrykk er lav  Sjekk hydrauliksystem  
Olje varmer merkbart  For lite olje. Sylinder gjør bunnspark 

og trykket blir stående, olje sviver 
mellom ekstraventil  

Legg til olje. Reguler 
startemekanisme og sparke av 
sylinder og vinkel. Sjekk oljepumpe.  

Tre står opp da du 
hugger  

Skjevt eller kvistet tre  Sjekk mekanismes slagelengde  

Nødbremses knapp er på  Dra nødbremse opp  Elektrisk motor starter 
ikke  Sikringskork har gått  Skift sikring  
Elektrisk motor dreier 
til feil retning  

Ledninger er installert feil  Skift ledninger med hverandre. La en 
spesialist å gjøre dette!  

Transportørs belte 
beveger på feil side  

Innstilling er forandret  Reguler rull som er i toppen av 
transportør. Test etter regulering.  

Tre setter seg fast i 
skjæreblad  

Feil sparkelengden. Sløvt skjæreblad  Forleng sparken. Kvess bladet.  

Nødbremse fungerer 
ikke  

Sikringsbånd er slapp eller åpen  Fest og stramm bånd  

Tre faller til transportør  Transportør er for vertikal stilling  Reguler stingningsvinkel av 
transportør (4,5 m transportør) 



TEKNISK SPESIFIKASJON  

Vedhuggemaskin 300     
Vekt med transportør    365-470 kg 
Vekt av vedhuggemaskin    75 kg 
Lengde i transportstilling    2780 mm 
Bredde i transportstilling    1030 mm 
Høyde i transportstilling    2450 mm 
Sagekant     13” 
Sagekjetting     0,325”-56 
Lengde av vedski maks    500 mm 
Diameter av vedski maks    300 mm 
Elektrisk motor     4 kW 
Maskins trykkekraft    56 kN 
Skyvemekanismes arbeidsbevegelser  19 stk/min 
Styrke av hydraulikpumper    30 l/min og 4,8 l/min 
Hydraulisk trykk     200 bar 
Mengde av oljebeholder    27 l 
Garanti      1 å 

Maskins støynivå
Lydtrykk ekvivalens 89,5 dB (A) +/- 3 dB, lydklangnivå 100,5 dB (A) +/- 1,5 dB. 

Vibrasjon 
Luftet verdi av vibrasjon som virker til armer er 1,19 m/s2. 

Modeller: 
 Japa 300 E5,6T  - Med elektrisk motor 
 Japa 300 TR5.6T  - Arbeider med traktor 
 Japa 300 BE.5.6T - Med forbrenningsmotor 



  N
O

R
S

K
 

LISTE OVER DETALJER 
Detalj Reservedel nr  Navn      Stk 
1     Brett      1 
2  504500A    Skjøtrull, for sis plastikk     1 
3  504509A    Støttefot      1 
4  20104704   Plastikkrull Q60-150mm     2 
5  502100A    Skyvemekanisme     1 
6 96060   Sylinder 60x570 (5,6t)    1 
6A  94206   Bolts skaft (5,6t)      1 
6B  94208    Boks (5,6t)      1 
6C  94207   Bolt (5,6t)      1 
6D  94079   Hele utstyr av pakning (5,6t)     1 
7  502013A   Dreiestopper     2 
8  96025    Elektrisk motor, 4 kW / 1500 rpm    1 

96026   Elektrisk motor, 4 kW (220V) / 1500 rpm, Norge   1 
9  96083   Elektrisk motors kant (LS 252)    1 
10     Kløtsj Q86/P98mm E-maskin, (total)    1 

96111    Kløtsj Q86/P86mm BE-maskin, (total)    1 
11 94118    Kløtsjgummi Q86 mm     1 
12 97056    Håndtak 124/25      2 
13 96099   Hydraulikpumpe PLP 20/20(E/TR uten transp.)  1 
14 501020A    Aksel, total     1 
15  97016    Hjul IK 400x100 stk     2 
16  501040A    Støttefot       1 
17  505400A    Løfter av skjæreblad     1 
18  505600    Håndtak av løfter      1 
19 94191    Skjæreblad 4-del 12 mm     1 

94202   Skjæreblad 5- del 12 mm     1 
20  501032    Trekkeskåk     1 
21  96169    Kule kløtsj     1 
22  505500A    Stopper av ved lengde     1 
23 93071    Låsebolt M12x40      1 
24  506100A    Sikringsstopper av hakkeområde   1 
25  502017    Sylinders fronttapp     1 
26  506010A    Bladsikring     1 
27  98514   Starter 4 kW(380V), total        1 

98515   Starter 4 kW(230V), Norge    1 
28  506018A    Dreieaksel av bladsikring    1 
29  508100C    Sageaksel     1 
30  20008003   Håndtak      1 
31  96095    Sagemotor PLM 20.4 S     1 
31A  94113   Kile, Hydraulikpumpe/motor     1 
31B  94139   Sagemotor stefa PLM 20/5     1 
31C  94136    Stefa støtteplate      1 
31D  94115   Lås ring       1 
32  20008111   Trekkehjul Z=9      1 
33  94125    Trekkehjuls styreplate Q50/17    1 
34 94114    Trekkehjuls låsemutter    1 
35 96040    Bladkant 13” MLB 1     1 
36  96043   Sagekjetting 13” 56 ledd     1 
37  20104707   Tapp      1 
38 20008110F   Smurningsplate av sagekjetting   1 
39 96149    Lager av sageaksel UCFL 204    2 
40 93083    Løkkeskrue M8x40      1 
41 96015    Trekkefjør 4x30x180     1 
42 508111    Fjørs strammestang     1 
43 96004    Fjør 1,25x10x32,3      1 
44  507200B    Starterstopper      1 
45  506400    Løftetrio (kun maskiner som arbeider med traktor)  1 
46  96085    Gir av hydraulikpumpe MP2/M    1 
46A  94131    Omslag av gir MP2/M     1 
47  96086    Filterboks MPF 100-2     1 
48  94134    Filterlag 10/20 MF 100-2     1 
49 95142    Oljebeholders fyllingskork    1 



50   94101    Hengselboks SD5/SD4     2 
50B  94096   Tapp SD5      2 
50C  94100    Sikringsboks SD4/SD4     2 
50D  94102    Pakning av tapp, O-ring SD5/SD4    4 
50E 94093    Hengselgummi SD5/SD4     2 
51  96106    Ventil SD4/1 (180)      1 
52  507250A    Avbryt/stoppestang     1 
53  507210A    Avbrytestang     1 
54  6008111    Hengsels ring     1 
55  6008300    Gyngestang     1 
56  96008    Fjør av hengselgaffel 2x14x100    1 
57  6008202    Hengselgaffel     1 
58 504010B    Fremføringsbord     1 
59  95042   Smurningsnippel av sagekjetting M8    2 
60  95046    Smurningslange av sagekjetting 6/4    1 
61  95047    Smurningsmekanisme av sagekjetting 1/8   1 
62  501056B    Støttefot       1 
64  506302B    Trekkestang av hakkesikring      1 
67 96010   Fjør 3,5x16x35       2 
68  504011    Låsning av transportørs fot    1 
69  504020    Traktors nødbremse    1 
70  97129   Gummi av trerist      1 
71  509602    Festestang av gummi     1 
72 507400    Bindingsmuffe      1 
73  507304    Reguleringsdetalj      1 
74  507600    Låsning av tilbaketrekking    1 
75 507500    Eksentrikk     1 
76  507700    Sikkerhetslås     1 
77  507302    Mellomstang av hakkesikring    1 
78  507010C    Ventils stilling     1 
79 541100A    Feste av akselledning    1 
80  97023    Aksel uten brems 750 kg    1 
81  97002    Dekk 45x10, stk     2 
82 97024    Plastikk bilskjerm venstre og høyre    2 
83  20008302   Mellomplate av sagemotor    1 
84  96098    Hydraulikpumpe PLP 20/20/8(TR med transportør)  1 
84.1  96101    Hydraulikpumpe PLP 20/8/1.5(BE med transportør)  1 

LISTE OVER TRANSPORTØRS DETALJER  
1A  509000B    Transportørs nederste del     1 
1B 090000B    Transportørs øverste del    1 
2  090051    Øverste rulls aksel     1 
3  96136   Øverste rulls lager 6205 2rs, per st     2 
4  090052    Øverste rull     1 
5  96011   Trykkefjør 3,5x18x60     2 
6A  09018V   Øverste dels sideplate, venstre   1 
6B  09018O    Øverste dels sideplate, høyre    1 
7 09017   Sikring av øverste del    1 
8  509025B    Transportørs støttefot    1 
9  93189   Kjetting (transp. støtte/lås ), 6mm    1 
10 900912832   Transportørs reim 3,2m / 6,6m    1 
11 9009125A   Lås av transportørs reim     7 
12 9009126A   Bindingsjern av transportørs reim, stk   2 
13  96151    Nederste rulls lager UCP-207, stk   2 
14  509400AHYD R   Nederste rull      
15 96180    Kjettingkløtsj, total Q35/25mm    1 
16  50941019   Kjettinghjul og aksel     1 
17 96033   Snegl - reduksjonsmuffe motor 0,18kW    1 
18 96074   Hydraulisk motor OMP-50     1 
19  20009110B   Lag av hydraulisk motor        1 
20 09225    Reims støtte     1 
21  97131    Nederste dels gummi    1 
22  509120B    Festestang av sikring og gummi    1 
23  509420AHYDR   Nederste dels skiring TR&BE-maskin   1 

509420ASÄHKÖ   Nederste dels skiring E-maskin   1 
24  509202A   Lag av elektrisk motor    1 
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DEKLARASJON OM OPPFYLTE KRAV  
 
(I henhold til EU direktiv om oppfylte krav direktiv 98/37/EU Til vedlegg II A)  

(Produsents navn)  LAITILAN RAUTARAKENNE OY 
(Produsents adresse)  Kusnintie 44 
   FIN-23800 Laitila Finland 

www.japa.fi 

(Produsents telefon)  02 8571 200 (+358 2 8571 200) 
(Produsents faks)  02 8571 201 (+358 2 8571 201) 
 
Deklarerer at ferdig produkt  
JAPA vedhuggemaskin  
Typer   300 E5,6T, 300TR 5.6T, 300TRH 5.6T, 300 BE5.6T 
 
 
 
Tilleggsutstyr ................................................................................................ 
 
Maskins serienummer .............................. oppfyller med regjeringens vedtak 1104/99 godkjennelse av 
maskinsikkerhetsdirektiv 98/37/ EY og endringer i denne direktiv og svarer til disse kravene. Maskin svarer 
til tilsvarende EU direktiver og lokale lov: 
 
.................................... 
 
Ved planering av maskin er fulgt tilsvarende ensrettede standarder og standardanbefalinger:  
 
.................................... 
 
Dette produktet i deklarasjon er testet i normalbetingelser.   
 
 
Laitila 13.09.2010 

 
 
 
 
 
Underskrift  Henri Nurminen, administrerende direktør  

(Navn forklaring, stilling ) 
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GARANTIBREV  
 
Type nr:  
 
Produkt nr:  
 
Denne Japa produkt har ett års garanti for produksjons- og materialfeil fra denne dato produkt er kjøpt. 
Kunden må ikke betale ekstra for disse detaljer som blir skiftet ut under garantireparasjon.   
 
Garanti gjelder ikke:  

− Maskin som mangel verdiskilt  
− Skader som er oppstått på grunn av uvanlig bruk   
− Skader som er oppstått av naturlig slit  
− Maskins slitematerialer (f eks kilereimer og bladskjettinger)  
− Vask og rengjøring av maskin, og olje og brensel  
− Normale innrettinger av maskin, brukeropplæring, vedlikehold og reparasjon  

 
Garanti gjelder ikke hvis under garantitid:  

− Maskinen er ikke blitt brukt eller vedlikeholdt etter instrukser  
− Maskinen er blitt videresolgt til tredje person  

 
Transportutgifter av reparerende maskin eller detaljer og arbeids- og reiseutgifter av vedlikeholde 
ansvarlig betaler maskins eier. Det kompenseres ikke skader som er oppstått under transport.  
 
Dette garantibrev uttrykker produsentens ansvar og plikter og opphever alle andre ansvar.  
 
Sammen med anmoding av garantikompensasjon må kjøper også legge fram maskins type nummer, 
produkt nummer og kvittering med kjøpedato. Søknad om kompensasjon legges fram til en autorisert 
videreselger.  
 
Alle spørsmål om garanti må diskuteres med selger eller produsenten før man begynner med vedlikehold.  
 
JAPA PRODUKTER 
LAITILAN RAUTARAKENNE OY 
www.japa.fi 
23800 LAITILA 
Tel 02 8571 200 
Faks 02 8571 201




