
• ympäripyörivä
• lana: mekaaninen
• terä: taso
• 3-pistekiinnitys 
• leveys: 2200 mm, korkeus: 600 mm
• paino: 260 kg

 

 

Hapa 220 perälana

• ympäripyörivä
• lana: hydraulinen
• terä: taso/hammas
• leveys: 3000 mm, korkeus: 650 mm
• syvyys 1700 mm
• paino: 400 kg (250),  450 kg (300)
• lisävarusteet:  
  auraventtiili 3:lla letkulla, apupyörät

 

 

Hapa 300/250 perälana

Hapa 300 maxi perälanat
• ympäripyörivä
• lana: hydraulinen
• terä: taso/hammas
• leveydet: 2500 - 3800 mm
• korkeus: 700 mm
• syvyys: 1700 mm
• painot: 600 -1200  kg 
• traktorin tehosuositus: 100-200 hv

Hapa 2-piikkinen juontokoura
• 3-pistekiinnitys
• kouran leukaväli 1900 mm
• 2-toiminen sylinteri,  Ø 65 mm
• syvyys: 1100 mm
• paino: 230 kg

 

 

 

 

lisävaruste:

kääntösylinteri

65 mmØ 

Hapa 3-piikkinen juontokoura
• 3-pistekiinnitys
• kouran leukaväli 1900 mm
• 2-toiminen sylinteri,  Ø 65 mm
• syvyys: 1100 mm
• paino: 280 kg

 

 

 

 

lisävaruste:

kääntösylinteri

Ø 65 mm

Hapa-tuotteetHapa-tuotteet
laadukkaat  

Hapa juontokoura vinssillä

 

 

lisävarusteet:

- auraventtiili

  3:lla letkulla

- rungon kääntö

- apupyörät

• 2-nopeuksinen hydraulinen vinssi
• hitaalla vetokyky 4536 kg (95 bar, 40L/min)
• nopealla vetokyky 2000 kg, vetonopeus n. 20 m/min
• vaijerinmitta vakiona 30 m
• kapula/kauko-ohjaus 

 

 

www. hapa-koneet.com

HAPA-koneet on Alajärvellä Menkijärven kylässä 
toimiva konepaja joka on perustettu vuonna 2002. 
Valmistamme toimivia ratkaisuja mm. Biolämmitys-
laitteita, maatalouskoneita, puun työstökoneita ja 
linjastoja. 

Suunnittelemme ja valmistamme Suomessa jotta 
takaamme tuotteittemme kovan laadun ja sovel-
tuvuuden raskaaseen urakointikäyttöön.
Kaikki tuotteemme on CE-merkittyjä!

Hapa
aidosti kot

imainen



• lautas / hydraulikolapurkaimella
• toimintakuntoinen / osatoimituksena
• Siemens logiikkaohjaus
• kaksi syöttöjärjestelmää

 

 

Hapa biolämmityslaitteet 20 - 100 kW

    • Terän korkeus 850 mm
    • Kolmipiste kiinnitys
    • Vankka runkorakenne
    • Terän osat 400 HB (Kulutus terästä)
  •   Perässä oleva kuula 80 mm johon helppo laittaa 
      kiinni salaoja putki

 

Hapa salaojamyyrä

    • Puun max. pituus 110 cm
    • Puristusvoima 7 t
    • Halkaisumännän pituutta voidaan 
      muuttaa 40-110 cm
    • Portaaton terän nosto ja lasku
    • Ristikkoterä
    • Kaksinopeuksinen
    • Puun halkaisu 2/4 osaan
    • Paino 320 kg

Lisävarusteet:  • Sähkömoottori käyttöinen
                     • Omalla hydraulipumpulla (nivelakselikäyttöinen)
                     • Hydraulinen puunnostaja

 

Hapa halkaisukone TR-100

    • Piikit 6:ssa rivissä
    • Piikkijako 7,5 cm
    • Äkeen työleveys 6 m-10 m
    
   

 

 

Hapa jousipiikki äes Toimii hyvin

    savi- ja multamailla!

Hapa
aidosti kot

imainen

Meiltä myös valmiit
lämpökontit!

 

 

    • Renkaan koko 250/65-14,5
    • Kaikissa lohkoissa telipyörästö
    • vakiovarusteena etulata ja jälkiäes
   

 

 

Hapa hiekoituskauha
    • Tilavuus 1050 L
    • Paino 430 kg
    • Korkeus/syvyys 1140 mm
    • Leveys 2000 mm
    • Hiekoitus leveys 1800 mm
    
   

 

 

TOIMINTAOMINAISUUDET:
• Hydraulimoottorilla hiekoitus
• Sekoitus/murskain rulla
• Virtauksen säätöventtiili
• Hiekoitusnopeuden säätö
• Pohjaritilä joka myös estää isojen
  jäisten paakkien ja kivien pääsyn 
  rullastoon
• Kauhan voi asentaa etukuormai-
  meen tai takanostolaitteeseen
• Tuote on suunniteltu raskaaseen 
  urakointikäyttöön sekä vaativiin
  olosuhteisiin 
    
   

 

 

Hapa-koneet  
Hunnakontie 99 | 62760 Menkijärvi
www. hapa-koneet.com

puh. 0400 457 929

Hapa
aidosti kot

imainen

sen minkä me lupaamme 
    - sen me teemme!

Halkaisu kourummeon v:n mallinen ja sen ansiosta pienem-pikin puu keskittyy halkaisupuukkoon
nähden keskelle

 

PUUN KESKITYS:

Hapa-tuotteiden jälleenmyyjä:

www. hapa-koneet.com
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