
KAATOTUKI
Kaatotuki lisää energiakouran korkeutta 
ja tekee erityisesti pehmeän tai lahon 
puun käsittelystä helpompaa ja 
turvallisempaa. 

KALLISTAJA
Kallistajan avulla energiakouraa voidaan 
kääntää jopa 45° molempiin suuntiin, jolloin 
sen hallittavuus yltää huippuluokkaan myös 
haastavammissa tilanteissa.

LEIKKUUTERÄ
R-sarjan energiakourat varustetaan 
erikoismuotoilulla leikkuuterällä. Terän 
voi tarvittaessa myös irottaa, jolloin 
energiakouraa voidaan käyttää 
tavallisena puukourana. 

TÄSSÄ ON MYÖS JOITAIN YKSITYISKOHTIA JA LISÄVARUSTEITA YLLÄ OLEVAN KUVAN LISÄKSI:

Kiinnostuitko? Kysy rohkeasti lisää 0400 804 657 | info@jak.fi

VETOTUKI
Vetotuki (kynkkä) on lisävaruste, joka asennetaan energiakouran 
peräosan alapuolelle. Vetotukea käytetään tukipisteenä, jos 
esimerkiksi kaivinkonetta täytyy kääntää koneen puomia maahan 
painamalla.

LÄPIVIENTI
Pyörittäjän yhteyteen asennettava läpivienti mahdollistaa kouran 
rajattoman pyörittämisen molempiin suuntiin.

PYÖRITTÄJÄ
Pyörittäjä toimii nimensä mukaisesti niin, että se mahdollistaa 
energiakouran pyörittämisen varren akselin suuntaisesti. Tämä 
tuo työskentelyyn erilaisia työskentelykulmia ja helpottaa 
raivausta etenkin haastavassa maastossa työskennellessä.

LISÄVARUSTEET KOURAN ALLE
Kouran alapuolelle on mahdollista kiinnittää erilaisia 
lisävarusteita, kuten kuvassa näkyvä saha.

VAIHTOEHTOJA SYLINTEREILLE
Kahdella sylinterillä varustettu rakenne katkaisee puut 
tehokkaasti. Energiakouran puristusvoimaa voidaan 
vielä tehostaa entisestään asentamalla kouraan 
tavallista tehokkaammat sylinterit. 

LAAJA AVAUMA
Energiakouran leuat ja korkea profiili ottavat puusta 
tukevan ja pettämättömän otteen. Laajalla avautumalla 
voidaan myös katkaista vaivattomasti useampia puita 
yhdellä kertaa.

LISÄVARUSTEET KOURAN PÄÄLLE
Kouran päälle on mahdollista kiinnittää erilaisia 
lisävarusteita, kuten kuvassa näkyvä keräilijä. 

PIKALIIKEVENTTIILI
Pikaliikeventtiili parantaa energiakouran työskentelynopeutta. 
Se mahdollistaa kuormittamattoman kiinnimenovaiheen 
nopeamman liikkeen.

R-sarjan energiakourat kokoonpannaan käyttövalmiiksi halutulla 
konetyypin mukaisella peräosalla varustettuna. Näin yksi ja sama koura 
saadaan valjastettua energiapuun keruuseen esimerkiksi 
kaivinkoneissa, kuormaajissa tai kurottajissa. Peräosan vaihtaminen on 
suunniteltu siten, että se onnistuu pienellä vaivalla myös itse

VAIHDETTAVA PERÄOSA

KIINNIKKEET
Kun R-sarjan energiakoura on varustettu kaivinkoneen 
peräosalla, voidaan tämä kiinnittää kaivuriin useimmilla 
kaivinkoneiden kiinnitysmenetelmillä. 

Uusi modulaarinen mallisto kantaa ytimekkäästi nimeä R ja ne sopivat peräosaa vaihtamalla esimerkiksi kaivinkoneisiin, kuormaajiin ja kurottajiin. R-sarja 
sisältää kolme mallia, jotka määräytyvät kouran koon mukaan. Mallit ovat nimeltään JAK-200R, JAK-250R ja JAK-300R. R-sarjan energiakouriin on myös 
saatavilla useita lisävarusteita. Alla kuvassa näkyvä malli on kaivinkoneen peräosalla varustettu JAK-300R.

MODULAARISET RSARJAN ENERGIAKOURAT 


