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Artikel uit het Duitse tijdschrift
FORSTMASCHINEN-PROFI
www.forstfachverlag.de
…
Voor het boomverzorgingsbedrijf SKT uit Witten
is het werken met houtversnipperaars dagelijkse
kost. De machines worden voor de meest uiteenlopende klussen gebruikt.
René Closset en zijn team hebben verschillende
merken versnipperaars geprobeerd. Ze waren
uiteindelijke het meest tevreden over de Jensen
houtversnipperaars.
Van de 6 machines zijn er 5 van de noord Duitse
fabrikant in gebruik. Volgens Closset heeft Jensen
voor iedere toepassing de juiste machine. Door
een uitzonderlijk breed programma is er keuze uit
de juiste machine.
Zo hebben ze voor het werk op moeilijk toegankelijke plaatsen een Jensen A530 op rupsonderstel met een afneembare invoertrechter.
…
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Sinds 1884

De ervaring uit het verleden resulteert
in de innovaties van vandaag.
In 1884 is het bedrijf opgericht door Peter Jensen. Al vanaf
het begin vindt de productie en verkoop plaats vanuit
Maasbüll een klein plaatsje in Noord Duitsland oostelijk
van Flensburg.
Naast de productie van landbouwmachines en het uitvoeren van constructiewerk,ontwikkelde Peter Jensen speciale machines voor de gemeentelijke overheid en de hout- en
fineerindustrie. Aan het einde van de 19e eeuw is de traditionele houtversnipperaar„Marke Angeln“ onstaan,die na
enkele jaren het belangrijkste product werd.
De meer dan 135 jaar ervaring in het produceren van machines is van groot belang in het
produceren en ontwikkelen van machines op het gebied van het verkleinen/versnipperen
van hout.
De JENSEN machines zijn een bij een groot aantal bedrijven in dienst voor het werk langs
autowegen en bij de lokale overheid. Daarnaast worden de uiterst betrouwbare machines
gebruikt door hoveniersbedrijven en boomverzorgingsbedrijven.
Een ander pluspunt van JENSEN is het ontwikkelen en construeren van machines op wens
van de gebruiker.
Mede dankzij de professionele ondersteuning van ervaren en competente dealers en importeurs is JENSEN over de hele wereld voor o.a. verhuurbedrijven, boomverzorgingsbedrijven en gemeentelijke instellingen de eerste keuze.
Vertrouw op de ervaring en kies voor: „Made in Germany“.
JENSEN - de beste keuze!
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Waarom JENSEN?
 Synchroon draaiende invoerrollen dankzij
1 hydromotor en een tandwielkast
 Open top vliegwiel: geen kans op blokkeren
of verstoppen, hoge capaciteit
 Exact en individueel op elkaar afgestemde
vliegwielen en messen. Dit resulteert in een
extreem lage vermogensbehoefte
 Twee horizontale invoerrollen van massief
staal. Deze kunnen geslepen en opgelast
worden. Het hoge gewicht van de massieve
invoerrollen voorkomt dat de invoerrollen
gaan slippen op het in te voeren materiaal
 Uniforme snippergrootte: G30 en G50 voor
alle modellen
 Verzinkte chassis: de meest duurzame
oplossing
 Eenvoudig te onderhouden, optimale
toegankelijkheid tot alle slijtdelen
 PCS (Power Control System) en
ECS (Electronic Controlled Sensor) invoer
systeem voor alle modellen
 Lange levensduur door hoge bouwkwaliteit:
„Made in Germany”
 Hoge restwaarde en lage operationele kosten

Kwaliteit door ervaring!
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De duurzame
versnipperaar
Het instapmodel van
omvangrijke leveringsprogramma kan uitgerust
worden met een Vanguard VTwin 16,9 kW of 27 kW
benzinemotor.
De machine heeft standard PCS
en ECS.
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A530 L Benzine
Een nieuw perspectief dankzij
benzinemotoren
Technische gegevens
Capaciteit ø:
Afmetingen invoerkanaal:
Motor:
Vermogen:
Diameter vliegwiel:
Dikte vliegwiel:
Toerental vliegwiel:
Snippergrootte:
Invoersysteem:
Invoertrechter (b x h):
Hydrauliektank:
Chassis:
Banden:
Brandstoftank:
Afmetingen (l x b):
Werkhoogte invoertrechter:
Transport hoogte:
Gewicht:
Draaikrans:
Capaciteit:

A530 L Benzin
150 mm
210 x 150 mm
Vanguard V-Twin OHV
16,9 of 27 kW
600 mm
25 mm
1.300 / min.
5 - 20 mm
hydr. motor / tandwielkast
850 x 830 mm
20 l
80 km/u
155R13C
30 l
3.400 x 1.380 mm
600 mm
2.200 mm
ca. 720 kg
–
ca. 15 m³/u

Technische gegevens aftakas machine (540 of 1.000 / min.)
Benodigd vermogen:
Afmetingen:
Hoogte met uitwerppijp:
Gewicht:
Wielstel:
-

Versnipperaars

150
mm

A530 L Benzine

Deze compacte versnipperaar met hoge capaciteit is de perfecte machine voor het werk
in kleine ruimten en in openbare plaatsen waar het gebruik van dieselmotoren
niet is toegestaan. Een B-rijbewijs volstaat om de machine te mogen vervoeren.

A
Zn
Power Control
System

Verzinkt
chassis

Uitwerppijp
360º draaibaar

Centraal
smeerpunt

Automatische
V-snaar spanner

ECS

114 dB
LWA
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Compact
en licht
Met een total gewicht onder
750,0 kg en een Kubota 16,8 kW
diesel motor overtuigt dit model
met zijn prestaties.
Het is een van de meest
populaire en gewilde
versnipperaars voor degene die
alleen een B-rijbewijs hebben.
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A530 L Diesel
Compacte kwaliteit
Technische gegevens
Capaciteit ø:
Afmetingen invoerkanaal:
Motor:
Vermogen:
Diameter vliegwiel:
Dikte vliegwiel:
Toerental vliegwiel:
Snippergrootte:
Invoersysteem:
Invoertrechter (b x h):
Hydrauliektank:
Chassis:
Banden:
Brandstoftank:
Afmetingen (l x b):
Werkhoogte invoertrechter:
Transport hoogte:
Gewicht:
Draaikrans:
Capaciteit:

A530 L Diesel
150 mm
210 x 150 mm
Kubota
16,8 kW
600 mm
25 mm
1.300 / min.
5 - 20 mm
hydr. motor / tandwielkast
850 x 830 mm
20 l
80 km/u
155R13C
13 l
3.450 x 1.380 mm
600 mm
2.200 mm
ca. 750 kg
–
ca. 15 m³/u

Technische gegevens aftakas machine (540 of 1.000 / min.)
Benodigd vermogen:
Afmetingen:
Hoogte met uitwerppijp:
Gewicht:
Wielstel:
-

Versnipperaars

150
mm

A530 L Diesel

Leverbaar met geremd of ongeremd wielstel.
Geschikt voor B-rijbewijs.

A
Zn
Power Control
System

Verzinkt
chassis

Uitwerppijp
360º draaibaar

Centraal
smeerpunt

Automatische
V-snaar spanner

ECS

114 dB
LWA
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De bestseller
met hoge capaciteit
De Kubota 18,5 kW dieselmotor en een invoerkanaal van 240 x 200
mm garanderen een niet te evenaren capaciteit.
Deze versnipperaar combineert uitstekende prestaties met een
compacte bouwwijze.
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A540

De perfecte versnipperaar
Technische gegevens
Capaciteit ø:
Afmetingen invoerkanaal:
Motor:
Vermogen:
Diameter vliegwiel:
Dikte vliegwiel:
Toerental vliegwiel:
Snippergrootte:
Invoersysteem:
Invoertrechter (b x h):
Hydrauliektank:
Chassis:
Banden:
Brandstoftank:
Afmetingen (l x b):
Werkhoogte invoertrechter:
Transport hoogte:
Gewicht:
Draaikrans:
Capaciteit:

A540
200 mm
240 x 200 mm
Kubota
18,5 kW
650 mm
30 mm
1.200 / min.
5 - 20 mm
hydr. motor / tandwielkast
1.000 x 800 mm
28 l
80 km/u (enkelas/tandem)
175R13C / 185R14C (draaikrans)
30 l / 45 l (draaikrans)
3.530 x 1.480 mm
600 mm
2.320 mm
ca. 1.200 / 1.450 kg (draaikrans)
optie
ca. 15 m³/u

Technische gegevens aftakas machine (540 of 1.000 / min.)
Benodigd vermogen:
30 kW
Afmetingen:
1.710 x 1.260 mm
Hoogte met uitwerppijp:
2.250 mm
Gewicht:
750 kg
Wielstel:
Enkelas (25 of 80 km/u)

Versnipperaars

200
mm

A540

Dit model is ook leverbaar met een draaikrans.
De A540 is de bestseller van Jensen met een hoge capaciteit en efficiënte productiviteit
voor de meest veeleisende projecten.

A
Zn
Power Control
System

Verzinkt
chassis

Uitwerppijp
360º draaibaar

Centraal
smeerpunt

Automatische
V-snaar spanner

ECS

114 dB
LWA
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Nieuwe ontwikkelingen
De nieuw A550 is een verdere ontwikkeling van de A540 gebaseerd
op de nieuwe emissieeisen voor de dieselmotoren.
De nieuw ontwikkelde Yanmar 27.7 kW Stage V dieselmotor in
combinatie met het grotere invoerkanaal en de agressievere bovenrol
resulteren in een betrouwbare veelbelovende nieuwkomer.
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A550

De duurzame oplossing
Technische gegevens
Capaciteit ø:
Afmetingen invoerkanaal:
Motor:
Vermogen:
Diameter vliegwiel:
Dikte vliegwiel:
Toerental vliegwiel:
Snippergrootte:
Invoersysteem:
Invoertrechter (b x h):
Hydrauliektank:
Chassis:
Banden:
Brandstoftank:
Afmetingen (l x b):
Werkhoogte invoertrechter:
Transport hoogte:
Gewicht:
Draaikrans:
Capaciteit:

A550
200 mm
240 x 200 mm
Yanmar
27,2 kW
650 mm
30 mm
1.200 / min.
5 - 20 mm
hydr. motor / tandwielkast
1.000 x 800 mm
28 l
80 km/u (enkelas)
175R13C
30 l
3.750 x 1.430 mm
600 mm
2.320 mm
ca. 1.300 kg
ca. 18 m³/u

Technische gegevens aftakas machine (540 of 1.000 / min.)
Benodigd vermogen:
Afmetingen:
Hoogte met uitwerppijp:
Gewicht:
Wielstel:
-

Versnipperaars

200
mm

A550

Dit nieuwe model heeft een betrouwbare Yanmar motor met DPF en common rail techniek.
De toegankelijkheid tot de motor is uitstekend dankzij de nieuw ontwikkelde motorkap.

A
Zn
Power Control
System

Verzinkt
chassis

Uitwerppijp
360º draaibaar

Centraal
smeerpunt

Automatische
V-snaar spanner

ECS

114 dB
LWA
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Innovatie
Evenals zijn voorganger blinkt
deze nieuwkomer uit in
duurzaamheid, functionaliteit
gebruikersvriendelijkheid en
veiligheid.
De machine kan optioneel
worden geleverd met een Kubota
28 kW of Hatz 42 kW dieselmotor,
die beiden voldoen aan de Stage
V emissie-eisen.

DPF
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A450

Innovatie in een nieuw ontwerp
Technische gegevens
Capaciteit ø:
Afmetingen invoerkanaal:
Motor:
Vermogen:
Diameter vliegwiel:
Dikte vliegwiel:
Toerental vliegwiel:
Snippergrootte:
Invoersysteem:
Invoertrechter (b x h):
Hydrauliektank:
Chassis:
Banden:
Brandstoftank:
Afmetingen (l x b):
Werkhoogte invoertrechter:
Transport hoogte:
Gewicht:
Draaikrans:
Capaciteit:

A450
200 mm
245 x 200 mm
Kubota of Hatz
28 kW of 42 kW
730 mm
30 mm
1.300 / min.
5 - 20 mm
hydr. motor / tandwielkast
1.070 x 850 mm
28 l
80 km/u (enkelas/tandem)
1185R14C
47 l
3.620 x 1.950 mm
850 mm
2.700 mm
ca. 1.600 / 1.800 kg
ja
ca. 20 m³/u

Technische gegevens aftakas machine (540 of 1.000 / min.)
Benodigd vermogen:
Afmetingen:
Hoogte met uitwerppijp:
Gewicht:
Wielstel:
-

Versnipperaars

200
mm

A450

w
u
ie

N
Met een invoerkanaal van 245 x 200 mm, het Power Control System en het feilloze ECS
verwerkt deze houtversnipperaar eenvoudig takken tot 200 mm.

A
Zn
Power Control
System

Verzinkt
chassis

Uitwerppijp
360º draaibaar

Centraal
smeerpunt

Automatische
V-snaar spanner

ECS

114 dB
LWA
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Bewezen
betrouwbaarheid
Dankzij het vliegwiel met een
gewicht van 180 kg en de grote
lengte van de messen (330 mm)
kan deze versnipperaar enorme
hoeveelheden takken verwerken.
Leverbaar met een enkelas of
tandemas wielstel.
De draaikrans zorgt ervoor dat de
machine in elke gewenste
richting kan worden gedraaid.
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Sterk voor het zwaarste werk
Technische gegevens
Capaciteit ø:
Afmetingen invoerkanaal:
Motor:
Vermogen:
Diameter vliegwiel:
Dikte vliegwiel:
Toerental vliegwiel:
Snippergrootte:
Invoersysteem:
Invoertrechter (b x h):
Hydrauliektank:
Chassis:
Banden:
Brandstoftank:
Afmetingen (l x b):
Werkhoogte invoertrechter:
Transport hoogte:
Gewicht:
Draaikrans:
Capaciteit:

A328
220 mm
280 x 220 mm
Hatz (3H50TICD)
43,7 kW
820 mm
35 mm
1.000 / min.
5 - 20 mm
hydr. motor / tandwielkast
1.150 x 800 mm
23 l
80 km/u (enkelas/tandem)
185/65R14 of 205R14C
70 l
4.100 x 2.140 mm
850 mm
3.000 mm
ca. 2.100 kg
ja
ca. 25 m³/u

Technische gegevens aftakas machine (540 of 1.000 / min.)
Benodigd vermogen:
50 kW
Afmetingen:
2.350 x 1.450 mm
Hoogte met uitwerppijp:
2.500 mm
Gewicht:
950 kg
Wielstel:
Enkelas (25 of 80 km/u)

Versnipperaars

A328

220
mm

A328

Met de nieuwste generatie Hatz dieselmotor is deze versnipperaar
een betrouwbare partner voor iedere dagelijkese klus.

Zn
Power Control
System

Verzinkt
chassis

Uitwerppijp
360º draaibaar

Centraal
smeerpunt

ECS

114 dB
LWA
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De allrounder
Het tweede model van de nieuwste generatie duurzame
houtversnipperaars van Jensen overtuigt door een groot invoerkanaal
van 300 x 240 mm met een grote bovenste invoerrol en een brede
invoertrechter van maar liefst 1.300 mm
De vloeistofkoppeling tussen de motor en het vliegwiel zorgt voor
een gelijkmatige opstart van de machine.
18

A350

Sterke alleskunner
Technische gegevens
Capaciteit ø:
Afmetingen invoerkanaal:
Motor:
Vermogen:
Diameter vliegwiel:
Dikte vliegwiel:
Toerental vliegwiel:
Snippergrootte:
Invoersysteem:
Invoertrechter (b x h):
Hydrauliektank:
Chassis:
Banden:
Brandstoftank:
Afmetingen (l x b):
Werkhoogte invoertrechter:
Transport hoogte:
Gewicht:
Draaikrans:
Capaciteit:

A350
240 mm
300 x 240 mm
Hatz (4H50TICD)
55,4 kW
820 mm
35 mm
1.000 / min.
5 - 20 mm
hydr. motor / tandwielkast
1.300 x 850 mm
30 l
80 km/u (enkelas/tandem)
185/65R14 of 205R14C
70 l
4.100 x 2.140 mm
850 mm
3.000 mm
ca. 2.200 kg
ja
ca. 30 m³/u

Technische gegevens aftakas machine (540 of 1.000 / min.)
Benodigd vermogen:
Afmetingen:
Hoogte met uitwerppijp:
Gewicht:
Wielstel:
-

Versnipperaars

240
mm

A350

w
u
ie

N
Het Power Control System en de ECS zijn standard A350.
De brede invoertrechter vergemakkelijkt het invoeren
van grote hoeveelheden takken en groenmassa.

A
Zn
Power Control
System

Verzinkt
chassis

Uitwerppijp
360º draaibaar

Centraal
smeerpunt

Automatische
V-snaar spanner

ECS

114 dB
LWA
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Topmodel
De grootste versnipperaar met
vliegwiel uit het JENSEN
programma heeft dankzij het
enorme vliegwiel van maar liefst
1060 mm ø een capaciteit van ca.
35 m³/u.
Het invoerkanaal heeft een
breedte van maar liefst 410 mm.
Hierdoor is het verwerken van
grote hoeveelheden groenmassa
geen enkel probleem. De
maximaal te verwerken diameter
is 300 mm.
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A141 XL

De ultieme versnipperaar
Technische gegevens
Capaciteit ø:
Afmetingen invoerkanaal:
Motor:
Vermogen:
Diameter vliegwiel:
Dikte vliegwiel:
Toerental vliegwiel:
Snippergrootte:
Invoersysteem:
Invoertrechter (b x h):
Hydrauliektank:
Chassis:
Banden:
Brandstoftank:
Afmetingen (l x b):
Werkhoogte invoertrechter:
Transport hoogte:
Gewicht:
Draaikrans:
Capaciteit:

A141 XL
300 mm
400 x 300 mm
Hatz (4H50TICD)
55,4 kW
1.060 mm
40 mm
1.000 / min.
5 - 20 mm
hydr. motor / tandwielkast
1.370 x 840 mm
64 l
80 km/u (enkelas/tandem)
205R14C
70 l
4.700 x 2.350 mm
800 mm
3.300 mm
ca. 3.200 kg
ja
ca. 35 m³/u

Technische gegevens aftakas machine (540 of 1.000 / min.)
Benodigd vermogen:
60 kW
Afmetingen:
2.600 x 1.700 mm
Hoogte met uitwerppijp:
2.900 mm
Gewicht:
1.950 kg
Wielstel:
Enkelas (25 of 80 km/u)

Versnipperaars

300
mm

A141 XL

Het complete chassis is verzinkt net zoals bij alle overige machines met motor.
Ondanks de grootte van de versnipperaar is onderhoud snel en gemakkelijk uit te voeren.

A
Zn
Power Control
System

Verzinkt
chassis

Uitwerppijp
360º draaibaar

Centraal
smeerpunt

Automatische
V-snaar spanner

ECS

114 dB
LWA
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Overzicht Jensen aftakasmachines
Technische gegevens
Capaciteit ø
Afmetingen invoerkanaal
Vermogensbehoefte
Benodigd toerental aftakas
Diameter vliegwiel
Dikte vliegwiel
Toerental vliegwiel
Invoersysteem
Power Control System
ECS
Afmetingen invoertrechter b x h
Hydrauliektank
Wielstel
Uitwerppijp
Urenteller
Lengte
Breedte
Werkhoogte invoertrechter
Totale hoogte
Gewicht
Geluidsniveau LWA

A530
150 mm
210 x 150 mm
22 kW
540 of 1.000 / min.
600 mm
25 mm
1.000 / min.

A540
190 mm
210 x 190 mm
30 kW
540 of 1.000 / min.
650 mm
30 mm
1.000 / min.

A425
200 mm
245 x 200 mm
40 kW
540 of 1.000 / min.
730 mm
30 mm
1.000 / min.

A328
220 mm
280 x 240 mm
50 kW
540 of 1.000 / min.
820 mm
35 mm
1.000 / min.

A231
240 mm
310 x 240 mm
55 kW
540 of 1.000 / min.
970 mm
35 mm
1.000 / min.

A141 XL
300 mm
410 x 300 mm
60 kW
540 of 1.000 / min.
1.060 mm
40 mm
1.000 / min.

hydr. motor / tandwielkast hydr. motor / tandwielkast hydr. motor / tandwielkast hydr. motor / tandwielkast hydr. motor / tandwielkast hydr. motor / tandwielkast

Standaard
Optie
850 x 830 mm
20 l
25 of 80 km/u
360°
Ja
1.850 mm
1.200 mm
650 mm
2.500 mm
ca. 500 kg
114 dB

Standaard
Optie
1.000 x 800 mm
28 l
25 of 80 km/u
360°
Ja
1.950 mm
1.260 mm
600 mm
2.250 mm
ca. 750 kg
114 dB

Standaard
Optie
1.050 x 880 mm
27 l
25 of 80 km/u
360°
Ja
1.950 mm
1.200 mm
600 mm
2.540 mm
ca. 800 kg
114 dB

Standaard
Optie
1.150 x 800 mm
23 l
25 of 80 km/u
360°
Ja
2.000 mm
1.450 mm
650 mm
2.700 mm
ca. 950 kg
114 dB

Standaard
Optie
1.160 x 900 mm
60 l
25 of 80 km/u
360°
Ja
2.100 mm
1.500 mm
650 mm
3.000 mm
ca. 1.400 kg
114 dB

Standaard
Optie
1.370 x 850 mm
64 l
25 of 80 km/u
360°
Ja
2.300 mm
1.600 mm
650 mm
3.000 mm
ca. 1.950 kg
114 dB

Alle aftakasmachines hebben een onafhankelijk hydraulisch systeem.
Alleen een elektrische aansluiting vanaf de trekker is noodzakelijk.
In de standaarduitvoering zijn alle machines geschikt voor invoer met de hand. Als optie zijn alle aftakasmodellen uit te rusten met
speciale invoertrechters geschikt voor kraaninvoer, met eventueel speciale wielstellen enz.
Elke aftakasmachine kan special op wens en maat worden gebouwd en geleverd.
22

JENSEN heeft al de juiste aftakas machines
voor tractoren met een vermogen van slechts
22 kW (30 pk).
De machines zijn leverbaar voor zowel voor- als
achteraanbouw met montageplaat (UNIMOG) of
driepuntsbevestiging (tractor).
Op speciaal verzoek kunnen de machines
worden uitgerust met een chassis, kraan en
diverse accessoires.

Aftakas versnipperaars

Aftakas
versnipperaars

150
300
mm

A530 L – A141 XL
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JENSEN machines op
rusponderstel zijn leverbaar
in de meest uiteenlopende
uitvoeringen.
Alle modellen kunnen uitgevoerd
worden met een vast of
verstelbaar rupsonderstel
Met deze flexibele versnipperaars
kan een maximale
rijsnelheid van ca. 3 km/h worden
bereikt.
Maximale hellingshoek is ca. 30°.

Option: Hydraulische Seilwinde

Hellingindicator
24

Optie: hydraulische lier

Optie: electrisch lier

Optie: steunschild

Grenzeloze
flexibiliteit

Technische gegevens
Capaciteit ø:
Afmetingen invoerkanaal:
Motor:
Vermogen:
Diameter vliegwiel:
Dikte vliegwiel:
Toerental vliegwiel:
Invoersysteem:
Invoertrechter (b x h):
Capaciteit:
Tracks vast (l x b x h):
Tracks verstelbaar (l x b x h):
Gewicht:

A530L Rupsmachine
150 mm
210 x 150 mm
Kubota
18,5 kW
600 mm
25 mm
1.300 / min.
hydr. motor / tandwielkast
850 x 830 mm
ca. 15 m³/u
2.250 x 1.200 x 2.550 mm
2.250 x 1.125 x 2.550 mm

Technische gegevens
Capaciteit ø:
Afmetingen invoerkanaal:
Motor:
Vermogen:
Diameter vliegwiel:
Dikte vliegwiel:
Toerental vliegwiel:
Invoersysteem:
Invoertrechter (b x h):
Capaciteit:
Tracks vast (l x b x h):
Tracks verstelbaar (l x b x h):
Gewicht:

A540 Rupsmachine
200 mm
240 x 200 mm
Kubota
18,5 kW
650 mm
30 mm
1.300 / min.
hydr. motor / tandwielkast
1.000 x 800 mm
ca. 18 m³/u
2.500 x 1.310 x 2.345 mm
2.500 x 1.310 x 2.345 mm

A540

Rupsmachines

Rupsmachines

150
300
mm

Rupsmachines

vast 1.200 kg / verstelb. 1.250 kg

vast 1.400 kg / verstelb. 1.450 kg

Om het even waar er gewerkt moet worden,
langs de autowegen, het spoor of op
steile hellingen, met de JENSEN
rupsmachines kun je overall terecht
ongeacht de terreinomstandigheden.
Alle JENSEN versnipperaars zijn leverbaar
op rupsonderstel met niveauregeling
(hydraulische vlakstelling max. 15°)
en/of verstelbaar rupsonderstel.
25

Flexibel en
functioneel
De intelligente en unieke
constructie (gepatenteerd) zorgt
voor optimale veiligheid en
flexibiliteit voor het werken op
hellingen en moeilijk
toegankelijk terrein.
De A540 Spider is een unieke
machine dankzij de enorm grote
bodemvrijheid (max. 700 mm) en
het bedieningsgemak op de
meest steile hellingen.

Optie: afstandsbediening
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Optie: speciale kleur

Intelligent,
uniek en veilig

Technische gegevens
Capaciteit ø:
Afmetingen invoerkanaal:
Motor:
Vermogen:
Diameter vliegwiel:
Dikte vliegwiel:
Toerental vliegwiel:
Invoersysteem:
Invoertrechter (b x h):
Capaciteit:
Tracks vast (l x b x h):
Tracks verstelbaar (l x b x h):
Gewicht:

A540 Spider
200 mm
240 x 200 mm
variable
ca. 36 kW
650 mm
30 mm
1.300 / min.
hydr. motor / tandwielkast
1.000 x 800 mm
ca. 18 m³/u
2.400 x 1.315 x 2.500 mm
2.400 x 1.820 x 2.800 mm
ca. 2.000 kg afhankelijk van de versie

Omdat de tracks
meer dan 500 mm
in breedte
verstelbaar zijn en
omdat de
bodemvrijheid
ca. 700 mm is,
kan de machine
onder de
meest moeilijke
omstandigheden
worden ingezet.

Spidermachine

A540 Spider

200
mm

A540 Spider

De Spider kan met de
gebruikelijke opties
worden uitgevoerd.
Zelfs de hydraulische
vlakstelling behoort tot
de mogelijkheden!
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400
mm

Trommelhakselaars
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JT 600
Voor het
grote werk
De overgedimensioneerde
rotor garandeert probleemloze
verwerking van stamhout
tot 400 mm.
Bosbouw kranen met een
reikwijdte van 6,5 tot 10 m
en verschillende invoerbanden
(max. 2.300 mm) vervolmaken
de individuele functionaliteit van
deze trommelhakselaar.

Maximaal vermogen voor de
hoogste kwaliteit houtsnippers
Technische gegevens
Maximale capaciteit ø:
Afmetingen invoerkanaal:
Motor:
Vermogen:
Diameter rotor:
Aantal messen:
Zeeffracties:
Invoerband:
Invoertrechter:
Chassis:
Afmetingen (l x b):
Transport hoogte:
Gewicht met kraan:
Kraan:

JT 600 Di
400 mm
560 x 400 mm
Perkins
110 kW
600 mm
6
40 / 60 / 80
1.100 mm (tot 2.300 mm)
1.330 mm
80 km/u (enkelas/tandemas)
5.530 x 2.400 mm
3.670 mm
ca. 9.000 kg
Optie

Technische gegevens
Benodigd vermogen:
Maximale capaciteit ø:
Afmetingen invoerkanaal:
Diameter rotor:
Aantal messen:
Zeeffracties:
Invoerband:
Invoertrechter:
Afmetingen (l x b x h):
Gewicht met kraan:
Kraan:
Wielstel:

JT 600 (1.000 / min.)
100 kW
400 mm
560 x 400 mm
600 mm
6
40 / 60 / 80
1.100 mm (tot 2.300 mm)
1.330 mm
3.980 x 2.530 x 3.670 mm
ca. 7.000 kg
Optie
enkelas of tandemas

Trommelhakselaars

JT600 Di

400
mm

JT 600 Di
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Speciaalbouw: op maat gemaakt

Onze normen
We maken elke machine alsof we deze zelf
zouden moeten gebruiken.
Dit garandeert een probleemloze hoge
kwaliteit en een lange levensduur.
Onze machines voldoen aan de
machinerichtlijn 2006/42 / EG en de
geluidsemissierichtlijn 2000/14 / EG, omdat
het onze maatstaf is dat onze versnipperaars
worden gemaakt volgens de hoogste
veiligheidsnormen en technische vereisten.
Bij het kiezen van onze leveranciers letten we
op de hoogste kwaliteit en gebruiken we
alleen componenten van gerenommeerde
fabrikanten.
Onze vereisten omvatten ook een
gegarandeerde levering van
reserveonderdelen van ten minste 10 jaar
voor standaardmachines.
Dankzij onze jarenlange ervaring in de
ontwikkeling en fabricage van versnipperaars
spelen wij graag in op uw wensen en bieden
wij kant-en-klare oplossingen.
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Kwaliteit door innovatie

JENSEN GmbH | Bahnhofstraße 20 - 22 | D-24975 Maasbüll | Tel. +49 46 34 - 93 700 | Fax: +49 46 34 - 10 25
E-Mail: info@jensen-service.de | www.jensen-service.de
Uw Jensen dealer:

Technische details en illustraties voorbehouden in het belang van verdere ontwikkeling. Sommige foto's tonen speciale accessoires.

