seit 1884

Versnipperaars
Trommelhakselaars
Stobbenfrezen

seit 1884

Kwaliteit van de uitvinders

1884

Wij leveren de kwaliteit
die u eist.
Hoge capaciteit, betrouwbaarheid, lage
onderhoudskosten en duurzaamheid
zijn bij ons gegarandeerd.
Onze ervaring gaat terug tot 1884. In dat jaar heeft
Peter JENSEN de huidige ﬁrma opgericht. Tussentijds
is JENSEN uitgegroeid tot een modern bedrijf waar
machines met passie worden geconstrueerd en
ontwikkeld. Daarnaast leveren wij de service die
bij een dergelijk product wordt verlangd. Onze
enthousiaste medewerkers staan u met raad en daad
bij om u te voorzien van de nodige informatie en
ondersteuning.
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Hieronder worden
enkele speciale
machines getoond
die op wens van
verschillende klanten
gemaakt zijn.
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Motormachines

Betrouwbare motoren

Invoertrechter

Bij JENSEN kan men
kiezen uit twee merken
motoren: Kubota of
Hatz. Beide fabrikanten
hebben een enorm goede
reputatie als het gaat
om betrouwbaarheid en
levensduur. Wij hebben
daarbij de keuze gemaakt
uit bepaalde motortypen
die exact bij de machine
passen waardoor de
prijs/prestatieverhouding
optimaal is.

Afhankelijk van het gebruik
van de machine kan er
bij JENSEN gekozen
worden uit een vaste
trechter of een compacte
opklapbare invoertrechter.
De veiligheidsbeugel/
schakelbeugel is op een
ergonomische en veilige
wijze te bedienen.
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Aansturing van
de invoer
Bij JENSEN kan er
gekozen worden
tussen twee
mogelijkheden om de
invoer te bedienen.
Een standaard
mechanisch
bediening of een
elektronische
besturing door
middel van 100%
waterdichte en
schokbestendige
sensorknoppen met
LED verlichting voor
meer veiligheid door
het visuele effect.

Invoersysteem
met synchrone
aandrijving
De invoerrollen worden
via een tandwielkast
door slechts één
hydrauliekmotor
aangedreven. Door de
tandwielkast draaien de
invoerrollen onderling
altijd met dezelfde
omtreksnelheid. Hierdoor
kunnen de rollen als
tandwielen in elkaar
draaien. Dit resulteert
in een agressieve
invoer van zelfs het
moeilijkste materiaal.
Door de vertraging in de
tandwielkast in combinatie
met de sneldraaiende
hydromotor is het
koppel en intrekkracht
van het invoersysteem
ongeëvenaard.

Techniek in details

Automatische
no-stress

Messenschijf

De messenschijf is het hart
van elke versnipperaar.
De automatische
no-stress optimaliseert Op deze component
de capaciteit van de werken de meeste krachten.
De windvleugels zijn bij
machine. Hierdoor
JENSEN tot op de naaf
wordt brandstof
van de messenschijf gelast
en gespaard en
overbelasting van de waardoor een hoge
stabiliteit gewaarborgd
motor en machine
is. De messenschijf heeft
voorkomen.
aan het einde van de
messenschijf een open
constructie. Hierdoor wordt
de complete lengte van
het mes gebruikt en wordt
het gehakselde materiaal
meteen afgevoerd.
Bovendien kan er geen
materiaal klem komen te
zitten aan het einde van het
mes en wordt verstopping
van de machine voorkomen.
Energieverlies door
vastzittend materiaal
is uitgesloten.

Techniek in details

Messen
De messen zijn voorzien
van een dubbele
slijphoek voor optimale
snipperkwaliteit
en een geringe
vermogensbehoefte.
De messen worden aan
de achterzijde op de
zogenaamde mesrug
volledig ondersteund
waardoor deze voor
extreem hoge belastingen
beschermd worden. De
montage en uitwisseling
van de messen is
eenvoudig en gaat
snel. Montagefouten
zijn hierdoor nagenoeg
uitgesloten.

Motormachines

Eenvoudig
uitwisselen van het
tegenmes
Een scherp tegenmes is
net zo belangrijk als een
scherp mes. Alleen samen
leveren ze optimaal werk.
Zijn de messen of het
tegenmes bot, dan nemen
de trillingen alsmede de
belasting op de lagers,
assen en aandrijving
toe. Het uitwisselen
van het tegenmes is in
minder dan 5 minuten
gebeurd. Het tegenmes is
tweezijdig te gebruiken
en heeft een speciale
pasvorm waardoor
samen met het chassis
een enorm sterke
constructie ontstaat.

Naverkleiner

Robuuste bouw

Door een speciale
naverkleiner kunnen de
houtsnippers een uniforme
grootte krijgen waardoor
ze uitermate geschikt
zijn voor verbranding in
zogenaamde bio kachels.
Dit systeem is leverbaar van
het type A425. Het bestaat
uit een dubbele messenschijf
met naverkleiningskam
en een tegenkam
die in de behuizing
van de messenschijf
geschroefd zit. Door de
centrifugaalkracht worden
de grote houtsnippers naar
de buitenzijde van het
vliegwiel getransporteerd.
Aan de uiteinden van de
windvleugels zijn vingers
(kam) gemonteerd die in
een tegenkam draaien.
Grote houtsnippers worden
op die manier naar de
gewenste grootte verkleind.

JENSEN machines
worden zodanig
gebouwd dat de grote
krachten en trillingen die
tijdens het versnipperen
op de constructie
worden uitgeoefend
zonder problemen
kunnen doorstaan.
Om dit resultaat te
bereiken wordt zwaarder
plaatmateriaal gebruikt
en is een uitgekiende
constructie bedacht voor
het vliegwielhuis en de
messenschijf. Gevolg is
een lange levensduur en
goed functioneren van de
machine tot vele jaren na
aankoop.

Voldoen aan de
hoogste eisen
Onze machines worden
overeenkomstig de
huidige standaard
DIN-EN 13525
geconstrueerd. Bovendien
krijgen de machines een
GS (Geprüfte Sicherheit)
kenmerk wat extra
veiligheid betekent voor u
en uw personeel. Om de
kwaliteit te waarborgen
gebruikt JENSEN
uitsluitend componenten
van hooggekwaliﬁceerde
toeleveranciers.

seit 1884

Bedieningsgemak
en onderhoudsvriendelijkheid
JENSEN machines zijn
ontwikkeld vanuit de
praktijk. Dit resulteert
in eenvoudig en
snel te onderhouden
machines. Neem
bijvoorbeeld de
afschroefbare
invoertrechter of
de wegklapbare
motor. Niet voor
niets zijn JENSEN
houtversnipperaars
gewild bij
verhuurbedrijven.
Eenvoud in bediening
en onderhoud zijn bij
verhuur van machines
een eerste vereiste.
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De A530 heeft zich de afgelopen jaren bewezen
als een versnipperaar die uiterst geschikt is voor
hoveniersbedrijven.

130 mm
150 mm

www.jensen-service.de

A530

De A530 is leverbaar in 3 versies.
De lichtste versie A530L heeft een gewicht van
minder dan 750 kg waardoor een rijbewijs met
aanhanger niet noodzakelijk is.

Licht en compact

Model A530L
met benzinemotor
Motor:
B&S Vanguard 26,1 kW
Standaard met
no-stress en
elektrische
bediening van de
invoerrollen
(sensorknoppen)

Technische gegevens als gevolg van
modiﬁcaties en ontwikkelingen voorbehouden.

Technische gegevens
Invoerkanaal (mm)
Afmetingen van de invoertrechter
breedte x hoogte (mm)
Motor (diesel)
Afmetingen messenschijf (mm)
Gewicht messenschijf (kg)
Aantal messen
Capaciteit ca. (m³/h)
Lengte x breedte x hoogte (mm)
Totaal gewicht ca. (kg)
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A530
210 x 130

A530 L
210 x 150

A530 L BE
210 x 150

860 x 740

850 x 830

860 x 740

Kubota met 16,8 kW (22 pk) Kubota met 26 kW (35 pk)
600 x 25
70
2
12
3.400 x 1.350 x 2.150
750 ongeremd
800 geremd

600 x 25
70
2
15
3.400 x 1.350 x 2.150
730 ongeremd
750 geremd

Benzinemotor Vanguard,
26,1 kW (35 pk)
600 x 25
70
2
15
3.200 x 1.350 x 2.150
700 geremd

Nieu

w!
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A540

190 mm

De JENSEN A540 met motor voor (in-line)
heeft niet alleen een nieuw jasje gekregen.
Ook onderhuids zijn er een groot aantal
veranderingen doorgevoerd zoals standaard
een geïntegreerde afsluitbare gereedschapsbak,
een automatische v-riem spanner,
vrijloopkoppeling en centrale smering.
Naast de in-line versie (motor voor) is er ook
een draaibare uitvoering leverbaar waardoor
men ﬂexibeler is tijdens werkzaamheden.

Excellente
capaciteit,
Draaikrans

een perfecte
allrounder

Technische gegevens als gevolg van
modiﬁcaties en ontwikkelingen voorbehouden.

Technische gegevens
Invoerkanaal (mm)
Afmetingen van de invoertrechter
breedte x hoogte (mm)
Motor (diesel)
Afmetingen messenschijf (mm)
Gewicht messenschijf (kg)
Aantal messen
Capaciteit ca. (m3/h)
Lengte x breedte x hoogte (mm)
Totaal gewicht (kg)

A540

A540 draaibaar

210 x 190

210 x 190

1.000 x 800

1.000 x 800

Kubota met 27,2 kW (37 pk)
650 x 30
120
2
18
3.400 x 1.500 x 2.400
1.200 (afhankelijk van de uitvoering)

Kubota met 27,2 kW (37 pk)
650 x 30
120
2
18
3.500 x 1.800 x 2.550
1.450 (afhankelijk van de uitvoering)
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200 mm

www.jensen-service.de

De JENSEN A425 is sinds jaar en dag
een machine die zonder compromissen is
ontworpen.

A425

De radiaal bewegende bovenste invoerrol in
combinatie met een maximaal te verwerken
diameter van 20 cm zorgt voor optimale invoer
en een hoge capaciteit. Leverbaar met motor
voor of met een 270º draaikrans.

Een echte
allrounder

De motorkeuze is Hatz of een watergekoelde
Kubota.

Technische gegevens als gevolg van
modiﬁcaties en ontwikkelingen voorbehouden.

Technische gegevens
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A425
245 x 200

A425 draaibaar
245 x 200

1.050 x 880

1.050 x 880

Kubota met 36 kW (50 pk)

Hatz Silent met 24,0 kW (33 pk) of 36,2 kW (50 pk) /
Hatz met 24,3 kW (33 pk) of 36,8 kW (50 pk) /
Kubota met 36 kW (50 pk)
730 x 30
150
2
20
3.700 x 2.000 x 2.800
1.800 (afhankelijk van de uitvoering)

Invoerkanaal (mm)
Afmetingen van de invoertrechter
breedte x hoogte (mm)
Motor (diesel)
Afmetingen messenschijf (mm)
Gewicht messenschijf (kg)
Aantal messen
Capaciteit ca. (m3/h)
Lengte x breedte x hoogte (mm)
Totaal gewicht (kg)

730 x 30
150
2
20
4.200 x 1.800 x 2.600
1.500 (afhankelijk van de uitvoering)

De pendelende bovenste
invoerrol zorgt ervoor dat het
invoerkanaal optimaal gevuld is.
Het onderhoud aan de machine
is mede door de wegklapbare
motor en de snel afneembare
trechter eenvoudig, snel en met
geringe kosten uit te voeren.

DE MEEST EFFICIËNTE
DIESELMOTOR IN
DE KLASSE 37 - 56 KW
Watergekoelde 4 cylinder motor
met een vermogen van 55 kW
2 Liter dieselmotor met
Bosch Common-Rail
systeem turbolader en externe
uitlaatgasrecirculatie

A328

www.jensen-service.de

220 mm

Door de 180 kg zware
messenschijf en de 330 mm
brede messen heeft de JENSEN
A328 een enorme capaciteit.
Sinds jaar en dag is dit de
machine voor groenvoorzieners,
loonwerkers en gemeenten.

Dé machine voor
de zwaarste klussen

Compact, laag gewicht, zuinig
Goed toegankelijk voor dagelijks
onderhoud
Onderhoudsinterval
iedere 500 uur
Overeenkomstig met de EU97/68
Stage IIIb en EPA Tier
IV ﬁnal emissienormen,
zonder gebruik te maken
van diesel-partikelﬁlters

De 270º draaibare uitvoering
is leverbaar met een tandem- of
enkelassig wielstel.

Technische gegevens als gevolg van
modiﬁcaties en ontwikkelingen voorbehouden.

 

 PP

 PP

 PP

Technische gegevens

 PP
 PP

 PP

A328
280 x 220

A328 draaibaar
280 x 220

Invoerkanaal (mm)
Afmetingen van de invoertrechter
breedte x hoogte (mm)
Motor (diesel)

1.150 x 800

1.150 x 800

Kubota met 50 kW (68 pk)

Afmetingen messenschijf (mm)
Gewicht messenschijf (kg)
Aantal messen
Capaciteit ca. (m3/h)
Lengte x breedte x hoogte (mm)
Totaal gewicht (kg)

820 x 35
180
2
25
4.000 x 1.800 x 2.500
1.800 (afhankelijk van de uitvoering)

Hatz Silent met 36,2 kW (50 pk) of 47,7 kW (65 pk) /
Hatz met 36,8 kW (50 pk) of 50,6 kW (69 pk) /
Hatz watergekoeld met 55,4 kW (75 pk)
820 x 35
180
2
25
3.600 x 2.100 x 2.800
2.100 (afhankelijk van de uitvoering)
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240 mm

A231
Niet te verslaan!

DE MEEST EFFICIËNTE
DIESELMOTOR IN
DE KLASSE 37 - 56 KW
Watergekoelde 4 cylinder motor
met een vermogen van 55 kW
2 Liter dieselmotor met
Bosch Common-Rail
systeem turbolader en externe
uitlaatgasrecirculatie
Compact, laag gewicht, zuinig
Goed toegankelijk voor dagelijks
onderhoud
Onderhoudsinterval
iedere 500 uur
Overeenkomstig met de EU97/68
Stage IIIb en EPA Tier
IV ﬁnal emissienormen,
zonder gebruik te maken
van diesel-partikelﬁlters

De invoer van de A231 is net
zoals bij de andere modellen
onovertroffen, of het nu gaat
om stamhout of om warrige
takken en bodembedekkers de
JENSEN A231 verwerkt al dit
materiaal moeiteloos waardoor
het plezierig werken is.

970 x 35

Gewicht messenschijf (kg)

250

Aantal messen

2

Capaciteit ca. (m3/h)

30

Lengte x breedte x hoogte (mm)

4.300 x 2.300 x 3.100

Totaal gewicht (kg)

2.500 - 2.650 (afhankelijk van de uitvoering)

 PP

Afmetingen messenschijf (mm)

 PP

Motor (diesel)

 

1.160 x 800
Hatz Silent met 36,2 kW ( 50 pk) of 47,7 kW (65 pk) /
Hatz met 36,8 kW (50 pk) of 50,6 kW (69 pk)
Hatz watergekoeld met 55,4 kW (75 pk)

 PP

310 x 240

Afmetingen van de invoertrechter - breedte x hoogte (mm)
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Een maximale capaciteit van
maar liefst 30 m³/h zorgt ervoor
dat de meest zware klussen
in korte tijd gedaan kunnen
worden.

Technische gegevens als gevolg van
modiﬁcaties en ontwikkelingen voorbehouden.

Technische gegevens
Invoerkanaal (mm)

De op een na grootste
versnipperaar uit de A serie is
een machine die nergens voor
terugdeinst.

 PP
 PP

 PP
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DE MEEST EFFICIËNTE
DIESELMOTOR IN
DE KLASSE 37 - 56 KW

A141 XL

300 mm

De JENSEN A141XL is ontwikkeld
voor het verwerken van stammen
met een diameter tot 30 cm. Wat in
dit geval nog belangrijker is, is de
invoerbreedte.
De A141XL heeft een invoerbreedte
van maar liefst 41 cm. Hierdoor
kunnen grote hoeveelheden
materiaal ingevoerd worden waarna
de grote messenschijf met een
diameter van 106 cm en een gewicht
van 270 kg de takken verkleind tot
hoogwaardige houtsnippers.
De JENSEN A141XL is ook de
basismachine voor speciaal op maat
gemaakte producten.
De machine kan geleverd worden
met invoerband, opgebouwde kraan
en nog veel meer.

Watergekoelde 4 cylinder motor
met een vermogen van 55 kW
2 Liter dieselmotor met
Bosch Common-Rail
systeem turbolader en externe
uitlaatgasrecirculatie

Een betrouwbare
alleskunner

Compact, laag gewicht, zuinig
Goed toegankelijk voor dagelijks
onderhoud
Onderhoudsinterval
iedere 500 uur
Overeenkomstig met de EU97/68
Stage IIIb en EPA Tier
IV ﬁnal emissienormen,
zonder gebruik te maken
van diesel-partikelﬁlters

Technische gegevens als gevolg van
modiﬁcaties en ontwikkelingen voorbehouden.

Technische gegevens

 

 PP

 PP

 PP

Invoerkanaal (mm)

 PP
 PP

 PP

410 x 300

Afmetingen van de invoertrechter - breedte x hoogte (mm)

1.370 x 840

Motor (diesel)

Hatz Silent met 47,7 kW (65 pk) / Hatz met 50,6 kW (69 pk)
Hatz watergekoeld met 55,4 kW (75 pk)

Afmetingen messenschijf (mm)

1.060 x 40

Gewicht messenschijf (kg)

270

Aantal messen

2

Capaciteit ca. (m3/h)

35

Lengte x breedte x hoogte (mm)

4.600 x 2.300 x 3.100

Totaal gewicht (kg)

3.000 - 3.200 (afhankelijk van de uitvoering)
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Aftakasmachines

Compact en betrouwbaar

JENSEN levert de complete A serie in de aftakasuitvoering. De
machines beschikken over een eigen hydraulisch systeem voor de
aandrijving van de invoerrollen.
De kleinste machine uit de serie (A530) kan zelfs aangedreven
worden door een trekker met een vermogen van slechts 30 pk. Het
benodigde vermogen voor de A141XL bedraagt minimaal 60 kW
(82 pk).
De aftakasmachines zijn ook leverbaar voor montage in de
frontheﬁnrichting van de trekker. Voor Unimog zijn speciale
uitvoeringen leverbaar met aanbouwplaat in combinatie met een
zwenkmechanisme van 2 x 30º.
Uitvoeringen met kraanopbouw en wielstel kunnen speciaal op
wens gebouwd worden. Hierbij staat de wens van u als klant
voorop.
12

Lengte x breedte x hoogte (mm)
Totaal gewicht (kg)
Vermogensbehoefte

A530 XL
aftakas

210 x 130

210 x 150

860 x 740

860 x 740

600 x 25
70
2
12
1.850 x 1.150
x 2.400
500
22 kW (30 pk)

600 x 25
70
2
15
1.850 x 1.150
x 2.400
500
22 kW (30 pk)

A540 aftakas
Invoerkanaal (mm)
Afmetingen van de invoertrechter
breedte x hoogte (mm)
Afmetingen messenschijf (mm)
Gewicht messenschijf (kg)
Aantal messen
Capaciteit ca. (m3/h)
Lengte x breedte x hoogte (mm)
Totaal gewicht (kg)
Vermogensbehoefte

210 x 190
1.000 x 800
650 x 30
120
2
18
1.700 x 1.230 x 2.400
750
30 kW (40 pk)

A425 aftakas
Invoerkanaal (mm)
Afmetingen van de invoertrechter
breedte x hoogte (mm)
Afmetingen messenschijf (mm)
Gewicht messenschijf (kg)
Aantal messen
Capaciteit ca. (m3/h)
Lengte x breedte x hoogte (mm)
Totaal gewicht (kg)
Vermogensbehoefte

245 x 200
1.050 x 880
730 x 30
150
2
20
1.800 x 1.200 x 2.400
800
40 kW (55 pk)

A328 aftakas
Invoerkanaal (mm)
Afmetingen van de invoertrechter
breedte x hoogte (mm)
Afmetingen messenschijf (mm)
Gewicht messenschijf (kg)
Aantal messen
Capaciteit ca. (m3/h)
Lengte x breedte x hoogte (mm)
Totaal gewicht (kg)
Vermogensbehoefte

280 x 220
1.050 x 800
820 x 35
180
2
25
2.100 x 1.400 x 2.700
900
50 kW (68 pk)

A231 aftakas
Invoerkanaal (mm)
Afmetingen van de invoertrechter
breedte x hoogte (mm)
Afmetingen messenschijf (mm)
Gewicht messenschijf (kg)
Aantal messen
Capaciteit ca. (m3/h)
Lengte x breedte x hoogte (mm)
Totaal gewicht (kg)
Vermogensbehoefte

310 x 240
1.160 x 800
970 x 35
250
2
30
1.900 x 1.500 x 2.900
1.400
55 kW (75 pk)

A141 XL aftakas
Invoerkanaal (mm)
Afmetingen van de invoertrechter
breedte x hoogte (mm)
Afmetingen messenschijf (mm)
Gewicht messenschijf (kg)
Aantal messen
Capaciteit ca. (m3/h)
Lengte x breedte x hoogte (mm)
Totaal gewicht (kg)
Vermogensbehoefte

410 x 300
1.370 x 840
1.060 x 40
270
2
35
2.150 x 1.600 x 2.900
1.900
60 kW (82 pk)

Technische gegevens als gevolg van modiﬁcaties en ontwikkelingen voorbehouden.

Invoerkanaal (mm)
Afmetingen van de invoertrechter
breedte x hoogte (mm)
Afmetingen messenschijf (mm)
Gewicht messenschijf (kg)
Aantal messen
Capaciteit ca. (m3/h)

A530
aftakas
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Rupsmachines

Flexibiliteit zonder grenzen
Tijd is geld en daarom is het belangrijk ﬂexibel te zijn met de inzet en het
gebruik van uw machines. Een hogere aankoopinvestering kan daarmee
helpen.
JENSEN heeft een compleet programma machines op rupsonderstel.
Deze machines hebben weliswaar een hogere aanschafwaarde, maar
kunnen voor de meeste uiteenlopende werkzaamheden ingezet worden.
Denk daarbij langs spoorwegen, autobanen of op moeilijk toegankelijke
plaatsen en zware terreinomstandigheden. Hierdoor is de hogere
investering snel terug te verdienen.
JENSEN was de eerste producent van houtversnipperaars op
rupsonderstel. Sinds 2003 hebben enkele duizenden machines de fabriek
in Maasbüll verlaten.
Door deze jarenlange ervaring kunt u rekenen op hoge kwaliteit en
betrouwbaarheid. De maximale snelheid bedraagt ca. 3 km/u en
kunnen hellingen tot ca. 30º (33%) worden bedwongen.
Voor de rupsmachines wordt een aanvullend veiligheidspakket
aangeboden om diefstal en/of vandalisme te voorkomen.
Dit omvat het volgende:
• een massaschakelaar
• afsluitbare diesel-en hydrauliektanks
• een afsluitbare kap voor het contactslot
• afsluitbare motorkap
• gereedschapsbak voor diverse toebehoren
• diverse voorzieningen voor de het vastmaken van de spanbanden
tijdens transport per aanhanger
14

Ruime keuze uit verschillende rupsonderstellen,
exact afgestemd op de werkzaamheden

seit 1884

Naast de standaarduitvoering met vast rupsonderstel is het ook mogelijk de spoorbreedte hydraulisch te verstellen.
Deze variant kan met een zogenaamde niveauregeling gecombineerd worden waardoor er op steile hellingen en moeilijke
terreinomstandigheden nog optimaal gewerkt kan worden.

Niveauregeling

Spoorbreedteverstelling

Spider uitvoering

15

www.jensen-service.de

190 mm

A530XL
Spider

Jensen werkt voortdurend aan de optimalisering van de
machines waardoor het werk zo effectief mogelijk gedaan
kan worden.
Een voorbeeld hiervan is de A530 Spider: een verdere
ontwikkeling van de succesvolle A540 Spider.
De A530 Spider is compacter en lichter dan zijn grotere
broer en daardoor ook wendbaarder.
Het Spider rupsonderstel is evenals bij de A540 Spider in
hoogte en breedte onafhankelijk van elkaar verstelbaar
waardoor zowel in de breedste als smalste stand van de
tracks een optimale bodemvrijheid is gewaarborgd.
Hoge hindernissen zoals boomstronken kunnen gemakkelijk
worden vermeden.

Invoerkanaal (mm)
Afmetingen van de invoertrechter
breedte x hoogte (mm)
Motor (diesel)
Afmetingen van de messenschijf (mm)
Gewicht van de messenschijf (kg)
Capaciteit (m3/h)
Lengte x breedte x hoogte
Ingeschoven tracks (mm)
uitgeschoven tracks (mm)
Totaal gewicht (kg)

A530 XL

A540

210 x 150

210 x 190

1.000 x 800

1.000 x 800

Kubota mit 27,2 kW (37 pk)
650 x 30
120
15

Kubota 36 kW (50 pk)
650 x 30
120
18

2.400 x 1.315 x 2.500
2.400 x 1.820 x 2.800
1.800 (afhankelijk van de uitvoering)

2.400 x 1.315 x 2.500
2.400 x 1.820 x 2.800
2.000 (afhankelijk van de uitvoering)

Technische gegevens als gevolg van modiﬁcaties en ontwikkelingen voorbehouden.
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 PP

Technische gegevens

 PP

Deze intelligente constructie garandeert een grote veiligheid
en ﬂexibiliteit die met name tijdens het werk op hellingen
noodzakelijk is.

A530XL = 2497 mm •
A540
Spider = 2786 mm
PP

 Spider
PP = 3487 mm
A530XL = 3208 mm • A540

 PP

www.jensen-service.de

190 mm

A540 Spider

A530 XL
A540

A425

Betrouwbaar en robuust voor de
zwaarste omstandigheden
Technische gegevens:

Rups A 530 XL

A328

Jensen rupsmachines:
uitblinkers in capaciteit en efﬁciëntie
Rups A540

Rups A425

Rups A328

Invoerkanaal (mm)

210 x 150

210 x 190

245 x 200

280 x 220

Afmetingen van de invoertrechter (breedte x hoogte (mm)

860 x 740

1.000 x 800

1.050 x 880

1.150 x 800

27 kW (37 pk)

27 kW (37 pk) / 36 kW (50 pk)

36 kW (50 pk)

50 kW (68 pk)

Motor (diesel)
Lengte x breedte x hoogte vast rupsonderstel (mm)
Lengte x breedte x hoogte verstelbaar rupsonderstel (mm)
Totaal gewicht vast/verstelbaar (kg)

2.920 x 1.200 x 2.700

2.950 x 1.200 x 2.700

3.300 x 1.400 x 2.790

3.400 x 1.400 x 2.800

2.920 x 780 - 1.160 x 2.700

2.950 x 900 - 1.400 x 2.700

3.300 x 900 - 1.300 x 2.790

3.400 x 1.200 - 1.620 x 2.800

1.200 / 1.250

1.400 / 1.450

2.200 / 2.300

2.300 / 2.400

Technische gegevens als gevolg van modiﬁcaties en ontwikkelingen voorbehouden.
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LEVERINGSPROGRAMMA

seit 1884

Type

A530

A530 L

A 530 XL

A540

A425

A328

A231

A141 XL

Standaarduitvoering
Maximale ø
verwerkingscapaciteit
Invoerkanaal (mm)
Diameter messenschijf
Dikte messenschijf
Gewicht
messenschijf (kg)
Capaciteit
(m³/h)
Invoersysteem
Afmetingen
invoertreachter
b x h (mm)
Snipperlengte, hydr.
Instelbaar (mm)

130 mm

150 mm

150 mm

190 mm

200 mm

220 mm

240 mm

300 mm

210 x 130
600 mm
25 mm

210 x 150
600 mm
25 mm

210 x 150
600 mm
25 mm

210 x 190
650 mm
30 mm

245 x 200
730 mm
30 mm

280 x 220
820 mm
35 mm

310 x 240
970 mm
35 mm

410 x 300
1.060 mm
40 mm

70

70

70

120

150

180

250

270

12

15

15

18

20

25

30

35

Oliemotor/
tandwielkast

Oliemotor/
tandwielkast

Oliemotor/
tandwielkast

Oliemotor/
tandwielkast

Oliemotor/
tandwielkast

Oliemotor/
tandwielkast

Oliemotor/
tandwielkast

Oliemotor/
tandwielkast

860 x 740

850 x 830

860 x 740

1.000 x 800

1.050 x 880

1.150 x 800

1.160 x 800

1.370 x 840

5 – 20

5– 20

5 – 20

5 – 20

5 – 20

5 – 20

5 – 20

5 – 20

KUBOTA / HATZ
24,0 (33) 36,8 (50)

HATZ
36,2 (50) 50,6 (69)

HATZ
36,2 (50) 50,6 (69)
Enkelas/
tandemas
4.300 x
2.300

HATZ
47,7 (65) 50,6 (69)
Enkelas/
tandemas
4.600 x
2.300

- / 270°

- / 270°

Motormachines
Motorfabrikant
Motorvermogen
(diesel) in kW (pk)
Wielstel 80 km/h
AfmeƟngen l x b (mm)

KUBOTA

KUBOTA

KUBOTA

KUBOTA

16,8 (22)

26,0 (35)

27,2 (37)

27,2 (37)

Enkelas
3.400 x 1.350

Hoogte met
uitwerppijp (mm)

2.150

Gewicht ca. (kg)

750 ongeremd
800 geremd

Machine op
draaikrans
18

-

Enkelas/
Enkelas/tandemas Enkelas/tandemas
draaibaar
3.400 x 1.500 / 4.200 x 1.800 / 4.000 x 1.800 /
3.400 x 1.350 3.400 x 1.350
3.500 x 1.800
3.700 x 2.000
3.600 x 2.100
2.400 /
2.600 /
2500 /
3.100
3.100
2.150
2.150
2.550
2.800
2.800
730 ongeremd
900
1.200 / 1.450
1.500 / 1.800
1.800 / 2.100 2.500 - 2.650 3.000 - 3.200
750 gebremst
Enkelas

Enkelas

-

-

- / 270°

- / 270°

- / 270°

LEVERINGSPROGRAMMA
Type

A530

A530 L

A 530 XL

A540

A425

seit 1884

A328

A231

A141 XL

1.900 x 1.500

2.150 x 1.600

Aftakasmachines
Afmetingen
l x b (mm)
Hoogte met
uitwerppijp (mm)
Gewicht ca. (kg)
Wielstel
25 of 80 km/h
Afmetingen machine op
wielstel (mm)
Hoogte met uitwerppijp
op wielstel (mm)
Gewicht met
wielstel ca. (kg)
Machine op draaikrans

1.850 x 1.150

-

1.850 x 1.150

1.700 x 1.230 1.800 x 1.200 2.100 x 1.400

2.400

-

2.400

2.500 mm

2.400

2.700

2.900

2.900

500

-

500

750

800

900

1.400

1.900

Enkelas

-

Enkelas

Enkelas

Enkelas

Enkelas

Enkelas

Enkelas

2.500 x 1.400

-

2.500
x 1.400

3.400 x 1.800

3.400 x 1.900

2.600

-

2.600

2.600

2.600

2.800

3.000

3.000

700

-

700

900

1.000

1.200

1.800

2.100

-

-

-

-

2 x 90°

2 x 90°

2 x 90°

2 x 90°

-

-

3.200 x 1.600 3.200 x 1.600 3.200 x 1.700

Rupsmachines, niet verstelbare tracks
Lengte (mm)
Breedte (mm)
Hoogte (mm)
Gewicht ca. (kg)

2.920
1.200
2.700
1.200

2.950
1.200
2.700
1.400

3.300
1.400
2.790
2.200

3.400
1.400
2.800
2.300

op
op
op
op

aanvraag
aanvraag
aanvraag
aanvraag

op
op
op
op

aanvraag
aanvraag
aanvraag
aanvraag

KUBOTA

HATZ

op aanvraag

op aanvraag

36 (50)

50,7 (69)

op aanvraag

op aanvraag

3.300
900/1.300
2.790
2.300
3 km/h

3.400
1.400
2.800
2.400
3 km/h

op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
2.900
3 km/h

op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
3.200
3 km/h

Rupsmachines met verstelbare tracks
Motorfabrikant
Motorvermogen (diesel)
in kW (pk)
Lengte (mm)
Breedte (mm)
Breedte (mm)
Gewicht ca. (kg)
Rijsnelheid ca.

-

-

KUBOTA

-

-

27,2 (37)

-

-

2.920
780/1.160
2.700
1.250
3 km/h

KUBOTA
27,2 (37) 36 (50)
2.950
900/1.400
2.700
1.450
3 km/h

Alle gegevens zijn vrijblijvend. Technische gegevens als gevolg van modiﬁcaties en ontwikkelingen voorbehouden.
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400 mm

www.jensen-service.de

Trommelhakselaar
JT 600

De JT600 behoort tot de compactste machines in zijn klasse.
De grote massa van rotor met ventilator realiseert een hoge
capaciteit bij een geringe vermogensbehoefte.
De machine heeft al een behoorlijke capaciteit bij een
aftaksvermogen vanaf 65 kW (88 pk) en kan daarmee in
tegenstelling tot de grotere modellen uit de T serie
met een normale landbouwtrekker worden
aangedreven.
Standaard is de machine uitgevoerd met
een invoerband met een lengte van
1.000 mm.

Een echte
loonwerkersmachine
voor productie van
hoogkwalitatieve
houtsnippers

Als optie kan er gekozen
worden voor een
invoerband met een
lengte van 2.300 mm
waardoor langer stamhout
gemakkelijker ingevoerd
kan worden.

Invoeropening (mm)
Afmetingen van de invoertrechter (mm)
Diameter rotor (mm)
Aantal messen
Maximale verwerkingscapaciteit (mm)
Minimale vermogensbehoefte aan de
aftakas
Vermogen motormachine
Zeeffracties (mm)

JT600 uitgerust met een kraan
20

Wielstel voor aftakasaandrijving
Wielstel voor motormachine
Kraan
Afstandsbediening
Afmetingen met kraan ca. (mm)
Totaal gewicht ca. (kg)

560 x 400
1.330 vast met invoerband
2.000 opklapbaar met invoerband
600
6
400
100 kW (135 pk)
110 kW (150 pk)
40 x 40 / 50 x 50 / 60 x 60 /
80 x 80 / 100 x 100
Enkelas/tandem 25, 40 od. 80 km/h
tandem 80 km/h
Optie
Standaard
4.950 x 2.500 x 3.250
6.200

Technische gegevens als gevolg van
modiﬁcaties en ontwikkelingen voorbehouden.

Technische gegevens JT600

Deze 4 cylinder motor heeft een vermogen van 110 kW en
een maximum koppel van 560 Nm bij 1.400 omw/min.
Vanzelfsprekend voldoet de motor aan de meest recente
emissie eisen en heeft een zeer gunstig brandstofverbruik.
Evenals bij de uitvoering met aftakas kan de machine als
optie met een
invoerbandlengte
van 2.300 mm
worden geleverd.

Trommelhakselaar
JT 600 Di

450 mm
500 mm
550 mm

Voor de gemotoriseerde versie van de JT600 wordt de Perkins
dieselmotor van het type 1204F-E44TAIOPU gebruikt.

www.jensen-service.de

Bosbouwkranen met
een reikwijdte van
6,5 tot maar liefst
10,0 meter zijn
eveneens leverbaar.
Rotor met een diameter
van 600 mm, 6 messen en een
grote vliegwielmassa

Afmetingen met lange band en kraan

Afmetingen met korte band zonder kraan

JT600 Di
uitgerust
met kraan

21

JENSEN Stobb

www.jensen-service.de

360

mm

Compact, wendbaar en
onovertroffen in de kleine ruimte

400

De JENSEN stobbenfrezen zijn uniek: door de volledige
hydraulische aandrijving in combinatie met de radiograﬁsche
afstandsbediening zorgt voor een bijzonder wendbare
machine die met name in kleine ruimten goed tot zijn recht
komt.
Onderhoud is door de hydraulische aandrijving tot een
minimum beperkt: geen v-snaren of kruiskoppelingen die
gespannen respectievelijk gesmeerd moeten worden.
Deze constructie voorkomt tevens kostbare reparaties.
JENSEN maakt gebruik van hoogwaardige hydraulische
componenten van Bucher. Alle hydraulische functies zijn
proportioneel via de afstandsbediening regelbaar.

Technische gegevens

Technische gegevens als gevolg van
modiﬁcaties en ontwikkelingen voorbehouden.

Motor (diesel)

Hatz Silent met 36,2 kW (50 pk)

Dieseltank ca. (l)

60

Rupsonderstel ingeschoven ca.

780 mm

Hydrauliektank ca. (l)

85

Rupsonderstel uitgeschoven ca.

1.170 mm

Freeswiel ø ca. (mm)

568

Rijsnelheid ca. km/h

4

Freeswiel dikte (mm)

20

Lengte ca. (mm)

3.200

Aantal beitels

8

Hoogte ca. (mm)

1.350

Zwenkbereik ca. (mm)

1.650

Gewicht ca. (kg)

1.800

Freesbereik onder maaiveld ca. (mm)

400

Freesbereik boven maaiveld ca. (mm)

360

22

enfrezen

www.jensen-service.de

mm

Multi Tip freeswiel

300
580

Met het Multi Tip freeswiel wordt een
optimale freesdiepte bereikt. De speciaal
voor dit wiel ontwikkelde freesbeitels
kunnen zowel zijdelings als naar voren
frezen.

Freewiel

De beitels steken ca. 12 mm buiten
het freeswiel waardoor overmatig
affrezen van de individuele beitels wordt
voorkomen. Het gefreesde materiaal wordt
meteen afgevoerd. Uniek is het uitwisselen
van de beitels.
Door middel van 1 inbusbout kan snel en
gemakkelijk de beitel worden verwijderd
en weer worden gemonteerd. De houder
is zodanig geconstrueerd dat de beitel
onlosmakelijk verbonden is met het
klemstuk dat de beitel op zijn plaats
houdt.
De inbusbout zit verscholen in de
beitelhouder zodat deze niet kan slijten.

Beitel

50

60
Inbusbout
vastgedraaid klaar !

Nieuwe Beitel
teruggeplaatst
40

10

Inbosbout
verwijderd

Freesbeitel
uitgenomen
30

20

Uitwisseling van een beitel in
slechts 60 seconden !

Technische gegevens

Technische gegevens als gevolg van
modiﬁcaties en ontwikkelingen voorbehouden.

Motor (diesel)

Hatz Silent met 47,7 kW (64 pk)

Dieseltank ca. (l)

60

Rupsonderstel ingeschoven ca. (mm)

780

Hydrauliektank ca. (l)

85

Rupsonderstel uitgeschoven ca. (mm)

1.170

Freeswiel ø ca. (mm)

722

Rijsnelheid ca. km/h

4

Freeswiel dikte (mm)

20

Lengte ca. (mm)

3.400

Aantal beitels

10

Hoogte ca. (mm)

1.350

Zwenkbereik ca. (mm)

1.650

Gewicht ca. (kg)

1.900

Freesbereik onder maaiveld ca. (mm) 580
Freesbereik boven maaiveld ca. (mm) 300
23

Uw Jensen dealer:

JENSEN Service 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

Onze service voor u
Wij staan altijd klaar voor u. Of het nu gaat om levering van onderdelen of het verlenen van service of uitvoeren van
reparaties.
Via een hoog gekwaliﬁceerd netwerk van importeurs en dealers krijgt u steeds de beste service. Korte lijnen binnen
onze ﬁrma zorgen ervoor dat er altijd snel en slagvaardig gereageerd wordt op uw klachten of opmerkingen.
Van de unieke op wens geleverde machines wordt een compleet archief bijgehouden
zodat ook na jaren gebruik van de machine nog steeds de juiste onderdelen
en service verleend kunnen worden.

seit 1884

Alle gegevens, afbeeldingen en beschrijvingen zijn vrijblijvend. Technische gegevens als gevolg van modiﬁcaties en ontwikkelingen voorbehouden. Afgebeelde machines kunnen uitgerust zijn met opties. 05/17

