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De machines van Jensen worden volledig in eigen 
fabriek ontwikkeld, gefabriceerd en samenge-
bouwd. Hierdoor is maatwerk tot in detail moge-
lijk. Een trend van de laatste jaren is dat maatwerk 
met name voor de Nederlandse markt steeds 
belangrijker wordt. Jensen biedt machines die vol-
ledig op maat gebouwd kunnen worden, waardoor 
deze exact aangepast zijn aan specifieke wensen 
voor specifieke werkzaamheden. 

Bestseller
Een goed voorbeeld van zo’n machine is de Jensen 
A540, vertelt Cees de Kock van Jensen Nederland. 
‘De Jensen A540 wordt in serie gemaakt en is 
echt onze bestseller. De machine heeft een aantal 
unieke Jensen-troeven in huis, zoals de synchrone 
aandrijving van de invoerrollen door middel van 
een tandwielkast voor hoge intrekkracht. Verder 
beschikt de A540 over een open-topvliegwiel voor 
snelle afvoer van het materiaal en radiale geleiding 
van de bovenste invoerrol, waardoor de beste 
invoer van het materiaal wordt bewerkstelligd.’

Uitgebreid programma
Jensen heeft een uitgebreid leveringsprogramma, 
dat bestaat uit aftakasmachines (13-40 cm), machi-
nes met motor (13-40 cm), machines met motor op 
rupsonderstel (13-30 cm) en snippercombinaties 
met kraan en opvangsysteem (23-40 cm). Dat 

assortiment is groot genoeg om de Nederlandse 
markt mee te bedienen, aldus De Kock. ‘Jensen 
staat garant voor flexibiliteit en duurzame produc-
ten die afgestemd zijn op de praktijk van alledag. 
In Nederland vindt de distributie al sinds 2002 
plaats via een hoogwaardig dealernetwerk, dat 
machines, onderdelen en ondersteuning recht-
streeks van Jensen krijgt. Dit logistieke traject 
biedt de beste en snelste service: korte lijnen en 
ondersteuning van een vakkundige dealer dicht in 
de buurt.’

Steeds meer kranen
De afgelopen jaren is het vooral op de Nederlandse 
markt een trend dat er steeds minder handmatig 
en steeds meer met een (hout)kraan wordt inge-
voerd. Daar probeert ook Jensen op in te spelen, 
legt De Kock uit. ‘Wij bieden voor praktisch alle 
modellen een optie met opgebouwde kraan, 
zowel voor motormachines op snelverkeerchassis 
als voor machines op rupsonderstel en aftakas-
aangedreven units. Invoer met de hand is immers 
arbeidsintensief en kan op den duur lichamelijk 
ongemak veroorzaken. Kraaninvoer is een behoor-
lijke investering, maar verdient zich op korte ter-
mijn terug door minder ziekteverzuim en hogere 
productiviteit.’
Op dit moment worden er bij Jensen een aantal 
nieuwe zaken ontwikkeld. De Kock: ‘We bereiden 

nu de komst voor van nieuw in te zetten motoren, 
waarvan we de introductie verwachten in 2019. 
Daarnaast zijn we bezig met de vergaande toepas-
sing van elektronica voor optimalisering van de 
werking van de machine. Ook de komende jaren 
zitten we dus zeker niet stil.’ 

Houtversnipperaars op maat 
Jensen heeft uitgebreid leveringsprogramma voor Nederlandse markt

In een special over houtversnipperaars mag machinefabrikant Jensen niet ontbreken. Het Duitse bedrijf wordt beschouwd als de uitvinder van de hout-

versnipperaar en heeft een lange historie in de houtindustrie. Ook vandaag de dag heeft Jensen een uitgebreid assortiment, dat onder meer bestaat uit 

aftakasmachines, motormachines en stobbenfrezen. De machines worden via een uitgebreid Nederlands dealernetwerk op de markt gebracht.
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