
De Van Laecke Group is een West-Vlaams familie-
bedrijf dat recyclingmachines verdeelt in de 
Benelux. Hierbij ligt de focus op maximale klanten-
tevredenheid en dienst na verkoop. Vanuit de twee 
vestigingen, in de buurt van Brugge en Utrecht, 
verzorgen zij de service naar hun klanten. Het 
bedrijf is opgericht in 1990 als landbouwmecha-
nisatiebedrijf en is ondertussen gegroeid tot een 
referentie in de recyclingindustrie van de Benelux.

Continuïteit en betrouwbaarheid
De Van Laecke Group bestaat uit Van Laecke 
Machines, Marcom Recycling en Van Bemmel 
Recycling. Deze bedrijven beschikken over een uit-
gebreid en complementair aanbod aan recycling-
machines en grondverzetmachines. ‘Van Laecke 
Group staat voor continuïteit en betrouwbaarheid, 
en dat komt ook terug in het dealerschap met haar 
leveranciers’, vertelt Geoffrey Verzele, vertegen-
woordiger bij Van Laecke. ‘Met de meeste leveran-
ciers werken we al meer dan tien jaar samen. Door 
deze jarenlange betrokkenheid kan Van Laecke 
Group zich trots een betrouwbare partner noemen 

van de merken Terex Finlay, Terra Select, Portafill, 
Allu, Jenz, Terex washing en vaste lijnen, Backhus, 
BRT Hartner, Edge, Ploeger en Hyundai. Een lange-
termijnvisie en samenwerking die ook loont voor 
de klant. Kortom: Wij leveren geen machines, maar 
oplossingen!’

Schors, stammen en wortels
Zoals genoemd is Jenz een van de merken die Van 
Laecke Group levert. Van Jenz loopt met name de 
verkoop van de Jenz BA725D goed. Verzele: ‘Deze 
Jenz-shredder is ontwikkeld voor het verkleinen 
van groenafval, boomschors, boomstammen, 
boomwortels, bioafval en sloophout. Biomassa 
wordt met 526 toeren goed en mooi verkleind.  
De machine maakt dan weinig fijn materiaal en 
ontwikkelt weinig stof, wat ook geldt voor sloop-
hout. Als de gebruiker andere materialen wil ver-
kleinen tot een fijn product, dan kan de machine 
draaien met 1.000 toeren.’

Multifunctioneel
De Jenz BA725D is dus zowel een sneldraaiende 

als een semi-langzaamdraaiende shredder. Verzele: 
‘Door de Twin Gear-aandrijving kan de rotor naar 
keuze 1.000 min-1 (snel) of 526 min-1 (langzaam) 
draaien. Hierdoor kan deze twee-in-één-machine 
alle voorkomende materialen optimaal verkleinen.’ 
Om een goed eindproduct te maken, heeft de Jenz 
twee zeefdekken die gewisseld kunnen worden. 
Afhankelijk van de openingen van deze zeefdek-
ken wordt het product gemaakt. Jenz heeft nu ook 
vaste hamers (Easy-cut & Easy-Cover) in plaats van 
de slingerhamers. Deze hamers verkleinen beter en 
zijn dus efficiënter. Tevens hebben ze een langere 
levensduur. Dit type machine kan zowel mobiel 
(diesel-aangedreven) als stationair (elektrisch  
aangedreven) verkregen worden.

Sneldraaiende shredder 
voor diverse toepassingen
Van Laecke Group levert Jenz BA725D-shredder

De Belgische Van Laecke Group is leverancier 

van een groot scala aan merken in recycling- en 

grondverzetmachines. Een van die merken is het 

Duitse Jenz, dat met de BA725D een 

krachtige dieselversnipperaar op de markt 

brengt. Het model is al jaren toonaangevend 

op de markt voor versnipperaars.
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