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Den nye neddeler fra JENZ modeltype BA 915 D er designet til 
både at fremstille materiale til kompostering, men også materia-
le, som direkte kan anvendes som tilsætningsstof i biogasudvin-
dingen og dermed fremme gasdannelsen. Netop til dette formål 
arbejdes der meget på i Tyskland, hvor biomasseneddeleren BA 
915 D er et godt bud på at komme et skidt videre i processen 
med at anvende have- og parkaffald som substrat til udvinding 
af biogas. 

Standardmaskine med effektive tekniske detaljer
Den nye bio-neddeler er en udsædvanlig mobil og ekstrem 
kraftfuld maskine. I detaljer betyder det, at den har en samlet 
vægt på mindre end 19 t, og inklusiv overbåndsmagnet og last-
bil bliver den samlede køretøjslængde på mindre end 18,75 m. 
Maskinen kan trækkes af en 3-akset lastbil, som samtidig også 
kan medbringe en læssemaskine. 

Den lave ifyldåbning med en højde på blot 2 meter gør fødnin-
gen af maskinen let og reducerer læsserens løftetid, hvormed 
der spares energi op samtidig opnås lavere energitilførsel og 
hurtigere læssecyklusser. Den frie lastelængde på 4,40 m, som 
eventuelt kan forlænges til 5 m ved anvendelse af en hydraulisk 
klaptragt, forenkler betydeligt ifyldningsprocessen ved brug af 
en gummiged eller gravemaskine. Maskinen kan selv køre frem 
ved hjælp af den hydrauliske selvkørefunktion, som er standard 
- tillige med den 25-kanals fjernbetjening. 

For at sikre højt effekt potentiale, er JENZ BA 915 D forsynet 
med en kraftig Mercedes-Benz OM 471 LA motor på 530 hk og 
et drejningsmoment på 2460 Nm. Motoren kan konvertere sit 
høje drejningsmoment helt ind i det neddelte materiale i åbnin-
gen på 900 mm. Til betjening er der to intervaller - Eco og Pow-
er. På grund af det høje drejningsmoment, er Eco tilstrækkeligt 
til de fleste opgaver. Power drift anvendes hovedsagelig til en 
finere neddeling på grund af den høje rotationshastighed.

Praktisk adgang for service og vedligeholdelse
Adgangen til service og vedligeholdelse har fået et nyt design i 
forhold til øvrige modeller og betragtningen afspejles i, at fø-
rerne bliver ældre og at vedligeholdelse derfor gerne må ske i 
en behagelig og ergonomisk arbejdsposition. I modsætning til 
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Ny kraftfuld neddeler med let adgang til vedligeholdelse

Ny neddeler BA915D med mange 
tekniske løsninger som standard.

Udkasthøjde på 4400 mm.

Lastelængde 4,40 m og ifyldåbning 
på 900 mm.

Let adgang til service.

- fortsætter på næste side



tidligere, er det ikke længere nødvendigt at skulle klatre op på 
transportbåndet, for at udskifte sliddele. Transportbåndet svin-
ges nu komfortabelt ud til siden ved blot et tryk på en knap, 
hvorved der kommer direkte adgang til rotoren. Der er så god 
plads, at det også er muligt at køre direkte op til rotoren med en 
gaffeltruck eller gummiged, så tungere sliddele kan monteres. 

Som standard er der monteret en luftkompressor direkte på mo-
toren, og maskinserien er også udstyret med passende luftdre-
vet værktøj samt en slangetromle. Værktøjskassen indeholder 
også en luftpistol, så føreren kan udføre rengøringsarbejdet på 
stedet. Sold til maskinen er designet således, at de vægtmæs-
sigt kan håndteres af en mand. 

Ved transport er soldene sikkert monteret på udkastskakten. 
Føreren har altid to sold til sin rådighed og kan ved skiftende 
materialer og forskellige kundekrav hurtigt reagere. 
Bemærkelsesværdigt ved den nye bio-neddeler BA 915 D er 
det nye design af transportbåndet. Det giver mulighed for en 
udkasthøjde på 4400 mm, således at høje walking floor lastbiler 
kan læsses direkte. Transportbåndet er seriemæssigt udstyret 
med en afskærmning på bagsiden og flyttes i arbejdsstilling via 
fjernbetjening. Takket være afskærmningen af transportbåndet, 
skal der minimal rengøring til, inden maskinen kan klargøres til 
transport. Denne fordel er især interessant, når arbejde foregår, 
hvor der er lidt plads og når arbejdsstederne hyppigt skiftes.

Optimeringen af maskinen er på sit højeste – også når det gæl-
der pris og leveringstid.  
 
Yderligere information fås hos:  
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Arbejdsstilling.

Servicestilling.

Transportstilling.
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