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TILBAGE FOR FULDE
OMDREJNINGER 

FOKUS SOMMER 2014

Det er små to år siden, du sidst sad med vores kundemagasin i
hånden. Men det er bestemt ikke fordi, vi har ligget på den lade
side i 2013, der resultatmæssigt har været vores bedste siden 
krisens start for godt seks år siden. Der har været masser af fore-
spørgsler og salg af både nyt og brugt materiel, og vi tror, at udvik-
lingen fortsætter i 2014. Det er dejligt at opleve, at vores branche
igen er ved at være oppe i omdrejninger. Det betyder også, at vi
denne gang har ekstra meget at fortælle fra både vores egen og
vores kunders verden. 

Normalt er det kun historier om kunder og nye anlæg, der får
spalteplads her i bladet. Men for en gangs skyld har vi valgt at
bringe en historie om os selv. En historie der begynder for ikke
mindre end 50 år siden, da min mor og far flyttede sengen i sove-
værelset for at få plads til et skrivebord. På side 10 kan du læse
om, hvordan det hele startede. Vi har også været i Birmingham og
set de nyeste Powerscreen-modeller, været i Sverige hvor RGS90
lejer sig frem, og så har vi et par spændende artikler om Nymølle
Sten industriers mange tiltag, og om hvordan Esben Hegelund er
blevet Danmarks største producent af biobrændsel. Du kan også
læse om Knuser kongen Martin Henriksens forhold til „F“-ord og
om regeringens affaldsplan. 

Alt i alt en ordentlig omgang med det bedste fra vores verden.

Claus Benzin
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KORT NYT

TELESTACK SENDER FÆRDIGVARERNE TIL SØS
Når skibet skal lastes med råstoffer eller nedknuste genbrugsma-
terialer, er en stor bulkloader det helt rigtige grej. Det ved de hos
Danmarks største knuseentreprenør MIS Recycling, som nu sat-
ser på et nyt foretningsområde – lastning af skibe. 

Vores midtsjællandske kunde har i forvejen to stakketransportører
fra Nordirske Telestack, som opstakker blandt andet knust asfalt
og nedrivningsmaterialer rundt om i landet. „Vi har været rigtig
godt tilfreds med de to Telestack stakketransportører, vi kører
med i dag. Det er gode anlæg til en fornuftig pris. Nu går vi ind på
markedet for lastning af skibe. For vi knuser i forvejen ofte mate-
rialer tæt på de store danske havne – ja, måske ligefrem på havne-
arealet, så hvorfor skulle vi så ikke sørge for, at de kommer hur-
tigt ned i skibets lastrum“, fortæller Martin Henriksen, direktør
hos MIS Recycling.

MIS Recyclings nye bulkloader hedder HF521 og kan transportere
op til 500 tons i timen og har en arbejdslængde på små 25 meter. 

25 % BESPARELSE PÅ BRÆNDSTOFFET HOS KLINTHOLM I/S
Det er ikke kun biler, der bliver mere og mere brændstoføkonomi-
ske og grønne. Komptechs neddelere går i samme retning. For
eksempel har Komptechs nye Crambo 5200 en forbedret brænd-
stoføkonomi på op til 25 %. Det betyder meget i kroner og ører, når
man hedder Klintholm I/S og hvert år kører med anlægget mere
end 600 timer.

Det er en nyudviklet mekanisk/automatisk transmission på de to
rotorvalser, der er med til at spare på dieselforbruget for det fæl-
leskommunale affaldsselskab, der hører til blandt den danske bio-
massebranches „firstmovers“. Den nye Crambo 5200 fra Komptech
er det tredie anlæg, selskabet har købt indenfor en kort årrække. 

TAK FOR DE FØRSTE 50 ÅR
I år er det 50 år siden, Aksel Benzin satte tændingsnøglen i folke-
vognen og startede med at køre Danmark tyndt for at tale med
grusgravskunder, mens hans kone Birthe passede bogholderiet.

Der er sket meget siden 1964. Samfundet stiller i dag skarpere på
miljøet, og vores løsninger til knusning, sortering og neddeling har
naturligvis fulgt med. Selvom vores anlæg er blevet større, krafti-
gere og tungere, er de samtidig blevet meget lettere at flytte rundt
med. Næsten alle de anlæg vi leverer i dag er mobile, opbygget på
bælteundervogn. Men én ting har ikke flyttet sig. Ligesom for 50 år
siden møder vi stadig vores kunder i øjenhøjde og allerhelst ansigt
til ansigt. Og det vil vi blive ved med. For når alt kommer til alt, er
det vores gode kunder, der er grunden til, at vi i år kan fejre vores
50-års jubilæum. Uden kunder – intet Aksel Benzin A/S.

Lige nu lægger vi sidste hånd på vores jubilæumsskrift, som vi 
glæder os til snart at sende til dig.



NAVN: Martin Henriksen, 41 år
STILLING: Direktør i MIS Recycling A/S
VIRKSOMHED: MIS Recycling, der ejes af Martin
Henriksen og Henrik Hvid, knuser ca. 15.000 tons
om dagen og havde 15-års jubilæum i 2013
PRIVAT: Gift med Annette og far til tre børn: 
Filip på elleve, Albert på ni og Anna 
på seks
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FACEBOOK
Jeg bruger Facebook en hel del. MIS har en
Facebookside, hvor vi skriver lidt om hvad vi
går og laver. Eller smider et par sjove bille-
der på. Det er en hurtig og uformel måde at
holde kontakt til kunderne. De synes, det er
fedt at se billeder fra deres egne arbejds-
pladser. Jeg kan klare det meste fra
iPhonen. Min favorit-app hedder Instant
Collage, som jeg bruger til at lave Facebook -
billederne i. 

FAR
Min far var vognmand i Sorø og en af de første i Danmark til
at arbejde med knusning. Jeg har lært en masse af ham.
Først og fremmest at man skal gøre sig sine egne erfaringer.
At man skal vælge sine kunder med omhu og at intet kommer
af sig selv. At det kun tager fem minutter at starte en virksom-
hed, men 10 år at skabe en virksomhed. Og at man skal være
god til det, man laver. 

FRITID
Jeg begyndte at løbe igen for 4 måneder
siden og er oppe på ca. 50 km om ugen. Det
giver mig mulighed for at brænde noget af
mit krudt af. Jeg kan ikke sidde stille længe
nok til at læse en bog, så det er godt, at mine
børn er så søde, at forældremøderne aldrig
varer mere end 10 minutter. Til gengæld
bruger vi i familien meget tid på motorcross.
Drengene er vilde med cross og kører også
selv. For nogle måneder siden var vi i
Holland for at køre supercross i fem dage. 

FÆLLESSKAB
Henrik (partner i MIS. Red.) og jeg
mødte hinanden til fodbold som syv-
årige. Jeg var målmand og Henrik
kunne sparke som en hest. Han er jo
også landmandsuddannet og derfor
bliver han også kaldt „Farmer“. Vi
går stadig i biffen sammen, og jeg er
så priviligeret at gå på arbejde med
min bedste ven.

FIRMA
Siden Henrik (partner i MIS. Red.) købte sin første bil af
mig, har det handlet om maskiner mellem os. Selvom
Henrik, første gang jeg så ham, stod med røven i vejret
for at samle roer, startede vi MIS samme dag, som han
blev udlært som klejnsmed. Vi supplerer hinanden
godt. Nogle gange er det irriterende, at Henrik er 3
måneder om at forstå pointen i mine ideer, men på den
anden side har jeg også taget mig selv i at synes, at
Henriks ideer er gode... efter et par uger. Vi
kan godt være uenige, men for det meste
skyldes det bare vores to forskellige måder
at se den samme løsning på.

FREMTID
Vi er Danmarks bedste til knusning,
og jeg mener faktisk også, at vi er
verdens bedste. I 2014 vil vi slå ver-
densrekorden i knusning på én dag
og komme i Guinness Rekordbog. TV2
er allerede inviteret, så der er ingen
vej udenom. Vi mangler bare at finde
en bunke materialer på 30.000 m3.

FRUE
Min kone er praktiserende læge i
Slagelse, og det er godt at have sådan
en ved hånden. Så er man aldrig syg.
To brækkede arme bliver klaret med
lidt plaster derhjemme, og så slipper
man for at skulle på skadestuen. 

„Knuserkongen... Jeg ved godt,
at jeg også selv bruger det, men
det er sgu ikke en gang mig
selv, der har fundet på det!“



ON SITE POWERSCREEN OPEN DAYS
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CRUSH 
SCREEN
GO!
NYE OG ENDNU STØRRE VERSIONER AF 
POWERSCREENS WARRIOR OG PREMIERTRAK 
PÅ ET VELBESØGT OPEN DAYS I BIRMINGHAM.

Bacon and eggs, biler der kører i den for-
kerte side af vejen, og silende regn – oh
yes – så er vi i England. 

Kunder og forhandlere fra mere end 21
lande deltog i „Powerscreen Open Days“ i
Arden Brickworks tæt på Birmingham.

Det var 18. gang at Powerscreen afholdt
demo-arrangementet, denne gang med
seks anlæg – heraf to nyheder – som var
sendt på arbejde med at knuse og sortere
bygge- og anlægsaffald, sten, asfaltbrud og
jord. 

De velkendte Warrior- og Premiertrak-
anlæg har begge fået en storebror, hen-
holdsvis Warrior 2100 og Premiertrak 300.
Med endnu større kapacitet og flere heste-
kræfter kan de to nye anlægstyper klare
stadig større og mere krævende knuse- og
sorteringsopgaver.

„Open Days“ var en stor succes, og snak-
ken gik livligt om nye maskiner, svære
markeder, spændende opgaver og kræven-
de kunder. Generelt var der en spirende
optimisme blandt de deltagere, vi fik talt
med. 

Tilbagemeldingerne på arrangementet har
også været yderst positive, og Powerscreen
lover fortsat innovation og endnu bedre
service overfor både kunder og forhandlere. 

Vi glæder os til også fremover at kunne
præsentere vores danske kunder for sta-
digt bedre anlæg. På de næste sider kan du
læse om de to store nyheder – Warrior 2100
og Premiertrak 300.
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>
Powerscreen-forhandlere i fuldt demo-
outfit – gul vest, hjelm og sikkerhedsstøv-
ler – havde sat hinanden stævne for at se
de mange spændende knuse- og sortere-
anlæg i arbejde.
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POWERSCREEN WARRIOR 2100

>
ON SITE POWERSCREEN OPEN DAYS

Robust FØDEKASSE konstrueret i 

ét stykke.

OPSÆTNINGSTIDEN REDUCERES.

123

High Energy SIGTE med tre

aksler, høj amplitude (slag) 

og to dæk.

HØJ KAPACITET OG RENERE 

PRODUKTER.

Reversible SIDETRANSPORTØRER.

LET AT SKIFTE MATERIALEUDKAST-

NINGSRETNING.

1

Reduceret motorhastighed og 

forbedret HYDRAULIKSYSTEM.

BRÆNDSTOFFORBRUGET 

REDUCERES. 

1234

Fast Track BÆLTEUNDERVOGN.

LET AT FLYTTE ANLÆGGET

RUNDT PÅ ARBEJDSSTEDET.

12

Powerscreen Warrior 2100 er helt nyt og opbygget på bælte -
undervogn, har en fødekasse med en volumen på 7,0 m3, to-
dækket sigte med areal på 4,88 m x 1,5 m, underliggende trans-
portør, tre stakketransportører og et Cat PowerPack der yder
130 HK. Et stærkt og robust anlæg til sortering af bygge- og
anlægsaffald, jord og brokker, sten, asfaltbrud m.v.

1

12

123

1234
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Hydraulisk ind- og udfoldning

af FØDEKASSE – kan foretages

fra grundniveau.

DER SKAL IKKE ARBEJDES I

HØJDEN, OG OPSÆTNINGEN 

FOREGÅR HURTIGT.

God plads mellem KÆBEKNUSEREN

OG FÆRDIGVARETRANSPORTØREN

– med fjernstyringskontrollen kan du

tømme knuseren, hvis den er tilstoppet,

og sænke færdigvaretransportøren

hydraulisk.

RISIKOEN FOR BLOKERINGER ER

MINI  MAL, OG EN EVENTUEL BLOKE-

RING ER NEM AT FÅ FJERNET.

123

Kæbeknuserens spalteregulering 

indstilles på anlæggets PLC.

KNUSEREN INDSTILLES HURTIGT 

OG NEMT MED ET MINIMUM AF 

STILSTANDSTID.

12345

KÆBEKNUSEREN kan producere

materialer med en variabel hastighed.

DU KAN FINJUSTERE KNUSEREN TIL

DEN AKTUELLE KNUSEOPGAVE, SÅ

DU OPNÅR DEN MAKSIMALE KAPACI-

TET.

1234Hastigheden på DIESELMOTOREN 

OG HYDRAULIKSYSTEMET er optime-

ret for at maksimere brændstof -

effektivi  teten.

DRIFTSOMKOSTNINGERNE REDUCE-

RES VÆSENTLIGT.

1

Den lave motorhastighed reducerer

støjen fra DIESELMOTOREN.

DER KAN ARBEJDES I BEBYGGEDE

OMRÅDER, HVOR ET BESTEMT DECI-

BELNIVEAU IKKE MÅ OVERSKRIDES.

12

Powerscreens nye Premiertrak 300 mobilknuseanlæg er
opbygget på bælteundervogn, komplet med fødekasse, kæbe -
knuser med en indtagsåbning på 1000 mm x 600 mm, hydrau-
lisk spalteregulering og hydrostatisk drift, et Scania Power -
Pack der yder 270 HK, færdigvaretransportør og overbånds -
magnet. Det nye knuseanlæg er ideelt til knusning af sten,
beton, bygge- og anlægsaffald og asfalt.

POWERSCREEN PREMIERTRAK 300

121 123

1234
12345
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Der er dækket op til kaffe med lunt brød og
croissanter inde i stuen. Men først skal der
hilses ordentligt på husets vigtigste beboer
og familiens absolutte overhoved, to-årige
Gustav, der ligesom sine tre forgængere i
embedet er en cockerspaniel. 

„Kommer dine hunde også i møblerne?“,
spørger Birthe, mens hun – ikke særligt
overbevisende – forsøger at skubbe Gustav
ned fra den ene sofa.

Denne dag er der to dage til, at Birthe kan
fejre sit personlige 50-års jubilæum som
bogholder i sit og Aksels livsværk, Aksel
Benzin A/S. 

Da jeg parkerede min bil på gårdspladsen,
så jeg, at der holdt en ældre, for ikke at sige
gammel, Volvo 940 foran huset. Sådan én
har jeg også haft en gang. Birthe og Aksel
har bare deres endnu. Der er nok ikke
grund til at udskifte noget, der er godt nok

eller kan repareres. Hvorfor tænkte jeg
ikke sådan, inden jeg lånte penge i banken
til en ny?

Kontor i fodenden
Aksel Benzin A/S fødtes så at sige i sove-
værelset.

„Ja, vi havde et stort soveværelse, hvor der
sagtens kunne være plads til et skrivebord,
hvis vi flyttede lidt rundt på møblementet“,

PORTRÆT BIRTHE OG AKSEL BENZIN

DET
SKAL
VÆRE
SJOVT
I ÅR FYLDER VI 50 ÅR. I DEN ANLEDNING HAR JOURNALIST OLE STEPHENSEN
VÆRET PÅ BESØG HOS BIRTHE OG AKSEL BENZIN TIL EN SNAK OM, HVORDAN
DET HELE STARTEDE.
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fortæller Birthe. „Og så afleverede jeg min
feriemærkebog til Birthe. Der var, hvad der
svarer til en månedsløn, så vi havde lidt at
stå imod med den første måneds tid“, fort-
sætter Aksel.

Holdt den så en hel måned, vil jeg vide.

„Der er aldrig blevet hævet på den“, smiler
de begge to.

Birthe og Aksel mødte hinanden i 1958,
mens de begge arbejdede i Syge -
husforeningen. I 1961 fik de papir på hinan-
den og flyttede i lejlighed på Ericavej 
i Vangede lidt nord for København. 

Lej ligheden var på 122 kvadratmeter – stor
nok til både dem selv, virksomheden og de
to drenge, der kom til, Claus og Niels.

„Og så afleverede 
jeg min feriemærkebog 

til Birthe. Der var, hvad der 
svarer til en månedsløn, 

så vi havde lidt at 
stå imod med“

Under en frokost i 1960 traf Aksel en gam-
mel studiekammerat fra Teknikum, Holger
de Neergaard. Neergaard var ejer af inge-
niør- og handelsfirmaet Aage Christensen.

„Jeg mangler en salgsingeniør“, sagde han
til Aksel, „er det noget for dig?“.

Og pludselig sad Aksel så ene mand og
solgte anlæg til råstofindustrien. Det vare-
de nogle år, inden Aksel i 1964 købte sig fri
for 85.000 kroner, som han og Birthe
afdrog over 5 år, og på den måde lagde
grundstenen til Aksel Benzin A/S. 

Aksel ved intet om økonomi
Arbejdsdelingen var klar fra starten. Aksel
var sælger og skaffede kunder i butikken.
Birthe tog sig af det økonomiske, både pri-
vat og i virksomheden.

12

Aksel tager Gustav
med rundt om
Emdrup Sø to til tre
gange om dagen.



Birthe læner sig ind over bordet, mens hun
kaster et sideblik til Aksel. 

„Han har ikke for fem flade øre forstand på
økonomi. Den dag i dag ved Aksel intet om,
hvad det koster at bo i det her hus. Han ved
ikke noget om indretning og indkøb af de
ting, der skal bruges i et hus. Det er mig,
der har styr på det“, siger hun. Og det bli-
ver ikke sagt på den der moderne måde,
hvor der ligger en skjult kritik af, at „han
laver sgu aldrig noget herhjemme“. Det er
bare en konstatering af, hvordan ægtepar-
ret har valgt at leve deres liv – og fået det til
at fungere.

I den store lejlighed på Ericavej var der et
rum, som havde egen indgang og eget toi-
let. Det havde tidligere været udlejet, men
stod nu tomt. Efterhånden som virksomhe-
den voksede ud af soveværelset, blev det
kontoret. Så sad Aksel derinde og arbejde-
de, mens Birthe tog sig af resten af huset
og børnene. Dog ikke mere end at Aksel
viderestillede telefonen, når han havde
travlt.

Forretningen voksede hurtigt, men vilkåre-
ne var de samme.

„Det kom lidt til at gå ud over børnene“,
fortæller Birthe, mens hun tænker tilbage

på tiden, hvor familie- og arbejdsliv kom til
at flyde fuldstændig sammen. Det var
hårdt, særlig når man tager i betragtning,
at ingen af børnene sov igennem, før de var
14 måneder.

Med pyjamas og morgenhår
På et tidspunkt havde Aksel Benzin A/S
indgået en aftale med asfaltvirksomheden
Pankas. Skæbnen ville, at direktøren fra
Pankas, Werner Larsen, valgte at komme
på uanmeldt besøg hos den virksomhed,
han skulle til at handle med. Og af en eller
anden grund valgte han at komme en dag,
hvor Aksel var på farten, og Birthe havde
både telefonen, virksomheden og ikke

13
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mindst ungerne at tage sig af. Som den
travle kvinde hun var, havde hun ikke fået
pyjamasen af efter morgenmaden, da det
ringede på døren.

„Jeg aner ikke, hvad der 
fór gennem hovedet på ham, 

da jeg åbnede døren med 
pyjamas og morgenhår“

„Udenfor stod denne mand, og jeg aner
ikke, hvad der fór gennem hovedet på ham,
da jeg åbnede døren med pyjamas og mor-
genhår“, griner Birthe, mens Aksel husker,
at „det jo gik fint, vi fik handlen“.

At virksomheden fik så god en start og
videreudviklede sig til en rigtig god forret-
ning, handler mest af alt om de to menne-
skers gåpåmod, evne og vilje til at få det
hele til at fungere.

„Den personlige kontakt 
er altafgørende, fordi meget 

af det her handler om at 
have tillid til hinanden“

„Og så handler det om personlige kontak-
ter. Den personlige kontakt er altafgøren-
de, fordi meget af det her handler om at
have tillid til hinanden. Når vi leverer
maskiner til en grusgrav eller et miljøan-
læg, så skal det fungere, og hvis noget går
galt, skal vi kunne rykke ud med det
samme og få tingene ordnet. Sådan bygges
tilliden op. Og det er vigtigt i en virksomhed
som vores“, siger Aksel.

Marinen og tuberkulosen
Der kommer frisk kaffe og mere godt brød
på bordet.

„Du skal lige se denne her“, siger Aksel og 
viser mig sin søfartsbog fra 1951.

„Jeg ville gerne have været marinesoldat.
Men mistanken om en tuberkulose satte en
stopper for den drøm“, siger Aksel.

Han blev indlagt på militærhospitalet, men
mistanken var ubegrundet og Aksel var
næppe udskrevet, før han tog sagen i egen
hånd.

„Jeg gik op på ØK og søgte hyre. Det blev til
et job på skibet India, der sejlede i fast
rutefart mellem København og Fjern -
østen“.

Aksel taler med lige så meget varme om sit
år til søs, som han taler om sin virksom-
hed. Og han er glad for, at han fik oprejs-
ning fra titlen som kasseret marinesoldat
til en titel som maskinassistent.

Grusgrav ved et tilfælde
Men tilbage til lejligheden på Ericavej.

Væksten fortsatte med Aksel som den ude-
gående sælger og Birthe som den sikre
økonom på hjemmefronten. Men en dag
kom Aksel hjem fra en tur til det jyske med
en ladfuld ringbind.

„Værsgo“, sagde han til Birthe, „her har du
en grusgrav“.

„Hvad skal jeg med den?“, spurgte hun.

Og så kom historien om den eneste alvorli-
ge trussel mod firmaets eksistens. 

Aksel Benzin A/S havde leveret maskiner til
Dangrus i Sønderjylland. Dangrus gik
nedenom og hjem. Den største kreditor var
Aksel Benzin A/S. Lige under lå nogle teks-
tilfolk fra Herning, som ikke havde for fem
flade øre forstand på at drive en grusgrav.
Så valget for Birthe og Aksel var klart –
enten skulle de få Dangrus til at fungere,
eller også måtte de vinke farvel til rigtig
mange penge i tilgodehavender. De valgte –
naturligvis – det første. Eller „naturligvis“
er måske et forkert ord at bruge, for det
væltede ind med advarsler fra velmenende
kolleger, venner og rådgivere.

„Fra nær og fjern fik 
vi at vide, at vi ikke 

bare risikerede vores 
tilgodehavende i grusgraven,

men måske kom til at 
trække Aksel Benzin A/S 

med i faldet“

„Alle troede, at vi ville miste alt på den
grusgrav. Der var jo ingen, der havde fået
den til at være rentabel tidligere. Så fra
nær og fjern fik vi at vide, at vi ikke bare
risikerede vores tilgodehavende i grusgra-
ven, men måske kom til at trække Aksel
Benzin A/S med i faldet“, fortæller Birthe.

„Hvorfor gjorde I det så alligevel?“, vil jeg
vide.

„Velsagtens, fordi det var det rigtige at
gøre“, siger Aksel. Problemet var på
mange måder, at Aksel Benzin A/S ved at
eje en grusgrav kom i direkte konkurrence
med egne kunder.

„Så vi forstod godt, hvorfor vi fik så mange
advarsler, for kan man have tillid til en
leverandør, der samtidig er en konkur-
rent?“.

Her kom tilliden og det personlige kon-
taktnet ind i billedet.

„Vi kontaktede vores kunder i branchen og
forklarede dem situationen. Og vi fortalte
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dem også, at vi ville tage en krone mere pr.
kubikmeter, end de gjorde. På den måde
understregede vi, at vi ikke ville forsøge at
konkurrere dem ud af markedet, men blot
passe på vores egen forretning“, siger
Aksel. 

Der var forståelse hele vejen rundt, og det
varede ikke længe, før Dangrus kunne præ-
sentere et overskud på 400.000 kroner. 

Efter fem år med grusgravsdrift blev grus-
graven afhændet i 1976, og Aksel Benzin
A/S gik tilbage til sin kerneforretning.

Den jyske forbindelse
Helt frem til 1977 havde Aksel Benzin A/S
ikke eget lager, værksted og maskinplads.
Virksomheden havde indtil videre lejet sig
ind i et gammelt pakhus i Vangede. Men i
Jylland huserede den stovte sælger Aage
Andresen. Han var en sælger af den gode
gammeldags type, der var dus med kun-
derne og ligesom dem godt kunne lide en
ordentlig frokost med alt, hvad dertil hører,
når der skulle handles. Men for Aage som
for alle andre koster det i den anden ende.
Og i 1977 fik han klar besked af sin læge.
Han skulle sige sit job op og lægge sælger-
livet på hylden. Aksel var rystet og ville
gøre, hvad han kunne, for at få Aage til ikke
at holde op. 

„Holde op?“, spurgte Aage forundret. „Ikke
tale om“. Og så forklarede Aage, at det ville
være meget bedre for alle, hvis firmaet
købte 11.000 kvadratmeter grund i Ulstrup,
tæt på Aages bopæl. Så kunne han skifte
sælgerjakkesættet ud med en lagerchefkit-
tel, fortsat arbejde for Aksel Benzin A/S, og
firmaet kunne få langt bedre forhold for
lager, maskiner og værksted. Sådan blev
det, og sådan er det.

„Sagen er jo, at jyder vil 
handle med jyder. Derfor var 
det faktisk en rigtig god idé 

at placere lager og 
maskinhal i det jyske“

Aksel siger det samme i dag, som han
sagde dengang: „Aage var en god mand –
man smider ikke gode folk på gaden“. Og så
tilføjer han: „Sagen er jo, at jyder vil handle
med jyder. Derfor var det faktisk en rigtig
god idé at placere lager, værksted og

maskinplads i det jyske“, siger Aksel, og
smiler, da han kommer til at tænke på val-
get af mursten til byggeriet. „På det tids-
punkt byggede man der på egnen i gule
mursten. Vi byggede i rødbrune sten. Det
kom der mange kommentarer til“, husker
Aksel. Der var nemlig nogle, der mente, at
bygherren nok var lidt fin på den, siden
„han byggede med samme sten som på
Bjerringbro Rådhus“.

På sidelinien
Når man har opbygget en virksomhed som
Aksel Benzin A/S, trækker man sig vist
aldrig helt tilbage. Og selvom Birthe og
Aksel formelt set er stoppet i virksomhe-
den, kommer de tit forbi. Aksel stoppede
sin daglige gang i virksomheden for to år
siden, Birthe for blot få uger siden efter at
have passet på pengene i 50 år. I dag er det
sønnen Claus, der kører firmaet videre. Og
derfor er det nu kun ham, der repræsente-
rer familien Benzin på firmaets adresse på
Sandtoften i Vangede.

„Han byggede 
med samme sten som på

Bjerringbro Rådhus“

Claus har fra Birthe og Aksel fået det her
med den personlige kontakt og den gensi-
dige tillid. Han er ligesom sine forældre en
mand, der tror på det gode og rigtige i men-
nesker.

To sønner – én virksomhed
Men med to sønner, var det så enkelt at
finde ud af, at det var Claus, der skulle
overtage driften af Aksel Benzin A/S?

„Ja, det var det egentlig“, siger Aksel og
fortsætter: „Vores anden søn Niels arbejder
i kommunikationsbranchen og har sin egen
virksomhed. Det var Claus, der havde
lysten og talentet for at gå ind i en virksom-
hed som Aksel Benzin A/S“.

Claus blev uddannet på Niels Brock, læste
på Handelshøjskolen og arbejdede i to et
halvt år som sælger i USA, før han som 26-
årig startede i Aksel Benzin A/S.

Claus har en anden baggrund end Aksel,
der oprindelig er udlært maskinarbejder og
ingeniør fra Københavns Maskinteknikum.

AKSEL BENZIN
89 år 
Født på Nørrebro i 1925 som den 
yngste af tre søskende. Søn af en
typograf/musiker og en bogbinder-
ske. Opvokset på Amager. Udlært
maskinarbejder på Atlas i Køben -
havn og senere uddannet ingeniør
fra Københavns Maskinteknikum.

1943-47 Maskinarbejder, Atlas A/S
1947-50 Københavns Maskin -
teknikum
1950-51 Maskinassistent, 
Østasiatisk Kompagni A/S 
1951-52 Ingeniør, A/S Vesta, 
1952-54 Ingeniør, Rockwell
Manufacturing Company, USA
1954 Ingeniør, A/S Philips
1954-59 Rationaliseringsingeniør,
Sygehus foreningen i Danmark 
1959-64 Salgsingeniør, Aage
Christensen A/S

BIRTHE BENZIN
76 år
Født i Aalborg i 1937 som den
næstyngste af fire søskende. Datter
af en rørlægger og en hjemmegåen-
de husmor. Udlært kontorfunktionær
på Hotel Phønix i Aalborg.

1952-56 Kontorfunktionær, 
Hotel Phønix i Aalborg
1956-58 Kontorfunktionær,
Industrirådet
1958-61 Kontorfunktionær, 
Syge hus foreningen i Danmark

Gift 1961

To sønner på 52 og 48 år

To svigerdøtre og tre børnebørn

Egen virksomhed i 1964

Bor i Hellerup

BLÅ BOG



„Jeg har haft den tekniske side med fra før-
ste dag, hvor Claus har måttet lære teknik-
ken at kende sådan „learning by doing“. Og
hvis jeg skal sige, hvad jeg har givet ham
med, er det vel det her med det vigtige i per-
sonlige kontakter, og at være der for kun-
derne. Det er vigtigt, at vi også koncentrerer
os om den person, der rent faktisk skal
betjene de maskiner vi sælger. Du skal have
fødderne solidt plantet i jorden“, siger Aksel.

„Jeg har haft den 
tekniske side med fra 

første dag, hvor Claus har 
måttet lære teknikken 

at kende sådan 
„learning by doing“

Og Aksels egne fødder er i hvert fald solidt
plantet i jorden. Der er ingen tvivl om, at
rigtig mange ser op til ham som iværksæt-
ter og inspirator. 

Idolerne
Hvem ser du selv op til, Aksel?

„Jeg beundrer folk som Haldor Topsøe,
Maersk og Dyne-Larsen“.

Tja, det kan jeg sådan set godt forstå – de
har jo tjent rigtig mange penge. Men for
Aksel er det sekundært.

„Det er ikke det, at de har tjent penge. Det
er dem velundt. Nej, jeg tror, at uanset om
de havde tjent penge eller ej, ville de have
gjort det samme. Det har i alle tre tilfælde
været lysten, der drev værket. Jeg tror, at
de har det som mig, at det skal være sjovt
at drive virksomhed, ellers kan man lige så
godt lade være“, slutter Aksel.

Når Claus ser sig omkring i den fortsat
ekspanderende virksomhed, kan han
tænke tilbage på dengang, hvor hans mor
blev overfuset af den lokale bankbestyrer i
Handelsbanken i Gentofte gade på grund af
et overtræk på 8.000 kroner. Birthe var ikke
sådan at ryste. Hun gik hjem, betalte
enhver sit og lånte aldrig en krone mere i
banken. Gad i øvrigt vide, om Aksel overho-
vedet er klar over det.

Det er på tide at takke af. Aksel sidder også
og kikker lidt på Gustav.

„Jeg tror, vi går en tur rundt om søen“,
siger Aksel. Det er en sætning, han siger
to-tre gange hver dag. 

„Det skal være sjovt at drive
virksomhed, ellers kan man

lige så godt lade være“

Birthe og Aksel kommer ikke til at kede sig.
Huset trænger til maling, børnebørnene
skal holdes i ørerne, sommerhuset skal
besøges noget mere, og til september går
den første ferie i mange år med skib til
Færøerne og Island.

På vej ud kikker jeg længselsfuldt på
940’eren. Hvorfor var det nu, jeg lånte
penge til en ny bil dengang?

17

I dag er det sønnen Claus, der kører firmaet videre. Men selvom Birthe og Aksel formelt set er stoppet i virksomheden, kommer
de dog tit forbi med gode råd og ideer.
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FOKUS DEN NYE AFFALDSPLAN

DEN NYE
AFFALDSPLAN

Vi genanvender seks
gange så meget af det
organiske affald fra hus-
holdninger i 2022.

Vi genanvender dobbelt så
meget af vores hushold-
ningsaffald i 2022.

Vi udnytter fire gange så
meget madaffald fra
restauranter og dagligvare-
butikker til biogas i 2018.

Vi genanvender en fjerde-
del mere papir-, pap-,
glas-, metal- og plastem-
ballage i servicesektoren i
2018.

Vi fjerner de miljøfarlige
stoffer fra byggeaffaldet.

Vi indsamler 75 procent af
al elektronik fra hushold-
ninger i 2018.

70 procent af det metal-
holdige produktionsaffald
genanvendes eller nyttig-
gøres til energifremstilling
i 2018. I dag deponerer vi
det hele som farligt affald.

Regeringens nye ressourcestrategi skal efter planen føre til, at:

Midlertidig oplagring og særlig behandling

Deponeret

Forbrændt Genanvendt

Den konkrete udformning af affaldssorte-
ringen overlades til de enkelte kommuner.

Regeringen har afsat 200.000.000 kroner
til den nye strategi, og pengene skal gå til
at støtte udviklingen af nye teknologier for
genanvendelse og støtte kommunerne,
der skal føre planen ud i livet.

Kilde: Berlingske

I Danmark blev der samlet set produceret ni millioner tons affald i 2011, eksklusive jord,
fordeling i procent.

MILJØMINISTERIETS  
RESSOURCESTRATEGI,
„DANMARK UDEN AFFALD“,
SKAL FØRE TIL EN KRAFTIG
STIGNING I GENANVENDEL-
SEN AF AFFALD, BLANDT
ANDET GENNEM ØGET
AFFALDSSORTERING I
HJEMMENE.

6129

6 4
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2 % glas

3 % ikke-forbrændingsegnet, 
for eksempel aske, keramik 
og porcelæn

3 % metal, for eksempel øl- 
og konservesdåser, fyrfadslys,
kapsler og foliebakker

12 % plast

16 % forbrændingsegnet, for
eksempel bleer og små grene

23 % papir

41 % madaffald

INDHOLDET I EN DANSK 
AFFALDSSPAND
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DET VAR LIDT AF EN TILFÆLDIGHED, AT
ESBEN HEGELUND BLEV FLISENTREPRE-
NØR. ORKANEN I 1999 BLÆSTE HAM IND I
BRANCHEN. I DAG ER HANS VIRKSOMHED,
EHJ ENERGI, DANMARKS STØRSTE PRODU-
CENT AF BIOBRÆNDSEL.

21

ON SITE EHJ ENERGI

EHJ 
ENERGI
HOLDER 
LIV I
ILDEN
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Det lyder tosset, men Danmark mangler
affald. Faktisk importerer vi affald fra
blandt andet England. Vi har nemlig brug
for affaldet som brændsel i vores forbræn-
dingsanlæg, så vi kan få varme på radiato-
rerne og varmt vand i hanerne.

Men selvom de gode briter skiber skrald af -
sted til os, kan forbrændingsanlæggene
ikke klare sig. De har brug for tørstof, noget

med „kalorier“ i som „støttebrændsel“ 
– og her er flis den foretrukne vare.

Samtidig lægger flere kraft-varme-værker
om til ren flisfyring, som er mere miljøven-
ligt end fyring med kul og olie. Biobrændsel
er i høj kurs.

Forvandler affald til brændsel
EHJ Energi fra Hadsten producerer mere

ON SITE EHJ ENERGI



Chippo’en er hurtig.
En stor bunke blan-
det skovtræ, sva-
rende til 6 - 7 con-
tainerfulde flis,
tager ikke mere end
en time at hugge op.
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end en million kubikmeter biobrændsel, det
vil sige flis i forskellige afskygninger, om
året. Flisen bliver lavet ud af skovtræ, have-
og parkaffald og rødder, som hives op af
jorden, knuses og renses for jord og sten.
Med andre ord forvandler EHJ Energi det,
de fleste betragter som ubrugeligt affald, til
værdifuldt brændsel – miljørigtigt, CO2-
neutralt brændsel ovenikøbet.
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Det sidste årti har EHJ Energi gjort sig
bemærket i branchen. Ikke alene på deres
hurtige vækst og størrelse, men også fordi
de har foretaget nogle utraditionelle valg –
og vundet på det.

Firstmover
Det var først og fremmest fleksibilitet, der
fik Esben Hegelund til at købe en lastbil -
drevet flishugger, selvom det på det tids-
punkt var et kontroversielt valg. EHJ Energi
råder i dag over to Chippo 5010C Direct flis-
huggere fra Komptech og tilskriver dem
med egne ord en del af æren for virksom-
hedens succes.

„En af grundene til, at det er gået os godt
er, at vi har været først med mange ting. Vi
var de første, der købte en lastbildrevet
flishugger, selvom der på det tidspunkt var
mange, der sagde, at vi aldrig ville få det til
at fungere. Og i dag kører der ikke andet.
Chippo’erne er gode, fordi de er fleksible.
Du kan hurtigt flytte dem, de fylder ikke ret

meget og er smarte i skovene, hvor adgan-
gen er besværlig på grund af træer og blødt
underlag. Det giver simpelthen en højere
produktion“, fortæller Esben Hegelund.

„Guldgraver“
Træer er ligesom isbjerge – der gemmer
sig meget mere under overfladen, end man
kan se. For en producent af biobrændsel er
rødderne det rene guld, hvis man kan finde
ud af at få dem op og renset for jord og sten
på en effektiv måde. Det kan EHJ Energi.

„Vi er langt fremme på det område, fordi vi
er gode til at få sorteret træet ud, så den
vare vi leverer til værkerne, er helt ren. Den
er fri for jord og sten, og det gør, at vi får en
høj brændselsværdi“, fortæller Esben
Hegelund.

Rødderne knuses og renses
Rødder kan ikke brændes, som de er. Først
skal de brydes ned til mindre dele og ren-
ses for jord og sten. Det er EHJ Energi ble-

Det tager under ét minut at hugge et
fuldvoksent træ til flis.

Store stammer ligger og venter på deres skæbne. Når stammerne er blevet hugget
op, køres flisen ud til kraft-varme-værkerne og bruges som brændsel.

Chippo’en kan nemt „æde“ en stor stam-
me. Maksimal diameter er 700 mm.

FAKTA

KOMPTECH CHIPPO 5010 C DIRECT

Drift
Fra MAN lastbilens dieselmotor, 480 HK
Rotor
Længde 1000 mm
Diameter 1050 mm
Indfødningsbredde 1000 mm
Indfødningshøjde 750 mm
Rotorhastighed 400 og 560 RPM
Antal skæreblade 12
Højde på fødebord 1910 mm
Længde på fødebord 2400 mm
Udblæsningsafstand op til 20 m
Opstakningshøjde under transportør 5,2 m
Transportposition
L 8,2 m x H 2,55 m x B 4,0 m
Vægt 26 tons
Kapacitet op til 220 m3/h
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Maskinføreren 
styrer kranen 
inde fra lastbilens
førerhus, hvor
store ruder 
bagtil og i 
siden giver 
et godt udsyn.

Lastbilerne læs-
ses direkte. En
lastbil tager to
containere ad gan-
gen og kører der-
efter flisen på
lager hos kunden.
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ON SITE EHJ ENERGI

vet gode til, og de afsætter tonsvis af „rod-
flis“ som støttebrændsel til forbrændings-
anlæggene.

Først køres rødderne igennem en
Komptech Crambo 5000, hvor de neddeles
til en fragmentstørrelse, forbrændingsan-
læggene kan fyre med. Derefter renses jord
og sten fra i et Komptech Mustang tromle-
sortereanlæg. I den proces opstår der i
øvrigt et værdifuldt „bonusprodukt“, nemlig
noget fint, porøst jord, som kan bruges til
produktion af plantemuld. Hvis der er
mange sten i de nedknuste rødder, kører

Den færdige skovflis dækkes over med net og køres direkte ud til kunden.



27

Det tager ikke mange minutter at fylde en container, så chippo’en holder hele to lastbilchauffører travlt beskæftiget med at tage
fra og køre flisen på lager hos kunden.

EHJ Energi flisen igennem deres Komptech
Stonefex, en vindsigte specielt designet til
at frasortere sten.

Flisentreprenør ved et tilfælde
Det var et tilfælde, at EHJ Energi blev til –
eller man kan faktisk sige, at det var force
nature. Det var nemlig naturkræfter, der fik
Esben Hegelund, der oprindelig kørte som
selvstændig kloakmester, til at købe sin
første flishugger.

„I sluthalvfemserne var Danmark nærmest
oversvømmet af mænd i rendegravere.

Konkurrencen var hård, så jeg var på udkig
efter nye muligheder“, fortæller Esben
Hegelund om sin tid som kloakmester.

De muligheder blæste bogstaveligt talt ind
over landet den 3. december 1999, hvor
århundredets orkan væltede tusindvis af
træer.

De fleste så udelukkende kaos og ødelæg-
gelse morgenen efter orkanen, men Esben
Hegelund så også chancen for et karriere-
skift. Skov- og Naturstyrelsen estimerede,
at der var væltet omkring tre millioner

kubikmeter træ, svarende til syv års hugst.
Der var simpelthen træ overalt, og det fik
Esben Hegelund til at handle.

„Jeg købte en lille flishugger, og så var det
ellers meningen, at jeg skulle køre og lave
stokerflis til private“, forklarer Esben
Hegelund.

Den rigtige beslutning
Det viste sig, at Esben Hegelund havde
truffet den helt rigtige beslutning, da kan
købte sin første flishugger. EHJ Energi
udviklede sig hurtigt.
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ON SITE EHJ ENERGI

„Jeg kom til at køre for et flisvarmeværk, og
så tog det hurtigt fra“, forklarer Esben
Hegelund.

Et årti efter orkanen tæller EHJ Energi 
22 mand og et kartotek på 750 kunder.
Virksomheden fik vokseværk, og det gik
stærkt. I dag er EHJ Energi Danmarks stør-
ste producent af biobrændsel.

Kører selv alle maskiner
Da Esben Hegelund startede med at hugge
flis, kørte han selv maskinerne. I dag sker
det meget sjældent, at han selv sætter sig i
førersædet. I takt med at hans virksomhed
voksede, kom nye arbejdsopgaver til.

„Jeg har selv kørt med maskiner frem til
2007. Herefter blev virksomheden så stor,
at jeg ikke både kunne styre salg og admi-
nistration. Mit job i dag er kundeaftaler,
administrativt arbejde og udvikling af virk-
somheden“, fortæller Esben Hegelund, der
dog stadig kan springe til, hvis det bliver
nødvendigt.

„Jeg har den fordel, at jeg kan køre med alt
vores grej selv. Det er vigtigt for mig at
kende alle maskinerne, så jeg kan hjælpe
mine medarbejdere med at løse eventuelle
problemer og selv træde til, hvis vi har syg-
dom“, forklarer Esben Hegelund.

Motormand
Esben Hegelund er en rigtig motormand.
Så da han stoppede med selv at køre
maskiner i 2007, skulle han finde noget
andet at bruge speederfoden til. Da han var
yngre, kørte han en del rally på hobbyplan,
og han havde længe haft lyst til at genoptage
sporten.

Han startede med at købe en ældre BMW
og begyndte at køre i det små. Men ret hur-
tigt gjorde han sig bemærket med sit talent,
og Peugeot Sport Dealer Team DK invitere-
de ham til at køre for dem. BMW’en blev
byttet ud med en fabriksbygget Super 2000-
bil, en fuldblodsracer med 280 HK, og i dag
er målet titlen som danmarksmester.

Knuste rødder,
have- /parkaffald
sorteres og kommer
ud som værdifuld
biobrændsel og fint
muldjord.

„Rodflisen“ kommer
ud på tromlesorte-
rerens færdigvare-
bånd. Flisen er helt
fri for jord og sten
og har en høj
brændværdi.

EHJ Energis
Komptech Mustang
tromlesortereanlæg
kører på bælter og
er let at flytte rundt
på arbejdsstedet.

Et kig ind i tromlen
på Mustang’en.
Centrifugalkraften
presser jord og sten
ud igennem sigten,
mens træet fortsæt-
ter og ender helt
rent på transportø-
ren for enden af
anlægget.
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Komptech Mustang
tromlesorterean-
lægget i fuld sving.
Jord og sten sorte-
res fra knuste rød-
der, have-/parkaf-
fald.

Esben Hegelund
koncentrerer sig 
i dag om admini-
strativt arbejde og
kundeaftaler, men
kan selv køre alle
virksomhedens
maskiner og træder
til hvis det er nød -
vendigt.

FAKTA

MUSTANG TRACK

Transportdimensioner
L12 m x H 2,55 m x B 3,2 m
Vægt ca. 19 tons
Fødekasse
Længde x Bredde 4 x 1,7 m
Volumenindhold 5 m3

Fødebånd
Variabel hastighed
Båndbredde 1200 mm
Bælteundervogn
Bredde på skoplader 400 mm
Færdigvarebånd
Båndbredde 800 mm
Stakkehøjde under bånd 3,2 m
Sigterestbånd
Båndbredde 800 mm
Stakkehøjde under bånd 3,2 m
Sorteretromlen
Diameter 2000 mm
Længde 5500 mm
Effektivt soldareal 30 m2

Power Unit
Diesel-hydraulisk drift. Perkins diesel-
motor, 94 HK
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Knuse- og sortere-
processen foregår 
i en „lukket kreds“,
så materialerne 
kun skal håndteres
en gang.



ON SITE NYMØLLE STENINDUSTRIER

ROSKILDE-
KØBENHAVN
NON-STOP

I 2012 åbnede Nymølle Stenindustrier
grusgraven Svogerslev Syd, der ligger et
stenkast uden for Roskilde – klos op ad
Holbækmotorvejen – næsten med egen til-
kørselsrampe mod København, hvor man
er i gang med udbygningen af Metroen,
Nordhavnstunnelen og motorveje. Samtidig
skyder nye domicilbyggerier og storlagre
op mange steder, og byen minder mest af
alt om en kæmpe byggeplads, der giver
arbejde til mange anlægsentreprenører og
råstofproducenter.

Beliggenheden er altafgørende
Beliggenheden i forhold til anlægsprojektet
er helt afgørende for råstofproducenterne.

Råvarerne skal udvindes tæt på de steder,
hvor de skal benyttes, for at man er kon-
kurrencedygtig, kan levere til tiden – og
kvaliteten skal være i top. Alle disse krav
kan Nymølle Stenindustrier i Roskilde
„vinge af“, og de leverer råstoffer non-stop
til projekterne i Køben havnsområdet. 

Høj kapacitet og god sliddelsøkonomi
Undergrunden på Roskildeegnen indehol-
der mange sten, som er et „must“, når der
skal produceres stabilgrus og bundsik-
ringsmaterialer. Grusgraven har travlt, så
da Nymølle Stenindustrier skulle købe nyt
knuseanlæg, faldt valget på et mobilt
Powerscreen Maxtrak 1300 anlæg. Et 46

NYMØLLE STENINDUSTRIER 
ER ALTID PÅ FORKANT OG ET 
POWERSCREEN MAXTRAK 1300 
MOBILKNUSEANLÆG ER DEN 
NYESTE SLIDER I GRUSGRAVEN 
TÆT PÅ KØBENHAVN.

31
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ON SITE NYMØLLE STENINDUSTRIER

tons knuseanlæg på bælteundervogn,
udstyret med en Pegson kegleknuser med
et indtag på 220 mm, der producerer mate-
rialer med en god kubicitet og en lige så
god sliddelsøkonomi. Anlægget drives af 
en Scania dieselmotor på 450 heste og pro-
ducerer mere end 200 m3 knuste stenmate-
rialer i timen. Alt dette er velkendt for
Nymølle-folkene, der allerede har to
Maxtrak 1300 anlæg, der arbejder i en jysk
og en fynsk grusgrav. 

I Svogerslev har Nymølle et Powerscreen
Chieftain 2100X sortereanlæg til at sortere
gruset fra de store sten, der føres over til
Maxtrak 1300 knuseanlægget. Efter endt
nedknusning føres de knuste sten tilbage

til Chieftain 2100X sortereanlægget, så
knuse- og sortereprocessen kører i en
„lukket kreds“. 

Nymølle Stenindustriers maskinfører skal
kun tænke på at læsse råvarer i
Powerscreen Chieftain 2100X sortere -
anlæggets fødekasse, mens en anden
maskinfører læsser de ventende lastbiler 
– med effektivt producerede råstoffer.

Nordhavnstunnelen
og Cityringen i
København er bare
nogle af de mange
bygge- og anlægs-
projekter, der 
kræver masser 
af råstoffer.>
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Den fastmonterede skærm reducerer støjen fra Maxtrak 1300 knuseanlægget.

STØJSKÆRM 
BEVARER 
DET GODE 
NABOSKAB
AT DET LARMER NÅR MAN KNUSER STEN, KAN MAN IKKE
KOMME UDENOM. MEN MED EN STØJSKÆRM OMKRING
MAXTRAK 1300 KNUSEANLÆGGET HAR NYMØLLE STEN -
INDUSTRIER REDUCERET STØJEN VÆSENTLIGT OG 
BEVARET ET GODT NABOSKAB.

FAKTA

POWERSCREEN MAXTRAK 1300

Transportdimensioner
Længde 15,3 m
Højde 3,8 m
Bredde 3,0 m
Vægt ca. 46,3 tons
Fødekasse
Længde 3,5 m
Bredde 2,8 m
Volumenindhold 7 m3

Fødebånd
Variabel hastighed og hydraulisk
hæve/sænke-facilitet for transport og 
vedligehold. Fødebåndet er udstyret 
med metaldetektor
Båndbredde 1300 mm
Bælteundervogn
Bredde på skoplader 500 mm
Færdigvarebånd
Båndbredde 1000 mm
Stakkehøjde under bånd 3,46 m
Power Unit
Diesel-hydraulisk drift, Scania dieselmotor
type DC 13 70A, 450 HK, Direct Drive
system
Kegleknuser
Pegson Automax kegleknuser med rulle -
lejekonstruktion der mindsker friktionstab
og optimerer knusningseffektiviteten.
Spalteåbningen (CSS) kan justeres nar̊
anlægget knuser. Hydraulisk justerings -
system og overbelastningsbeskyttelse
Diameter på knusehovedet 1300 mm
Max. spalteåbning (CSS) 44 mm
Min. spalteåbning (CSS) 24 mm

Før Nymølle Stenindustrier startede i
Svogerslev Syd var der et bestemt hensyn,
der skulle tages. Knuse anlæg støjer når de
arbejder, så Nymølle Stenindustrier havde
lovet sine naboer at reducere decibel -
niveauet. Aksel Benzin A/S konstruerede en
kæmpestor støjskærm – fastmonteret på
Maxtrak 1300 knuseanlæggets chassis.
Støjskærmen har en højde, længde og
hældning der bevirker, at støjen isoleres på
bagsiden af skærmen, og Nymølle Sten -
industrier har et fortsat godt naboskab.
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ON SITE NYMØLLE STENINDUSTRIER

TELESTACK TS 842
60.000 M3 – SÅ BLIVER 

FÆRDIG VAREMILEN IKKE STØRRE
DYBT NEDE I DANMARKS STØRSTE GRUSGRAV STÅR EN STAKKETRANSPORTØR 

– DEN FØRSTE OG DEN STØRSTE AF SIN SLAGS I LANDET.
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Nymølle Stenindustrier er et selskab i
DSVM Group og landets største råstofpro-
ducent. Deres grusgrav i Hede husene på
Sjælland er meget stor efter danske for-
hold, og her har der været gravet grus i
mange årtier. Ude ved grusgravens skær
står to knuseanlæg. Det ene anlæg laver
stabilgrus, det andet anlæg producerer
bundsikringsmaterialer. Sidst nævnte an -
læg har netop fået en ny arbejdskammerat,
der fylder godt i landskabet – en 42 meter
lang og 25 tons tung, teleskopisk og radialt
drejbar Telestack TS842 mobiltransportør. 

Kræver sin plads
TS842’eren er den absolut største stakke-
transportør i Danmark. Normalt skal man
til USA, Canada, Sydafrika eller Australien
for at se lignende, simpelthen fordi den
kræver enormt meget plads. Men Nymølle
Stenindustrier har pladsen og udnytter
transportørens potentiale til fulde. 

Drejer af sig selv
TS842’eren har en avanceret PLC-styring,
og transportøren kan indstilles til automa-
tisk at dreje op til 270 grader fra side til

side, hvorved den laver en kæmpe bue -
formet færdigvarebunke. Ved at køre fra
side til side kan bunken blive endnu større,
end hvis transportøren blot læssede af det
samme sted – faktisk kan der ligge 
ikke mindre end 60.000 m3, svarende til 
ca. 97.000 tons, i færdigvarebunken før
maskinføreren behøver at flytte transpor-
tøren. Tele stack ens transportbånd funge-
rer som et stort teleskop og kan skyde 
sig fra 26 til 42 meter. Færdigvarebunkerne
kan blive op til 12 meter høje, og kapacite-
ten er op til 800 tons i timen. 

Anlægget er det 
første og største af
sin art her i landet, 
og man skal nor-
malt til for eksem-
pel USA, Canada,
Sydafrika eller
Australien for at 
se artsfæller til
TS842’eren.

6 gode grunde til at have Telestack
med på udstyrslisten:

Læssemaskinens dieselolieforbrug
reduceres med op til 80 %.

Bemandingen ved knuseanlægget
reduceres til et minimum.

Der frigøres arbejdskraft til andre
opgaver.

Dobbelthåndtering af materialerne
minimeres.

Trafikken reduceres, så det bliver
mere sikkert at færdes på arbejds-
pladsen.

Transportørens sensorer aflæser selv
afleveringshøjden, så materialerne
ikke afblandes og støver væk.



Lindkøping

Vankiva

Malmø
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ON SITE RGS90 SVERIGE

DET GÅR 
„LEJENDE“ 
LET FOR 
RGS90 I 
SVERIGE

Gøteborg

Danske Peter Hørlev er driftsleder for
RGS90, et selskab i DSVM Group. Peter er
en mand, der kommer vidt omkring. Hvis
han ikke er i Gøteborg, Norrkøping, Malmø,
Lindkøping eller Vankiva, hvor RGS90
arbejder på store miljøanlæg, er han på vej
i sin højbenede Volvo – ud i en af de svenske
skove, hvor virksomheden også arbejder.

Fra byggeaffald til biobrændsel
Peter og hans team løser mange forskelli-
ge opgaver. I skovene står neddelingsan-
læggene og producerer biobrændsel til de
svenske varmeværker. Og på miljøanlæg-
gene knuser de bygge- og anlægsaffald,
neddeler møbler, industriaffald og affalds-
træ og sorterer jord, brokker, asfalt og
kompost. 

Det første Powerscreen Warrior 1400X 
Som driftsleder er Peter Hørlev en hands-
on-type, og han springer gerne selv ind i

gravemaskinen og viser „grabbarna“, hvor-
dan man neddeler, knuser og sorterer.
TANK er taget til Vankiva i Skåne med en
montør. Der skal efterspændes både sold
og gummibånd på et nyt Powerscreen
Warrior 1400X sortereanlæg, og tænder på
en ny Komptech Terminator 5000 F nedde-
ler. Mens Warrior’en står stille en times tid,
har Peter tid til at komme ned fra gravema-
skinen – til en kop kaffe og til et interview.

Peter, I har omkring 25 Warrior 1400 sor-
tereanlæg hos DSVM Group i Danmark og
Sverige – hvor adskiller X-versionen sig
fra den almindelige type?
„På X-versionen er der mange forbedringer
i forhold til den gamle Warrior 1400. Der er
meget mere kapacitet under de tre stakke-
transportører, der er blevet længere, og
det er blevet meget nemmere og hurtigere
at skifte sold, da Powerscreen har udviklet
et nyt soldskiftesystem. Sigten kan også

vinkles på X’eren, og det betyder meget,
når man som os sorterer mange forskelli-
ge materialetyper. Noget materiale skal
nemlig ligge længere tid på sigten end
andet, og her er hældningen vigtig. Der er
blevet mere plads ved transportørernes
fæste på anlægget, og det gør Warrior 1400
X mere servicevenlig. Der er også blevet
lettere adgang til motorrummet, og der kan
påfyldes dieselolie fra begge sider. Og så
kan bælte undervognen køre meget stær-
kere end på den gamle Warrior 1400, og det
betyder meget, når anlægget skal flyttes“.

Det nye Warrior 1400X sortereanlæg er
monteret med den nye miljøvenlige Tier
4i C4.4-4 Cat motor – kan du se det på
brændstofforbruget?
„På den relativ korte tid, som vi har produ-
ceret med det nye Warrior 1400X anlæg,
kan vi se, at brændstofforbruget er lavere
end på den gamle Warrior 1400. Jeg er sik-

FAKTA

POWERSCREEN WARRIOR 1400X

Transportdimensioner
Længde 14,25 m
Højde 3,2 m
Bredde 2,75 m
Vægt ca. 25,6 tons
Fødekasse
Længde 4,4 x 2,7 m
Volumenindhold 6,8 m3

Indfødningshøjde 3,3 m
Fødebånd 
Båndbredde 1300 mm
Power Unit Diesel-hydraulisk drift, Cat
dieselmotor type C4.4. Tier 4, 111 HK
Sigteenhed 2-dæk, 3,6 x 1,5 m, gangbro
omkring sigten
Øvre dæk Cascade fingre
Nedre dæk Trådsold 
Sidebånd#1
Båndbredde 900 mm
Stakkehøjde under bånd 3,7 m
Sidebånd#2
Båndbredde 900 mm
Stakkehøjde under bånd 3,6 m
Sigterestbånd
Båndbredde 1200 mm
Stakkehøjde under bånd 3,9 m

RGS90 HAR MELLEM 12 OG 14 KNUSE-, NEDDELER- 
OG SORTEREANLÆG FRA AKSEL BENZIN A/S KØRENDE 
I SVERIGE. INGEN AF DEM ER DERES EGNE. DE VÆLGER
NEMLIG AT LEJE PÅ SKRÆDDERSYEDE FINANSIERINGS-
KONTRAKTER, HVOR FULL SERVICE OG FORSIKRING ER
INKLUDERET I LEJEPRISEN.



Norrkøping
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Vankiva

Malmø

Gøteborg

ker på, at hvis vi tales ved om 1000 timer,
så kan jeg fortælle dig, at brændstofforbru-
get er markant lavere end på den gamle
Warrior-type“.

„Full service“ lejekontrakter
I har de sidste fem år haft omkring 15
anlæg på skræddersyede lejekontrakter,
som inkluderer full service og forsik-
ring – hvad er det, der gør kontrakterne
så attraktive for RGS90 Sverige?
„Det er vigtigt for RGS90, at vi kender vores
totale omkostninger pr. ton eller kubikme-
ter på det materiale, som vi producerer.
Kontrakterne indeholder også en mulighed
for, at vi kan skifte anlæggene ud, hvis
vores behov ændrer sig, eller vi skal produ-
cere flere fraktioner. Det med, at vi ganske
hurtigt kan bytte anlæggene, er en kanon
fleksibel og rigtig god løsning. Når det gæl-
der udskiftning af sliddele, handler det om
planlægning og forebyggende vedligehol-
delse, og det kører rigtig fint mellem
RGS90 og Aksel Benzin A/S. Montørerne er
altid hurtigt fremme og rigtig gode“.

Man kan tydeligt fornemme, at der er fart
på økonomien i Sverige – smitter det af
på RGS90?
„Det må man sige. Vi skal jo behandle en
større del af de affaldsmængder, der pro-
duceres. Specielt ruller det ret hurtigt på
vores nye anlæg i Gøteborg, som er en af de
regioner i Sverige, hvor der er rigtig meget
fart på for tiden“. 

Peter, hvor mange år har du været i
Sverige for RGS90?
„Det er efterhånden blevet til ni år i
Sverige, men jeg har faktisk været i RGS90
i mere end 15 år“.

Hvordan kobler du af, når du endelig hol-
der fri?
„På hverdage kan jeg jo ikke bare tage hjem
til familien i Sabro, så det er kun i weeken-
den, at jeg er hjemme. Der er jeg sammen
med mine to døtre og min kone. Tit tager
jeg også en tur ud på havet i min båd. Jeg
elsker at sejle. I min familie er vi også ret
bidt af at snorkle og tager gerne sydpå og
dykker – helst en gang om året“.

Efter ni år hinsidan; er du til svensk
ærtesuppe eller dansk flæsk og persille-
sovs?
„Dansk flæsk og persillesovs – og gerne
den fra Sabro Kro“. 

Kaffen er drukket, soldene og gummibån-
dene på Warrior 1400X sortereanlægget er
spændt efter, og interviewet med Peter
Hørlev er forbi – lastbilerne holder i kø og
venter på at blive læsset med sorteret
asfalt. Den danske driftsleder springer op i
sin gravemaskine og fylder asfaltbrud op i
Powerscreen Warrior 1400X sortereanlæg-
get, så svenskerne igen kan få gode gen-
brugsmaterialer fra Vankiva. 
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Lindkøping

Norrkøping

ON SITE RGS90 SVERIGE

RGS90s Warrior
1400X sortereanlæg
sorterer hver dag
tonsvis af blandt
andet asfaltbrud. 
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EFFEKTIV DRIFT OG GOD ØKONOMI 
I DIN PRODUKTION
Det er overskriften, når vi skal sammen-
sætte markedets bedste løsninger til knus-
ning, neddeling, sortering og opstakning. 
Vi tager altid udgangspunkt i dine ønsker,
krav og behov og kombinerer din opgave
med 50 års erfaring med at rådgive, projek-
tere, levere og servicere. Det giver dig en
løsning med fokus på det væsentlige. Og os
en tilfreds kunde. Men et er ord, noget
andet resultater. Derfor er vores bedste
reference de tusindvis af anlæg, vi igennem
årene har leveret, og som dag efter dag
viser deres styrke i råstof industrien, på
nedbrydningspladser og miljøanlæg. 

Når du handler med os, kan du være sikker
på at få den velkendte Benzin-service, som
betyder, at vi altid „vil gå den ekstra mil 
for dig“. Vil du vide mere, så besøg os på
akselbenzin.dk eller ring på 38 12 48 00.

AKSEL BENZIN A/S

Aksel Benzin A/S

Sandtoften 10  

DK-2820 Gentofte    

Hammervej 4  

Hvorslev  

DK-8860 Ulstrup

Tel +45 38 12 48 00  

Fax +45 38 12 48 05  

E-mail info@akselbenzin.dk

Web akselbenzin.dk


