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FULD AF GODE NYHEDER

SÅ KA’ DE LÆRE DET

XFACTOR

TEREX JORDENS KONGE

TAKE IT EASY

DET BLI’R IKKE STØRRE

EN LYS IDÉ



Grønt er godt for øjet – siger et gammelt ordsprog. Og for
miljøet og driftsøkonomien – tillader vi os at tilføje. På side
14 kan du læse hvordan grøn drift ligefrem kan modvirke
røde tal – også selv om knuseanlægget er blåt. I forårs-
nummeret af TANK, opdaterer vi dig også med spænden-
de produktnyheder fra Komptech, Binder, TEREX-
Powerscreen og TEREX-Pegson. Bl.a. kan kan du læse om
den nye generation af mobile knuse- og sortereanlæg fra
to af verdens førende producenter. God læselyst, og godt
grønt forår.

Claus Benzin

side 8
X-FACTOR
Læs om de anlæg der giver
dig lige præcis dét xtra.

INDHOLD

SÅ KAN DE LÆRE DET
Montører på skolebænken. side 7

side 12
TAKE IT EASY
Komptech Easystar stjernesigte 
– høj kapacitet og lave drifts-
omkostninger.

side 14
DET BLI’R IKKE STØRRE
Stakketransportører giver 
besparelser i stakkevis.

side 10
JORDENS KONGE
Målrettet produktudvikling har
gjort TEREX-koncernen til verdens
trediestørste.

EN LYS IDÉ
Fra kildesortering til biogas og kompost. side 4
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Vidste du at cigaretfiltre er 1-5 år om at ned-

brydes, hvis de smides i naturen? Tygge-

gummi 5 år, øl- og sodavandsdåser 10-500

år, plastikposer 100-1000 år, plastiklåg til

øl 450 år, og glasflasker 4000-1 million år. 

Kilde: Institut for Miljøvurdering

KORT NYT

#
3

M
A
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RENT VAND OG TØRT SAND

TEREX-Powerscreens Finesmaster 200 Compact sand-
klassifikationssystem er markedets mest effektive til 
at fjerne silt og ler fra sandet. Det nye system afvander
sandet maksimalt, og giver færdigproduktet den helt kor-
rekte specifikation, og den største mængde finstof.

Med TEREX-Powerscreen Finesmaster 200 Compact får du:

En væsentlig besparelse ved reduceret opgravning af dam
eller skyllegrav.
96-98% salgbar færdigvare af sandmaterialer over 75 my.
En maksimal fugtighed i det afvandede sand på 15%, så
det let håndteres med en læssemaskine.

TEREX-Powerscreen Finesmaster 200 Compact består af
sump, gummiforet slampumpe, 3 stk. gummiforede
hydrocykloner og en afvandingssigte. Finesmaster 200
Compact har en kapacitet på op til 400 m3/h.

HUSK SIKKERHEDSMÆRKATER

Arbejdstilsynet kræver at et knuse-, sortere- og neddeler-
anlæg skal være forsynet med sikkerhedsmærkater på
dansk. Har du sikkerheden i orden? 

Bestil serien med 6 stk. sikkerhedsmærkater til dine
anlæg på telefon 39 62 42 55 for din og dine medarbejde-
res sikkerhed.
Pris kr. 360,- ekskl. moms/sæt

BINDER BIVITEC SIGTER – NU I TUSINDTAL

Østrigske Binder+Co. har netop leveret BIVITEC sigte nr.
1000. BIVITEC sigten, der kom på markedet i 1984, var
oprindelig udviklet til sortering af fugtigt kul. Det viste sig
dog hurtigt at sigten også havde fremragende egenskaber
til materialetyper hvor fugtigheden var høj, meget lerhol-
dig, eller hvis der var aflange fragmenter i de materialer
der skulle sorteres. 

Aksel Benzin har leveret et større antal BIVITEC sigter
igennem årene, der bl.a. sorterer råstoffer, knust glas,
stålslagger, neddelt gips og komposteret spildevands-
slam.



Målet er klart. I år 2025 skal den ved-
varende energi udgøre mindst 30% af
det danske energiforbrug, så vi på lang
sigt helt kan frigøre os fra at bruge
fossile brændsler som f.eks. olie, kul
og naturgas. Den udfordring har
Solum Gruppen, som er en af de inno-
vative danske virksomheder der for-
sker i – og producerer – alternativ og
miljørigtig energi, taget op. Siden for-
året 2003 har virksomheden på sit
Aikan-biogasanlæg i Audebo ved
Holbæk, ved hjælp af en unik og iderig
teknologi, omdannet fast biologisk
affald, f.eks. madaffald fra hushold-
ninger, kantiner og fødevareindustrien
til kompost og el.

Ressourcer på afveje

„Det lyder næsten for godt til at være
sandt, men det er vores grundtanke, at
vi tager hånd om, og udnytter det vi
kalder „ressourcer på afveje“. Alt bio-
logisk affald som f.eks. madaffald fra
husholdninger, storkøkkener og indu-
stri, er i sin oprindelse jordbrugspro-
dukter. Affaldsbegrebet opstår når

ingen mere kan finde anvendelse for
materialet – men samfundsmæssigt
udgør det stadig en mulig ressource“,
fortæller driftschef Carsten Mikkelsen
fra Solum Gruppen.

Ved biogasprocessen udnyttes energi-
en i det våd-organiske affald optimalt,
og når plasticstykker, sten og metaller
er frasepareret, giver kompostering af
den faste rest et materiale af meget
høj kvalitet. 

Minimal belastning af miljøet

„Det er vores nye Komptech Hurrikan
vindsigte fra Aksel Benzin, der effek-
tivt, og med stor præcision til slut i
processen separerer alle de uønskede
fragmenter fra komposten. Slutpro-
duktet bliver efter vindsigtningen af så
høj en kvalitet, at landbruget kan
anvende det til jordforbedring. Den
fraseparerede plast bliver til miljøven-
lig CO2-neutral elektricitet, og fjern-
varme ved forbrænding. De metaller,
der fanges af anlæggets integrerede
magnet omsmeltes, og de frasorterede

sten benyttes til tilslag i stabilgrus. Så
vi sparer værdifulde og knappe råstof-
fer, og belastningen af miljøet bliver
væsentligt reduceret. Ringen er sluttet
i vores Aikan biogasproces, og kreds-
løbstanken har på femte år vist sin
bæredygtighed i en grøn cirkel“, slut-
ter Carsten Mikkelsen.
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Affaldet 
kildesorteres 
i organisk og
brændbart 
affald.

2

Det organiske affald
hentes og køres til
Solum Gruppen.

3

Det organiske affald sorteres for
uønskede restprodukter, f.eks.
plastemballage. 

4

Det sorterede råmateriale blandes
med neddelt have-/parkoverskud
som strukturmateriale (se 8) og
tilføres procesmodulet, hvor det
gennemvandes. Vandet føres videre
til biogasreaktoren.

5

I biogasreaktoren 
produceres biogas som
bliver til CO2-neutral
el og varme.

Råmateriale El

Restprodukt

FRA KILDESORTERING TIL BIOGAS OG KOMPOST

FAKTA

Solum Gruppen består af en
række selskaber i Danmark,
Norge og Sverige, hvis aktiviteter
er baseret på håndtering og
behandling af have-/parkover-
skud, biologisk affald, jord m.m.
Solum Gruppen yder rådgivning
og behandling af organiske res-
sourcer fra alle dele af samfun-
det. Hvert år forædler og afsæt-
ter Solum Gruppen ca. 500.000
tons organiske restprodukter.

www.solum.dk

EN LYS IDÉ
På Solum Gruppens biogas- og komposteringsanlæg i Audebo ved

Holbæk produceres der årligt ca. 550.000 miljøvenlige kW timer og

jordforbedringsmaterialer – af biologisk affald.

4



6

Efter 
processen 
tømmes 
procesmodulet.

7

Restmaterialet sorteres 
i to fraktioner. Slutproduktet 
0-10 mm kompost, der bruges 
til jordforbedring, og strukturma-
teriale, plast, metal og sten, der
viderebehandles på Komptech
Hurrikan vindsigteanlægget.

8

Vindsigten sorterer i fire fraktioner:
Plast, sten, metal og rent slutmateriale
(strukturmateriale), der genbruges i 
biogasprocessen (se 4).

Kompost 0-10 mm Sten

Strukturmateriale

Plast

Metal

Driftschef Carsten Mikkelsen fra

Solum Guppen producerer hvert år

ca. 550.000 kW timer af kildesorte-

ret biologisk affald.

FAKTA

I 2007 modtog Solum Gruppen 6000
tons madaffald hvorfra de producerede
550.000 kW.

Det svarer til den mængde energi ca.
110-120 husstande forbruger årligt. 

Endvidere bliver der fremstillet varme
i komposteringsprocessen som Solum
Gruppen benytter til deres produktion,
samt til opvarmning af bygninger.

5



Det er Komptech vindsigteanlægget
Hurrikan, der med stor præcision effektivt
separerer alle de uønskede dele væk fra
den kompost Solum Gruppen udvinder i 
sit biogas- og komposteringsanlæg.
Komptechs Hurrikan vindsigteanlæg er
uundværligt på miljøanlæg, hvor der er
mange urenheder i de sorterede materialer
– f.eks. i kompost og neddelt affaldstræ.
Hurrikan er et fuldt mobilt anlæg beståen-
de af en vibrationsenhed, transportør, vind-
sigte (cyklon) samt en underliggende
„stenfælde“-minitransportør til frasepare-
ring af sten. Komptechs Hurrikan vindsigte
er endvidere udstyret med en tromlemag-
net til fraseparering af jern. Hurrikan står
helt naturligt efter et tromlesortereanlæg,
hvis der kræves en yderligere sortering af
det producerede materiale. 

KOMPTECH HURRIKAN 
BLÆSER PÅ DET HELE

6

> EN LYS IDÉ 
Den nye Komptech Hurrikan

vindsigte  i arbejde på Solum

Gruppens biogasanlæg i

Audebo.

FAKTA

KOMPTECH HURRIKAN

Dieselgenerator, 53 kVA Perkins motor.

Cyklon.

Hovedtransportør, bredde 1000 mm.

Fødefang (kan modtage materialer fra 

en transportør med en bredde op 

til 1200 mm).

Indbygget permanent tromlemagnet 

i hovedtransportør.

Stenfælde transportør.

Total længde 9200 mm

Total højde 4000 mm

Total bredde 2550 mm

Total vægt 6500 kg

Kapacitet (op til) 40 m3/h

Patenteret „pressure suction“ design.

Over 90% sorteringsnøjagtighed.
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Glem alt om fortidens montørtype der kla-
rede ethvert problem kun med den store
smedehammer. De nyeste generationer af
knuse- og neddeleranlæg fra vores leve-
randører Terex-Pegson og Komptech, er i
dag udstyret med meget avanceret styring,
der sikrer brugerne den optimale kapacitet
til en given applikation der produceres, det
laveste brændstofforbrug, og den største
brugervenlighed. Servicemontøren anno
2008 skal kunne bruge en bærbar compu-
ter og teknisk dokumentation på CD-rom,
ligeså godt som den store smedehammer,
ilt og gas og svensknøgler. På de nye
anlægstyper oplever man at anlægget blot
melder en fejlkode, og den skal så kunne

„brydes“ af en kompetent person – oftest
montøren – for at kunne løse problemet. Og
hvis anlægget eventuelt skal opgraderes,
og en systemændring skal foretages, er
den nyeste IT-teknologi et uundværligt og
vigtigt værktøj.

Serviceakademier

Terex-Pegson og Komptechs anlæg er gea-
ret til den fagre nye verden, og nu er det
montørernes tur. Vores leverandører hol-
der i år en lang række kurser – såkaldte
serviceakademier – som vores montører vil
deltage i. Kurserne afsluttes med en eksa-
men, et diplom udstedes, og montørerne er
så „klædt på“ til at løse enhvert problem

der måtte opstå. Vores anlægstyper er
naturligvis ikke raketvidenskab, men nogle
gange tæt på. Når der meldes en fejlkode
på et anlæg, er det så en fejlkode ved hyd-
raulikken, elektronikken, det mekaniske
eller måske en „fejl 40“? Som kunde har du
behov for et anlæg, der arbejder optimalt
for dig – det er derfor at styringen er vigtig.
Men det er også vigtigt for dig, at du kan få
løst de problemer der måtte opstå meget
hurtigt, så den tid du ligger stille er absolut
minimal. Derfor kan du som kunde natur-
ligvis forvente kompetent montørassistan-
ce – også når den gode gamle smedeham-
mer ikke kan klare opgaven alene.

SÅ KA’ DE LÆRE DET!
DE NYESTE GENERATIONER AF KNUSE-OG
NEDDELERANLÆG ER I DAG SÅ AVANCEREDE AT VORES 
MONTØRER SKAL TILBAGE PÅ SKOLEBÆNKEN.



KÆBEKNUSER

Indtagsåbningen på kæbeknuseren er
1100 x 700 mm

FØDEKASSE

Anlæggets 10m3 store fødekasse er
udstyret med vibrationsføder og
Grizzly skalper

BÆLTEUNDERVOGN

Bælteundervognen gør det enkelt at 
flytte anlægget rundt på arbejdsstedet

OVERBÅNDSMAGNET

En permanent Eriez overbåndsmagnet
fraseparerer effektivt armeringsjern fra
færdigproduktet

SIDETRANSPORTØR

En 600 mm bred sidetransportør
opstakker jord og finstof fra
Grizzly skalperen

POWER-UNIT

Diesel hydraulisk drift
Caterpillar dieselmotor type C-9 Tier III
ACERT, 6 cylindre, 230 HK
Dieseltank 400 liter

XFA
DEN LILLE TING 
DER GØR DEN STORE FORSKEL

EN ÆGTE ROCK-STAR TEREX-Pegson XA400S er det brændstoføkonomiske mobilknu-
seanlæg der giver dig en mere aggresiv knusning på grund af den lange bevægelige
kæbe, en kapacitet på op til 400 t/h, og en færdigvaretransportør der sænkes hydrau-
lisk for lettere at fjerne eventuelt opbygget materiale, f.eks. stålwire. Der er på TEREX-
Pegson XA400S knuseanlægget hele 2000 driftstimer mellem hvert skift af hydraulik-
olie og filtre. Du får en fødekasse hvor siderne folder ud- og ind hydraulisk og nemt og
hurtigt sikres med låsekiler. TEREX-Pegson XA400S knuseanlægget er ideelt til knus-
ning af sten, beton og brokker.

Det gælder også for TEREX-Powerscreens og TEREX-Pegsons helt
nye generation X af mobile sortere- og knuseanlæg. TEREX-
Powerscreens Chieftain 2100X og TEREX-Pegsons XA400S anlæg
giver dig lige præcis det xtra som du behøver for at yde det abso-
lut optimale i din produktion. Her får du din investering til at arbej-
de lige så hårdt som du selv gør.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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VIBRATIONSSIGTE

2 eller 3 sigtedæk
Top dæk: 6100 x 1545 mm
Midterste dæk: 6100 x 1545 mm
Nederste dæk: 5562 x 1545 mm

FØDEKASSE

Længde 14’
Volumenindhold ca. 9 m3

Grovrist der aktiveres med fjernkontrol

STAKKETRANSPORTØR 3

1200 mm båndbredde
4300 mm stakkehøjde under båndet

STAKKETRANSPORTØR 4 

(KUN FOR  3-DÆKKET VERSION)

650 mm båndbredde
4400 mm stakkehøjde under båndet

STAKKETRANSPORTØR 1 (OG 2)

800 mm båndbredde
4950 mm stakkehøjde under båndet

POWERUNIT

Diesel hydraulisk drift
Deutz dieselmotor type TCD2013 L04 2V,
4 cylindre, 168 HK
Hydrauliktank 564 l
Dieseltank 336 l

BÆLTEUNDERVOGN

Bælteundervognen gør det enkelt at 
flytte anlægget rundt på arbejdsstedet

ACTOR

GODE VIBRATIONER TEREX-Powerscreen Chieftain 2100X er den nye generation sorte-
reanlæg i den populære Chieftain 2100 række. Med det nye Chieftain 2100X får du
blandt andet et større sigteareal, en øget hældning og en ny drivmekanisme på sigten.
Vi giver dig også længere stakketransportører, og en dieselmotor der er vendt om i
motorrummet, så du let kan servicere og vedligeholde denne vitale del af anlægget.
Chieftain 2100X anlægget er ideelt til sortering af råstoffer og knuste genbrugsmateria-
ler. Du kan opnå en kapacitet på op til 600 t/h på Chieftain 2100X sortereanlægget.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Det var den amerikanske drøm der
gik i opfyldelse for Powerscreen og
Pegson, da de i 1999 blev købt af
den store, og økonomisk stærke
TEREX-koncern. Fra tidligere at
være blandt verdens største udby-
dere af mobile sortere og knusean-
læg er TEREX-Powerscreen og
TEREX-Pegson i dag verdens i sær-
klasse to største virksomheder målt
på antallet af mobile sortere- og
knuseanlæg der hvert år fremstilles
på fabrikkerne i Belfast og
Birmingham. For at få TEREX-
Powerscreen og TEREX-Pegson
„øverst på skamlen“, har TEREX
målrettet investeret i produktudvik-
ling, rationaliseringer og markeds-
tilpasninger i de to virksomheder.

Udviklingssamarbejde

TEREX-Powerscreen og TEREX-
Pegson der er søsterselskaber i
TEREX koncernen, har et meget tæt
udviklingssamarbejde. Det giver en
lang række fordele når man som

kunde køber et TEREX-anlæg.
F.eks. kan du altid være sikker på at
to TEREX-anlæg passer sammen
når det handler om  kapacitet, afle-
veringshøjder fra transportører m.v.

Korte leveringstider

„På salgssiden har TEREX valgt at
benytte sig af et globalt netværk af
distributører af de forskellige
anlægstyper som koncernen frem-
stiller. Distributører som er specia-
lister indenfor deres eget relativt
lille og nicheprægede forretnings-
område“, fortæller Claus Benzin.
„En distributør udviser en væsentlig
større risikovillighed end et datter-
selskab. F.eks. forventes det, at dis-
tributøren altid er lagerførende med
en lang række anlægstyper. Det er
en af årsagerne til TEREX store glo-
bale succes. Succesen „forplanter“
sig heldigvis videre til distributører-
ne, der ofte får ordrerne, fordi de
kan levere anlæg omgående, eller
med meget korte leveringstider“.

Sulten efter et salg

„Selv om Aksel Benzin er en suc-
cesfuld TEREX distributør hviler vi
ikke på laurbærrene. Dels har vi
som regel et betragteligt antal nye
anlæg stående på eget lager der
ikke skal „hænge“ der alt for længe,
og dels et stort antal anlæg i ordre
hos TEREX-Powerscreen og TEREX-
Pegson, der er på vej hjem til lager.
TEREX anskuer tingene ud fra devi-
sen, at selv om man som distributør
gør tingene rigtig godt, kan det altid
gøres en tand bedre. En ægte ærke-
amerikansk fighting-spirit mentali-
tet. Og med mundheldet – „You can’t
live of yesterdays meal“, der frit
oversat betyder, at man ikke kan
leve af det måltid mad man fik i går.
Og det er der jo megen sandhed i –
derfor er vi altid ude i spidsen af
støvlerne, og sultne efter den næste
TEREX-Powerscreen eller TEREX-
Pegson ordre“ slutter Claus Benzin.  
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HVIS DU VIL SLÅ KONKURRENTERNE, MÅ DU TÆNKE STØRRE END
DEM. DET GØR AMERIKANSKE TEREX, DER I DAG ER VERDENS TRE-
DIE STØRSTE KONCERN INDENFOR FREMSTILLING AF ENTREPRE-
NØRMATERIEL TIL „MINING AND CONSTRUCTION“, BL.A. GRAVE- OG
LÆSSEMASKINER, DUMPERE SAMT KNUSE- OG SORTEREANLÆG.
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JORDENS KONGE

TEREX

FAKTA

Navnet TEREX er latin for Terra som betyder

jord, og Rex som betyder konge – Jordens

Konge. Et navn der hentyder til, at det var

anlæg til jordflytning – grave- og læssema-

skiner samt dumpere – som i begyndelsen

var den store amerikanske TEREX koncerns

kerneområde.

Hjemmehørende i Westport, CT, USA.

Omsætning i 2007 9,1 milliarder US dollar. 

FAKTA

TEREX-Powerscreen er verdens nr. 1 OEM

(Original Equipment Manufactor) målt på volu-

men indenfor segmentet mobile sortereanlæg.

Hjemmehørende ved Belfast, Nordirland.

Fremstiller mere end 1900 mobile sortere-

anlæg årligt.

Grundlagt i 1966.

Opkøbt af TEREX i 1999.

FAKTA

TEREX-Pegson er verdens nr. 1 OEM (Original

Equipment Manufactor) målt på volumen

indenfor segmentet mobile knuseanlæg.

Hjemmehørende ved Birmingham, England.

Fremstiller mere end 900 mobile knuseanlæg

årligt.

Grundlagt i 1830.

Opkøbt af TEREX i 1999.



FAKTA

KOMPTECH EASYSTAR

Elektrisk drift, 20 kVA 
Total længde 6500 mm
Total bredde 3975 mm
Total højde 4000 mm
Total vægt ca. 4500 kg
Sigte L x B 6000 x 1000 mm

Standard sigtestørrelser:
0/6 - 12 mm
0/8 - 20 mm
0/10 - 25 mm
0/15 - 30 mm
0/30 - 50 mm
0/60 - 100 mm
0/100 - 150 mm

Kapacitet (op til) 250 m3/h

TAKE IT

Med Komptechs Easystar stjernesigte i din maskinpark kan du
tage tingene helt roligt. For her får du nemlig både en høj kapa-
citet, og lave driftomkostninger.

Den robuste Komptech Easystar stjernesigte separerer bl.a.
kompost, biomasse og affald i en færdigvarefraktion, og i en
overstørrelse fra en neddeler. Komptech Easystar er pålidelig
og meget støjsvag når den arbejder. Easystar stjernesigten er
opbygget til krog-hejs, og det fleksible semimobile sigteanlæg
udfoldes hurtigt og nemt på sin understøtning.

HURTIGT UDFOLDET FRA KROG-HEJS
PLATFORMEN

STOR KAPACITET MED EN MEGET
PRÆCIS FÆRDIGVARESTØRRELSE 
– SELV MED VÅDE OG KLÆBRIGE
MATERIALER

PATENTERET CLEANSTAR RENSE-
SYSTEM PÅ STJERNERNE SIKRER 
ET ALTID „RENT“ SIGTEDÆK

SIMPEL HASTIGHEDSKONTROL 
PÅ SIGTEDÆKKET – FÆRDIGVARESTØR-
RELSEN ÆNDRES PÅ FÅ SEKUNDER

IDEEL TIL FRASEPARERING AF OVER-
STØRRELSES-MATERIALER FRA EN
NEDDELER

UPDATE SIGTNING

12



EASY
Komptech Easystar i aktion.
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EN MOBIL 
TRANSPORTØR 

GIVER DIG 
BESPARELSER 

I STAKKEVIS OG 
EN MERE RATIONEL 
OG EFFEKTIV DRIFT. 

S
T

Ø
R

R
EDe nye generationer af TEREX-Powerscreen

og TEREX-Pegson sortere- og knuseanlæg
er i dag udviklet med et stort diesel-hyd-
raulisk overskud, så anlæggene kan drive
eksterne stakketransportører. Enkelte af
vores anlægstyper kan drive stakketrans-
portører med en længde på helt op til 32 m,
og kan „flytte“ materialer op til 450 t/h.
Under så lang en transportør kan der ligge
hele 2800 m3 materialer. Når vi leverer et
mobilt TEREX-Powerscreen eller TEREX-
Pegson sortere- eller knuseanlæg til en
kunde i råstofindustrien, er det efterhån-

den mere reglen end undtagelsen at vi
leverer en mobil stakketransportør med i
handelen. 

Spar på de dyre dråber

„I vores optik er det ikke optimalt at kunne
producere mere end 450 t/h på et sortere-
eller knuseanlæg, og kun have en stakke-
højde på op til ca. 4,4 m under sit færdigva-
rebånd. Med en mobil, hydraulisk drevet
stakketransportør opstillet efter et af fær-
digvarebåndene på TEREX-Powerscreen
eller TEREX-Pegson sortere- eller knuse-
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Terex-Pegson Maxtrak 1300 med 20 meter stakketransportør. Mere miljørigtig og

grønnere produktion – også når knuseren er blå.
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2800 m3

230 m3

anlæggene vil man som producent få en
væsentlig bedre logistik i sin råstofgrav, og
en langt bedre brændstoføkonomi på sine
læssemaskiner. Man får ganske enkelt en
langt mere miljørigtig og „grønnere“ pro-
duktion. Vi oplever ofte, at nogle kunder
helt får frigjort en læssemaskine, som så
kan benyttes til andre opgaver“ fortæller
Claus Benzin.

En motor – et service

Glem alt om fortidens små generatoranlæg
der står og „hakker“, for at drive din trans-

portør. Med et „set-up“, hvor du har et
TEREX-Powerscreen eller TEREX-Pegson
sortere- eller knuseanlæg og en stakke-
transportør, har du kun en dieselmotor og
et hydrauliksystem du skal servicere –
nemlig sortere- eller knuseanlæggets.
Mobiliteten er naturligvis helt i top. Du
trækker helt enkelt din transportør efter dit
sortere- eller knuseanlæg via den påmon-
terede trækstang, så du hurtigt og nemt er
produktionsklar i din råstofgrav. Klar til at
fremstille læssevis af materialer til den
helt rigtige tonspris.

Robust konstruktion

Vores mobile stakketransportører er natur-
ligvis fremstillet af de bedste materialer. Til
drift af stakketransportøren er der benyttet
1. klasses hydrauliske komponenter, og
selve transportøren er udført i galvaniseret
rørgitterkonstruktion. Du kan dreje stakke-
transportøren i en radius på 180 grader på
den robuste og kørestabile undervogn, så
du får den optimale kapacitet i din travle
hverdag.

Terex-Powerscreen Chieftain 2100 med 32 meter lang stakketransportør – god logistik, optimal kapacitet og brændstoføkonomi.

Med en længde på helt op til 32 m gør stakketransportøren dine arbejdsgange mere fleksible og miljøvenlige.
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EFFEKTIV DRIFT OG GOD ØKONOMI 

I DIN PRODUKTION

Det er overskriften, når vi skal sammensætte markedets
bedste løsninger til knusning, neddeling eller sortering. Vi
tager altid udgangspunkt i dine ønsker, krav og behov, og
kombinerer din opgave med over 40 års erfaring i at råd-
give, projektere, levere og servicere. Det giver dig en løs-
ning med fokus på det væsentlige. Og os en tilfreds kunde.
Men et er ord, noget andet resultater. Derfor er vores bed-
ste 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 vel-
kendte Aksel Benzin-service, som betyder at vi altid „vil gå
den ekstra mil for dig“. Vil du vide mere, så besøg os på
www.akselbenzin.dk eller ring på 39 62 42 55.

TA
N

K
 e

r 
tr

yk
t m

ed
 v

an
db

as
er

ed
e 

fa
rv

er
 p

å 
m

ilj
øv

en
lig

t s
va

ne
m

æ
rk

et
 M

un
ke

n 
Ly

nx
 g

en
br

ug
sp

ap
ir

 fr
a 

Ar
ct

ic
. S

kå
n 

m
ilj

øe
t. 

Læ
g 

bl
ad

et
 ti

l p
ap

ir
ge

nb
ru

g 
ef

te
r 

en
dt

 læ
sn

in
g.

AKSEL BENZIN

Søholm Park 4  2900 Hellerup  Telefon 39 62 42 55   Hammervej 4  Hvorslev  8860 Ulstrup  Telefon 86 46 40 88

TIL INDIANA JONES 

OG KRYSTALKRANIETS KONGERIGE

TIL INDIANA JONES 

OG KRYSTALKRANIETS KONGERIGE

SE INDE I BLADET


