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Sommeren 2008 er for længst forbi. For de flestes ved-
kommende bød den på sol, saltvand og sand i sommer-
skoene. Og apropos saltvand og sand, så kan du på side 6
læse om BG Stone der henter deres materialer i den salte
Nordsø. I dette efterårsnummer af TANK opdaterer vi dig
også med produktnyheder fra Komptech, Binder, Terex-
Powerscreen og Terex-Pegson. Vi har fokus på anlægsty-
per, hvor du nu kan producere materialer til de lavest
mulige brændstofomkostninger, men stadig opnå en høj
kapacitet. Og så har vi to rigtig gode tilbud til dig. Det er
lige nu du skal slå til, hvis du skal være „fit for fight“ til
2009 sæsonen. Og naturligvis til den helt rigtige pris. Du
har nu mulighed for at købe to af Terex-Powerscreens
allerstørste sællerter til priser, hvor du ikke skal vente alt
for længe med at handle.

God læselyst

Claus Benzin

side 10SIGTEN DER STARTER, 

HVOR DE ANDRE GI’R OP

INDHOLD

ALT GODT FRA HAVET
På besøg hos BG Stone i Thyborøn. side 6

side 14
FÆRDIGT ARBEJDE!
Terex-Pegson Maxtrak 1000 SR 
returnerer selv overstørrelses-
fraktionen til fødekassen.

side 15
BRÆNDSTOF TIL EFTERTANKE
Terex-Pegson XA400 S reducerer 
dine brændstofomkostninger 
med op til 33%.

side 16
WASH AND GO!
Vask af sten- og grusmaterialer 
med høj kapacitet og mobilitet.

side 18
SIGTER I VERDENSKLASSE
Nordirsk råstyrke og østrigsk 
ingeniørkunst møder hinanden.

side 12
EN ORDENTLIG SLAMBERT
Komptechs fantastiske milevender
Topturn X67.

KOM I STØDET MED KOMPTECH
Reducer dine energiomkostninger 
med op til 70%. side 4
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Vidste du... 

…at der i Danmark blev smidt rigtig

meget grus i maskinerierne i 2007.

Indvindingen af råstoffer på land var på

41,8 mio. m3. Af den samlede mængde

indvundne råstoffer i 2007 var 33 mio. m3

sand, grus og sten. 

Kilde: Danmarks Statistik
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Entreprenør-, bygge- og anlægsbranchen og den grønne
sektor sætter næste år kursen mod Vandel, hvor danske
maskinleverandører vil præsentere dig for de nyeste
anlæg inden for din industri. Aksel Benzin viser dig mar-
kedets bedste løsninger til knusning, sortering og nedde-
ling – i det helt rigtige miljø – nemlig i arbejde. Vores
anlæg vil knuse, sortere og neddele under hele udstillin-
gen, så du har de bedste forudsætninger for at træffe de
rigtige købsbeslutninger. I TANK#5, forårsnummeret, vil du
kunne læse meget mere om de anlæg, du kan opleve på
vores stand under den arbejdende E 09 udstilling i Vandel.

SLIDGODS TIL FOLK AF DEN RETTE STØBNING

Vi kan tilbyde alle typer slidgods til kæbe-, kegle- og
rotorknusere – direkte fra to støberier i Australien og De
Forenede Arabiske Emirater, hvor prisen og kvaliteten
altid er i top. Vi er lagerførende med kæber, kegler og
slagbjælker til Terex-Pegson og Symons knusere, men vi
kan også tilbyde dig slidgods til andre knusertyper.
Manganstålindholdet i vores kæber og kegler er naturlig-
vis 18%, og når det gælder slagbjælker til rotorknusere
har du valget mellem tre kvaliteter – manganstål, marten-
siticstål, og kromlegering.

Vidste du... 

...at vi genanvender mere og mere affald

i Danmark. Vi bliver bedre til at genbruge,

i stedet for bare at smide væk. Den nye

affaldsstatistik for 2006 viser at 70% af

den samlede affaldsmængde blev genan-

vendt – en stigning på 14% fra året før.

Kilde: Miljøministeriet

SKROT ER GODT FOR MILJØET

Et stort antal af de brugte enheder som vi tager i bytte fra
vores kunder ved nysalg er så udtjente, at de ikke har
anden værdi end at blive solgt til skrot. Og genindvinding
af jernskrot som råstof sparer ikke kun de naturlige res-
sourcer, men nedsætter også forureningen og energispil-
det væsentligt.

Ved brug af et ton jernskrot til stålproduktion kan der spa-
res 1,5 tons naturligt jernmalm, 0,5 tons koks, 70% elek-
tricitet og 40% vand. Faktisk giver et ton skrot omkring
950 kilo nyt stål. Indlysende fordele med gevinst for både
miljøet og tegnebogen.



Helt nye varianter af Komptechs Multistar
M2 og M3 stjernesortereanlæg samt
Mustang og Maxx tromlesortereanlæggene
er netop kommet på markedet. Anlæg til
effektiv sortering af f.eks. træflis, kompost
og affald. På de nye „E“ varianter er anlæg-
gene udstyret med el-motorer som alter-
nativ til de konventionelle hydraulikmoto-
rer. Herved spares der energi, da el-drift er
væsentlig mere effektiv end hydraulisk
drift. Energien til at drive dit anlæg kan
komme direkte fra din strømforsyning eller
du kan selv producere strøm fra den inte-
grerede dieselgenerator.

Spar op til 70% i energi

På den hydrauliske version af Komptechs
Mustang tromlesortereanlæg er dette
anlæg udstyret med en dieselmotor der
yder 75 kW. Komptechs Mustang E anlæg –
den elektriske variant – er udstyret med en
dieselgenerator der kun yder 48 kVA – vel
at mærke uden at miste effektivitet. På
bundlinien spares der ca. 25% brændstof.

Vælger du at benytte strøm direkte fra net-
tet, opnår du en endnu billigere drift. Med
en forbundet strømforsyning på kun 30 kW
er det gennemsnitlige energiforbrug i
timen på kun 20 kW, og det giver en bespa-
relse i energiomkostningerne på op til 70%.

Større fleksibilitet med el-drift

Når du tilslutter dit Komptech sorterean-
læg med strøm fra nettet undgår du
udstødningsgasser og varmeudvikling, så
du også kan arbejde i lukkede haller, hvis
det er påkrævet. Nu skal du ikke længere
bekymre dig over et højt støvindhold i dine
materialer. Du kan enkelt og nemt udtage
den dieselelektriske Power Unit fra anlæg-
get med en gaffeltruck og placere den i et
inddækket stativ uden for din produktions-
hal. Afstanden mellem dit anlæg og din die-
selgenerator er 50 m, så det giver dig
mulighed for at producere materialer i selv
et støvet miljø med den største sikkerhed
for anlægskomponenter, og med en
væsentligt reduceret risiko for brand på

anlæg, bygninger og materialer. Miljøet vil
elske dig for den støv- og støjsvage drift, og
for at du ikke længere spilder diesel-,
smøre- og hydraulikolie når dit Komptech
sortereanlæg er kommet i stødet.

KOM I STØDET
MED KOMPTECH

UPDATE ENERGIBESPARELSER

FAKTA

FORDELE VED EL-DRIFT

Op til 70% reduktion af energiomkost-
ninger (elektriske modeller)

Op til 25% reduktion af dieselolie 
forbrug (generator modeller)

Lave støjemissioner

Anlæggene kan producere i lukkede
haller

Større brugervenlighed end diesel-
hydrauliske anlæg

4



PÅ KOMPTECHS MULTISTAR M2 OG M3 STJERNESORTEREANLÆG SAMT

MUSTANG OG MAXX TROMLESORTEREANLÆGGENE KAN DU NU REDUCERE 

DINE ENERGIOMKOSTNINGER MED OP TIL 70% VED ELEKTRISK DRIFT.

Komptechs elektriske 

Multistar M3 stjernesortereanlæg

producerer kompostmaterialer 

til den laveste pris per 

produceret ton.

Den diesel-elektriske

Power Unit udtages

nemt og enkelt fra

Komptechs type „E“

sortereanlæg.
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ALT

 DT 
PÅ BG STONES NYE PRODUKTIONSANLÆG I THYBORØN FREMSTILLES DER

ÅRLIGT CA. 500.000 TONS VASKEDE STEN- OG GRUSMATERIALER – LANDET

DIREKTE FRA NORDSØEN.

FRA HAVET

FEATURE BG STONE

For bare få år siden gik alt i fisk i
Thyborøn – helt bogstaveligt. Thyborøn
som er blandt de fem største fiskeri-
havne i Danmark er de seneste år ble-
vet mærket af fiskerierhvervets ned-
gang. Det har banet vejen for en helt
ny industri af fiskere – „sten-fiskerne“

– der udnytter de gode materialer
Nordsøen har at byde på, den fremra-
gende havn i Thyborøn samt produk-
tionspladser på selve havnen. 

Nyt produktionsanlæg

En af de største aktører i denne spe-

cielle gren af råstofindustrien er 
BG Stone. I den forgangne sommer
startede BG Stone et nyt stort produk-
tionsanlæg i Thyborøn, hvor der frem-
stilles vaskede sømaterialer, der sor-
teres og knuses i et antal forskellige
fraktioner. 
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> ALT GODT FRA HAVET

Produktionsanlægget i Thyborøn
er BG Stones største i Dan-
mark. Det nye anlæg består 
af tunnelføder, Binder sigter,
Powerscreen afvandingshjul,
transportører og to kegleknu-
sere.

Optimal driftsøkonomi

Når skibene anløber Thyborøn
med sømaterialer til BG Stone
skal losning og produktion for-
løbe hurtigt – meget hurtigt.
„Det er dyrt at have et skib lig-
gende i havn – det er på søen
pengene tjenes. Heldigvis er
afsætningen af sømaterialerne
så god at en stor produktions-
kapacitet er påkrævet, og det
stiller store krav til produk-
tionsanlægget – specielt de to
Binder sigter af Bivitec- og
resonanstypen. Ud over en stor
kapacitet, skal sigterne produ-
cere så uproblematisk og lyd-

løst som overhovedet muligt –
det gode naboskab skulle jo
nødigt sættes over styr. Og
endelig er der driftsøkonomien
– den skal bare være optimal.
Et ton sømaterialer skal produ-
ceres til den billigste pris!“, for-
tæller direktør i BG Stone, René
Birch.

Store krav til materiellet

Valget af sigter faldt på østrig-
ske Binder fra Aksel Benzin.
„Fordelene ved Binders sigter,
fremfor en række andre sigter,
der er på markedet, er bl.a. den
store driftsikkerhed og det
minimale vedligehold. Vi skal
tjene vores penge ved at produ-
cere sømaterialer – derfor kan
vi ikke tåle for mange unødige
driftstop, som der ofte ses på
sigter der producerer i så
aggressivt et miljø som her,
hvor anlæggene bogstaveligt

oversprøjtes med saltvand i
selve vaskeprocessen. Det stil-
ler meget store krav til materi-
ellet. Alt hvad der kan galvani-
seres bliver det, så levetiden på
anlægget forlænges. Hos os
duer søforklaringer om leve-
ranceproblemer bare ikke. Vi
skal kunne producere hver dag
under de ret så specielle for-
hold. Tingene må bare ikke gå i
fisk hos BG Stone i Thyborøn“,
slutter René Birch med et smil.

De vaskede, knuste og sortere-
de sømaterialer afsættes bl.a.
til betonindustrien som forstår
at værdsætte de gode stenma-
terialer som Nordsøen – også –
har at byde på.

FAKTA

BG Stone A/S blev stiftet 
i 2005 i forbindelse med
opstart af Brekke Sten-
brud i Norge. BG Stone
har efterfølgende startet
egne havnepladser op i
Horsens, Odense og
Thyborøn. En ny havne-
plads er under opstart i
Fakse Ladeplads. 
BG Stone har desuden
opkøbt grusgrave i
Kongensbro, Karup og
Hvalsø. Alle produkter 
fra BG Stone produceres
i henhold til gældende
EU-harmoniserede stan-
darder. Tilslagsmaterialer
til beton overvåges af
Teknologisk Instituts cer-
tificeringsorgan, Dancert.

1

Råvaren hentes fra 
havbunden og sejles til 
BG Stone i Thyborøn.

Sten 0-150 mm

2

Råvaren føres via tunnel-
rør til Bivitec sigten med
vask.

3

Bivitec sigten sorterer råvaren i 4 fraktioner:
0-2 mm varen føres til et Powerscreen Trident
1 vaskehjul (D), 2-5 mm opstakkes, 4-22 mm
føres videre til Binder resonanssigten og 22-
150 mm knuses i 3’ STD knuseren. Det knuste
materiale føres tilbage til råvaren (2).

4

Resonanssigten sorterer i 3 fraktioner:
4-8 mm opstakkes, 8-16 mm opstakkes
og 16-22 mm opstakkes eller knuses i
3’ SH knuseren. Det knuste materiale-
føres tilbage til råvaren (2).

D

Trident 1 
producerer 0-2 mm

4-8 mm

0-2 mm

8-16 mm

eller

16-22 mm

Knuser 3’ STD

Knuser 3’ SH2-5 mm

BG STONES PRODUKTIONSANLÆG I THYBORØN
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Den unikke Bivitec sigte fra Binder + Co har fremra-

gende sigteegenskaber – specielt indenfor materia-

letyper der er komplicerede at sortere.

Udfordringen

I procesteknologien er det ofte vanskeligt at pro-

ducere sorterede materialer på konventionelle

vibrationssigter af cirkulær- og lineærtypen hvis

materialerne har en høj fugtighed, er meget lerhol-

dige, eller hvis der er „flækker“ – aflange fragmen-

ter – i materialerne. I alle tre tilfælde vil resultatet

være, at sorteringen af materialerne næsten helt vil

stoppe, fordi sigtens sold er blændede.

Løsningen

For at sikre en optimal sortering skal acceleratio-

nen på materialerne være usædvanlig høj. Binder +

Co har udviklet en løsning som er både simpel og

effektiv: Bivitec sigten med det dobbelte vibrations-

princip. Ved hjælp af resonans frembringer en driv-

aksel to vibrationsbevægelser. I denne proces bliver

der opnået en meget høj acceleration – helt op til 50

G – ved at de tynde og fleksible PU sigteduge udvi-

der sig, henholdsvis trækker sig sammen. 

Bivitec sigten arbejder i princippet som en trampo-

lin. Det betyder at materialerne kastes op i luften,

og lander vertikalt på sigtedugene som altid frem-

træder helt rene. Bivitec sigterne er udviklet til sor-

tering af færdigvarematerialer i størrelsen 0,2 – 50

mm. Sigtedugene er fastgjort uden bolte. Det sikrer

både en hurtig udskifting sigtedugene, og en næn-

som sortering af materialet. Bivitec sigtedugene

har et såkaldt „Ox-horn“ design, d.v.s. at de krum-

mer helt op på siden af sigteboksen. Det forhindrer

sammenblanding af materialer, og minimerer slid-

det på sigtedugene som har fremragende slidegen-

skaber. Den meget lange levetid på sigtedugene

skyldes bl.a. at materialerne ikke glider over sigte-

dugene, men kastes op og ned.

Teknologien

Det dobbelte vibrationsprincip på Bivitec sigten

fremkommer fra en grundlæggende svingning, og

en overlagt vibration. Den grundlæggende sving-

ning betegner en cirkulær eller lineær bevægelse

som fremkommer fra en cirkulær eller lineær

vibrationssigte. Den overlagte vibration betegner en

elliptisk bevægelse som er startet af den grundlæg-

gende svingning.

Bivitec sigten er anbragt på hule gummifjedre, som

i modsætning til stålfjedre kun frembringer lidt støj,

og har lang levetid.

Sådan fungerer sigten

2

1

3

BINDER
B

IV
IT

E
C

U
P

D
A

T
E

S
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T
E

R

1 Vibrationsvægt 1: Cirkulær justerbar amplitude 2A = 4 - 7 mm

2 Vibrationsvægt 2: Ellipse 2A = 12 - 18 mm

3 Sigteduge: Udvidet eller sammentrukket.



SIGTEN DER 

STARTER, HVOR DE

ANDRE GI’R OP...
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FEATURE KOMPTECH TOPTURN X67
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Alting er helt stille. De lange slammiler ligger roligt hen. Så
åbnes anlæggets kabinedør og maskinføreren tager plads i
førersædet. Han sætter sit thermokrus med kaffe fra sig og
drejer tændingsnøglen. Den nye Komptech milevender type
Topturn X67 giver et brøl fra sig, da den store Caterpillar
C13 dieselmotor springer i gang. Det centrale informa-
tionspanel er nu tændt og bekræfter: „Ready for action!“
Med et tryk på en knap starter førerkabinen med at bevæ-
ge sig og svinge op ad. I en højde af næsten fem meter er
luften ikke tynd – temperaturen er behageligt kontrolleret –
takket være det automatiske airconditionanlæg med
beskyttelsesventilation.

Maskinføreren har fuld kontrol over situationen oppe i høj-
derne. Hans højre hånd griber joysticken. Et skub frem ad
sætter Topturn X67 anlægget i bevægelse. Og Topturn
X67’eren er let til bens på den store bælteundervogn.
Hastigheden er op til 6 km/timen, hvis der er behov for at
køre så stærkt.

Den første slammile kommer til syne: 6 meter bred og
næsten 3 meter høj – under normale omstændigheder ikke

nogen helt let opgave for andre maskintyper. Med den ene
hånd på multifunktionshåndtaget sænkes Topturn
X67’eren. Den grønne knap starter rotorvalsen. Så lyder
advarselssirenen før der for alvor startes op. Topturn
X67’eren kører med sin voldsomme kraft ind i slammilen,
og den gigantiske rotorvalse med en diameter på 1,75
meter æder sig ind i milen, og slynger den komposterede
slam op i luften. En stor sky af vanddamp indhyller nu fuld-
stændig Topturn X67 milevenderen. En perfekt trekantfor-
met mile bliver synlig, når de store skyer har lagt sig.

Maskinføreren skruer op for musikken, læner sig tilbage,
slapper helt af og overlader det hele til Topturn X67’eren.
Alting har en ende – også en slammile. Med en kapacitet på
op til 5000 m3/timen når Topturn X67’eren næsten alt for
hurtigt igennem milen.

Odense Nord Miljøcenter fik som den første danske kunde
leveret en Komptech Topturn X67 milevender i efteråret
2008.



FÆRDIGT
ARBEJDE!

UPDATE TEREX-PEGSON MAXTRAK1000 SR

Bagdelen er fordelen

Terex-Pegson mobilknuseanlægget type Maxtrak 1000 SR er en komplet
dieselhydraulisk enhed bestående af fødekasse, kegleknuser, hovedtrans-
portør, sigte samt færdigvare- og returløbstransportør. Det er Terex-
Pegson Maxtrak 1000 SR anlæggets bagdel – den integrerede sigte – der
faktisk er fordelen ved det store anlæg. Slut med to anlægsinvesteringer,
to vedligehold, to opstillinger og nedtagninger og to transporter. 

Ét anlæg sikrer dig, at du fremstiller dine materialer til den absolut mest
konkurrencedygtige pris. Slut med at returnere overstørrelsesfraktionen
fra din sigte tilbage til fødekassen med din læssemaskine – det klarer den
integrerede returløbstransportør nu for dig. Du skal kun tænke på at læsse
og tage færdigvarerne væk fra det 38 tons tunge Terex-Pegson Maxtrak
1000 SR mobilknuseanlæg. Færdigt arbejde!

1414

FAKTA

TEREX-PEGSON MAXTRAK 1000 SR

Kegleknuser type 1000 Automax, indtag 175 mm

Fødekasse monteret med båndføder vol. 4,4 m3

Fødebånd BB=1000 mm, monteret 
med metaldetektor

Powerpack, Caterpillar C-9 Dieselmotor, 345 HK

Sigte, 2 dæk, 3350 x 1525 mm

Returløbstransportør BB=500 mm

Stakketransportør BB=1400 mm

Vægt 38 tons

Fødekasse

1000 Automax 
kegleknuser

Bælteundervogn Stakketransportør

Returløbstransportør Powerpack,
Caterpillar C-9

Sigte
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BRÆNDSTOF TIL EFTERTANKE

Olieprisernes himmelflugt har givet Terex-
Pegsons nye mobilknuseanlæg type XA400S
rigtig flotte salgstal. Omkostnings- og miljø-
bevidste råstofudvindere og entreprenører
har i stort tal taget det nye stærke Terex-
Pegson XA400S knuseanlæg til sig. Knuse-
anlægget, der er ideelt til knusning af sten,
beton og andre nedrivningsmaterialer er
monteret med et Direct Drive System til selve
knuseren. Systemet giver betragtelige brænd-
stofbesparelser, når der sammenlignes med
knuseanlæg i samme størrelse, der drives
hydrostatisk.

Bundlinien bliver bedre

Terex-Pegson har i sommeren 2008 udført
testforsøg med XA400S anlægget mod kon-
kurrerende knuseanlæg i samme størrelse.
Her viste det sig, at brændstofomkostningerne
på XA400S anlægget var reduceret med op til
33% i forhold til konkurrenterne. Testen mel-
lem knuserne dokumenterede, at Terex-
Pegson XA400S anlægget monteret med
Direct Drive System kun bruger 22 liter diesel-
olie i timen. Det er 11 liter mindre end de
hydrostatisk drevne kæbeknuseranlæg, der
bruger 33 liter dieselolie i timen. På et år kan
Terex-Pegson XA400S anlægget give en
besparelse på helt op til DKK 165.000, og mil-
jøet spares for en stor mængde CO2. Tænk
lidt over det.

Reducer dine brændstofomkostninger med op til 33% på Terex-Pegsons nye

mobilknuseanlæg type XA400S. 

ÅRLIG BESPARELSE VED SKIFT TIL TEREX-PEGSON XA400S KNUSEANLÆG

DIESELOLIE

LITER/TIME

OMKOSTNINGER/

2000 TIMER

BESPARELSE

TEREX-PEGSON 

MOBILKNUSEANLÆG TYPE XA400S

(KÆBEKNUSER)

22

DKK 330.000

33,33% – DKK 165.000  

KONKURRERENDE 

MOBILKNUSEANLÆG 

(KÆBEKNUSER)

33

DKK 495.000
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Back on track

Glem alt om fortidens vaskean-
læg opbygget på trailer-chassis.
Terex-Powerscreens Chieftain
1700 Rinser sortereanlæg er kon-
strueret til råstofudvindere der
sætter mobiliteten i højsædet.
Lavest mulige brændstofomkost-
ninger er et af de væsentligste
parametre hos moderne råstof-
udvindere forud for en investe-
ringsbeslutning. Chieftain 1700
Rinser sortereanlægget er derfor
opbygget på bælteundervogn, så
du hurtigt og nemt kører anlæg-
get hen til dine råvarer. Det giver

dig den bedste logistik, og de
laveste brændstofomkostninger.

Komplet enhed

Terex-Powerscreen Chieftain 1700
Rinser sortereanlægget er en
komplet mobil dieselhydraulisk
enhed bestående af fødekasse
med båndføder og radiostyret tip-
rist, hovedtransportør, 3-dækket
vaskesigte monteret med vaske-
udrustning samt stakketranspor-
tører. Du kan forvente en kapaci-
tet på op til 500/tons i timen på
Chieftain 1700 Rinser sorterean-
lægget.

Terex-Powerscreens nye 3-dækkede

Chieftain 1700 Rinser sortereanlæg giver dig

mulighed for at vaske sten- og grusmaterialer,

med både høj kapacitet, og høj mobilitet.
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FAKTA

TEREX-POWERSCREEN 

CHIEFTAIN 1700 RINSER

Totalvægt ca. 29.800 kg
Fødekassevolumen 8 m3

Fødekasselængde 14’

Vaskesigte, 3-dæk
Øverste og mellemste dæk 4,8 x 1,5 m
Underste dæk 4,3 x 1,5 m
Deutz BF4M2012C dieselmotor, 
110 HK, dieselhydraulisk drift
Bælteundervogn

Båndbredder:
Båndføder 1050 mm
Hovedtransportør 1050 mm 
Sandbånd 1200 mm
Sidebånd (3 stk) 650 mm
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NYHED TEREX-POWERSCREEN CHIEFTAIN 2100X/BIVITEC

SIGTER I
VERDENSKLASSE

18



Det nye mobile Terex-Powerscreen

Chieftain 2100X/Bivitec sorterean-

læg giver dig nu mulighed for at sor-

tere råstoffer med høj fugtighed, et

højt indhold af ler eller med et stort

indhold af „flækker“ på optimal vis.

Nordirsk råstyrke og østrigsk inge-
niørkunst har mødt hinanden. Terex-
Powerscreen og Binder har indgået en
OEM aftale der betyder, at Terex-
Powerscreen har rettighederne til at
inkorporere den helt enestående
Binder Bivitec sigte KRL/DD 1600 x 6 i
Terex-Powerscreens velkendte Chief-
tain 2100X sortereanlæg. I ét anlæg
får du nu det bedste fra to verdener:
Verdens ultimativt bedste mobilsorte-
reanlæg.

Et blødt punkt

De hårde facts: Den 2-dækkede
Bivitec sigte arbejder som en slags
trampolin, og har en acceleration på

hele 50 G. Det betyder, at materialer-
ne kastes op i luften og „lander“ verti-
kalt på de bløde og slidstærke sigte-
paneler, der er fremstillet af PU. De
specielle sigteduge adskiller sig helt
fra mobilsortereanlæggenes traditio-
nelle sigtesold som er fremstillet af
stål. Hvert enkelt af de bløde og flek-
sible PU paneler monteres enkelt og
nemt på sigten. Det eneste værktøj 
du behøver er en hammer. Sigte-
panelerne har et såkaldt „Ox-horn“
design der betyder, at de krummer
helt op på siden af sigten, så der ikke
sker en sammenblanding af materia-
lefraktionerne. Bivitec soldene har en
meget lang levetid, da materialerne
ikke glider hen over soldene som på
konventionelle sigter, men i stedet
kastes op i luften.

Verdens største producent af mobile 

sortereanlæg – Terex-Powerscreen og verdens

bedste sigteleverandør – Binder – har 

bogstaveligt talt sigtet efter at fremstille 

det ultimative mobilsortereanlæg.

FAKTA

TEREX-POWERSCREEN 

CHIEFTAIN 2100X/BIVITEC

Totalvægt ca. 37.200 kg
Fødekassevolumen 8 m3

Fødekasselængde 14’

Binder Bivitec sigte, 2-dæk, øverste dæk
5,88 x 1,55 m, underste dæk 5,23 x 1,55 m,
12 - 20 graders arbejdshældning
Caterpillar C.4.4 dieselmotor, 130 HK, 
dieselhydraulisk drift 
Bælteundervogn

Båndbredder:
Båndføder                   1200 mm
Hovedtransportør         1050 mm
Sandbånd                   1200 mm
Sidebånd                      800 mm
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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 45 års erfaring i at rådgive,
projektere, 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 leve-
ret, 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.
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AKSEL BENZIN

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