
T
A

N
K

T
#

5
A

P
R

IL 2009

N
Y

T
 O

M
 K

N
U

S
N

IN
G

, 
N

E
D

D
E

L
IN

G
 

O
G

 S
O

R
T

E
R

IN
G

 F
R

A
 A

K
S

E
L

 B
E

N
Z

IN

FULD AF GODE NYHEDER

NU LYSNER DET – MÅSKE
VI ER OPPE PÅ MÆRKERNE

HURTIG FINANSIERING 
– HURTIGT KØRENDE

„JEG GRAVER MIN EGEN GRAV“
FLOWER POWER ENERGI

STOR STØRRE STØRST
TA’ METROEN

HER MÅ DE HÅRDE RØDDER
GIVE OP

AMERICAS OPEN DAY ’09

E09 INVITATION
VEDLAGT BLADET

F

FUEL

E



side 6
„JEG GRAVER MIN EGEN GRAV“
Ove Andersen fra Løgtved Ny Grusgrav 
har investeret i en ny Terex-Powerscreen 
Chieftain 2400 Direct Feed.
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Terex-Pegsons hidtil største 
mobilknuseanlæg – XH500SR.
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TA’ METROEN
Terex-Pegsons Metrotrak HA 
mobilknuseanlæg – det mest produktive 
i sin klasse.
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Komptech Crambo 6000 Track 
– den nødvendige styrke til neddeling 
af trærødder og affaldstræ.
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biomasse i den helt rigtige kvalitet.
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til E09 i Vandel.
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KOMPTECH DRUMGRIP

Med Komptechs patenterede Drumgrip-system hopper
kæden ikke af i din produktion. Nu er det fortid med
udskiftning af tromlerørets tandkrans på dit Komptech
Mustang og Maxx tromlesortereanlæg. Med Drumgrip
kædedrev systemet er tromlerørets drivkæde monteret
med sugekopper som suger sig fast på svøbet på tromle-
røret. Tromlerøret er derfor ikke længere udstyret med
den konventionelle tandkrans. Som bruger, opnår du en
klar økonomisk besparelse, da du ikke længere skal inve-
stere i indkøb og montering af tandkranse.

TEREX-POWERSCREEN CHIEFTAIN 1400 – NU SOM SAMLESÆT

Hvad gør man, når man skal have et Terex-Powerscreen Chieftain 1400 sortereanlæg transporteret fra Danmark til Sri-
Lanka hurtigt og billigt? Det var det spørgsmål MTHøjgaard stillede os, da de i marts måned købte et komplet renove-
ret knuse- og sortereanlæg. Anlægget skulle være køreklar så hurtigt som muligt, og i den sædvanlige transporttil-
stand ville søtransport fra Danmark til Sri-Lanka være både besværlig, dyr og langsom. Det blev besluttet at skille det
22 tons tunge anlæg ad i containervenlige stykker, og på bare to dage var anlægget pakket i tre containere, der 2 1/2uge
senere var fremme i Sri-Lanka.

VOKSEVÆRK I WARRIOR FAMILIEN

Terex-Powerscreen er på krigsstien, og firmaet har netop
lanceret det nye Warrior 2400 sortereanlæg, der er store-
bror til de kendte Warrior 1400 og 1800 typer. Warrior 2400
er en komplet mobil dieselhydraulisk enhed med fødekas-
se (volumen 10m3), båndføder, en to-dækket sigte (areal
6,1  x 1,83 m per dæk) monteret med Grizzly-skalper på
det øverste sigtedæk, trådsold på det nederste sigtedæk,
tre færdigvaretransportører og en kraftfuld Deutz diesel-
motor, der yder 192 HK. Terex-Powerscreen Warrior 2400
er opbygget på bælteundervogn og sorterer effektivt jord,
brokker, nedrivningsmaterialer samt knust beton og
asfalt.

Vidste du... 

...at hver dansker bruger i gennemsnit 10 ton råstoffer om året. Det betyder, at der skal

indvindes mere end 50 millioner ton sand, sten og grus hvert eneste år fra grusgrave,

og fra havet. 

Kilde: Vejdirektoratet
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NU LYSNER DET – MÅSKE
Nu lysner det. Dagene er blevet
længere, og det dejlige forår
har gjort sit indtog. Og måske er
der også tegn på, at de krise-
hjælpepakker, der er blevet
iværksat for at kick-starte øko-
nomien, begynder at hjælpe. 

Samfundet kører i lavere om-
drejninger end før finanskrisen
satte ind. En finanskrise der
kom bag på alt og alle med sin
hurtighed og styrke. Vores salg
af nye knuse-, neddeler- og
sortereanlæg går ikke nær så
stærkt, som det har gjort. Du
kan måske også mærke krisen,

og det kan være, at din maskin-
flåde ikke står til fornyelse i
2009. Hos Aksel Benzin mener
vi, at det er det lange seje træk
der tæller, når du vælger
maskinleverandør. Vi var med
dig i gode år, hvor du investere-
de i nyt produktionsudstyr, og vi
vil også være med dig i de
magre tider, hvor dine mulighe-
der eller behov måske er
begrænsede. 

I den nedgangstid, som vi befin-
der os i lige nu, vil vi stadig
opdatere dig om, hvad der rører
sig på vores maskinfront.  I maj

2009 kan du for eksempel 
opleve en lang række knuse-,
neddeler- og sortereanlægs-
nyheder i arbejde på vores store
stand på E09 udstillingen i
Vandel. 

Vi glæder os til at vise dig vores
effektive og energibesparende
anlæg knuse, neddele, og sor-
tere sten, beton, rødder,
affaldstræ, have-/parkoverskud,
brokker, jord og grus. Så du ved
hvilke anlægstyper du skal
investere i „på den anden side“
af krisen – når vi alle igen kører
for fulde omdrejninger. 

I mellemtiden er vi klar med
professionel og kompetent råd-
givning og effektiv service når
dit materiel havarerer, eller
skal serviceres.

I dette nummer af  TANK kan du
også læse om Komptechs lang-
somtgående Crambo neddeler,
der giver dig biomasse i den
helt rigtige kvalitet og Terex-
Pegsons hidtil største mobil-
knuseanlæg XH500SR.

God læselyst.

Claus Benzin

FOKUS APRIL 2009
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Hvis finanskrisen har givet din økonomi en mavepuster, har vi våb-
net, der kan slå igen. Det hedder Aksel Benzin Finans, og gør dig
kørende dagen efter din beslutning er taget. Samtidig giver Aksel
Benzin Finans dig en række kontante fordele. Vi har ingen gebyrer,
og ingen købetvang. 

Så har din bankmand smækket kassen i, har vi hjælpen der ram-
mer plet, uden at du satser hele butikken. Ring på 39 62 42 55 og
lad os sammen finde en finansieringsplan der passer til dig og din
økonomi.

MED AKSEL BENZIN FINANS ER DU 

KØRENDE ALLEREDE DAGEN EFTER 

DIN BESLUTNING OM KØB ER TAGET.

HURTIG
FINANSIERING
– HURTIGT
KØRENDE

Oppe på CE-mærkerne

Hos Aksel Benzin er vi oppe på CE-mærkerne. Alle de anlægs-
typer vi leverer fra Terex-Powerscreen, Terex-Pegson,
Komptech og Binder er naturligvis CE-mærkede. Og din bru-
germanual og dine sikkerhedsmærkater er på dansk, da dette
også er et lovgivningskrav. 

Vogt dig for efterligninger

På de europæiske maskinauktioner sælges der jævnligt entre-
prenørmaskiner som ikke har den lovpligtige CE-mærkning.
Det kan være både nye og brugte maskiner, der ikke lever op til
kravene. Man ser ofte veletablerede produkter som er produce-
ret til markeder uden for EU (og derfor ikke CE-mærkede) finde
vej til de europæiske auktioner, og blive solgt til europæiske
entreprenører.

Læs mere om CE-mærkning på www.arbejdstilsynet.dk 

I 1995 BLEV DET ET KRAV I EU AT 

ENTREPRENØRMASKINER SKULLE VÆRE 

CE-GODKENDT. CE-MÆRKNINGEN ER 

DIN GARANTI FOR ET SIKKERT ANLÆG.

VI ER OPPE PÅ
MÆRKERNE

UPDATE CE-MÆRKNING UPDATE FINANSIERING
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„JEG GRAVER 
MIN EGEN GRAV“
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Råstofrige Løgtved

Vi er vestpå. Her synes stort. Bakkerne, træerne, og den vide
horisont. Vi er ikke i USA, men i Løgtved på Vestsjælland. Men
illusionen holder – der hersker en ægte guldgraverstemning
over stedet. Store huller viser sig i landskabet – huller der vidner
om, at her har man gravet sten- og grusmaterialer i årtier. Og
lige præcis i Løgtvedområdet finder man nogle af de bedste
råstoffer i Danmark. Konstant lyder den sagte summen fra de
store knuseanlæg, der støt og roligt æder sig igennem de store
råstofforekomster. 

Fokus på kundeplejen

En af områdets store råstofudvindere er Ove Andersen, der ejer
Løgtved Ny Grusgrav. Der er nu ikke noget nyt over hverken Ove
Andersen eller Løgtved Ny Grusgrav. Ove Andersen, der snart
nærmer sig de 75 år, har ejet og drevet grusgrav siden 1967, og
er kendt for at være en af branchens dygtigste råstofudvindere.
En mand med vid, bid, kant og karisma. Og med den fanden-
ivoldskhed og galgenhumor som kendetegner en ægte pioner.  

Vi har mødt pioneren fra Løgtved til en samtale om branchen –
dengang og nu. Vel ankommet til Løgtved bydes vi indenfor i kon-
torpavillionen. Her i hovedkontoret hviler der en gammeldags og
meget hyggelig stemning. I Løgtved Ny Grusgrav klatter man
ikke pengene væk på smarte domiciler – de bruges i stedet på
produktionsapparatet. Og igen mindes vi om illusionen fra „over
there“. Et par saloonagtige klapdøre giver adgang til bossens
hjørnekontor. Jack Daniels whiskyen er dog afløst af kaffe i rige-
lige mængder. Det er her fra hjørnekontoret at Løgtved Ny >

TRO PÅ FREMTIDEN, 

OG LØBENDE INVESTERINGER I NYE 

KNUSE- OG SORTEREANLÆG HAR GJORT 

OVE ANDERSEN TIL EN AF VESTSJÆLLANDS

STØRSTE RÅSTOFUDVINDERE.

FEATURE LØGTVED NY GRUSGRAV
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Grusgrav regeres. Her udveksler kunder, kollegaer, montører,
maskinførere, leverandører og andet godtfolk historier og nyt fra
branchen. Men den granvoksne Ove Andersen – altid iklædt den
karakteristiske kasket – er på ingen måde en kontormand. „Jeg er
til for kunderne. Når klokken slår seks om morgenen læsser jeg
selv de første biler, hvis mine maskinførere er optaget af andre
gøremål, og bliver det efter fyraften, står jeg også gerne for kun-
deplejen. Min pensionisttilværelse ligger bestemt ikke lige om
hjørnet. Jeg har masser af mod på fremtiden. Et nyt graveområde
i Løgtved er opstartsklar når mit nuværende snart er udgravet. Det

er faktisk kirkens jorder vi graver på lige nu. Man kan vel sige, at
jeg er ved at grave min egen grav“, siger pioneren fra Løgtved med
sit lune smil.

Materialer af høj kvalitet

„Da jeg startede min første grusgrav købte jeg i 1970 en lille pjevs
af en 50er kæbeknuser af Aksel Benzin. Sådan en lille knuser, der
bare var nummeret større end en nøddeknækker. Gennem årene
har jeg købt rigtig mange anlæg hos Aksel Benzin – lige fra statio-
nære knuse- og sigteanlæg, til de store mobile anlæg. Og der er
sket rigtig meget på den front, siden jeg startede grusgrav. Et
moderne årgang 2009-anlæg skal jo kunne producere store

mængder materialer i de helt rigtige kvaliteter, og til den billigste
tonspris. I de forgangne 42 år har tingene ændret sig rigtig meget
inden for råstofindustrien – for eksempel er mange af anlæggene
blevet mobile, så vi hurtigt kan rykke rundt på dem i grusgraven. 

Selvom det er mere end fire årtier siden jeg startede op, synes jeg
stadig at det er utroligt spændende og udfordrende, hver dag at
skulle producere sten- og grusmaterialer af højeste kvalitet. Og
med vores eget laboratorium i Løgtved Ny Grusgrav, kan vi garan-
tere vores kunder et ensartet produkt, der lever op til de fastlagte

kravsspecifikationer“, siger
Ove Andersen.

Godt samarbejde 

i fire årtier

„Det nyeste anlæg jeg har
investeret i er et mobilt
Terex-Powerscreen Chief-
tain 2400 sortereanlæg,
som jeg har købt af Aksel
Benzin – manden selv. Aksel
og jeg har givet hinanden
håndslag i 42 år. Vi er vel
begge to et par gamle pione-
rer på hvert vores område,
og vi har været med hele
vejen. Jeg er nok den gam-
meldags type når jeg hand-

ler. Jeg sætter pris på gamle dyder som ordholdenhed og trovær-
dighed. Og her har Aksel altid levet op til mine forventninger. Vi kan
se tilbage på et langvarigt leverandør-/kundeforhold, som har byg-
get på godt købmandskab og klassiske værdier.

Når jeg har besluttet mig for en ny maskine, er jeg „hurtig på
aftrækkeren“ – så skal der handles her og nu. Og så er Aksel lige
så hurtig med sin pris. Når jeg handler med Aksel, er der ofte kun
behov for ét møde i hjørnekontoret. Som for eksempel da jeg købte
mit nye Terex-Powerscreen Chieftain 2400 sortereanlæg. Aksel og
jeg mødtes om tirsdagen, lukkede handlen og seks uger senere
kørte og producerede anlægget i min grav. Det arbejder i øvrigt >

Aksel Benzin og Ove Andersen har givet hinanden håndslag i 42 år.
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FAKTA

TEREX-POWERSCREEN CHIEFTAIN 2400 DIRECT FEED

Vægt 39 tons
Sigte 3 dæk, 6,1 x 1,83 m
Powerpack Deutz TCD2012, 192 HK
Bælteundervogn

Båndbredder

Hovedtransportør 1200 mm
Sandtransportør 1200 mm
Sidetransportører 800 mm (2 stk), 650 mm (1 stk)

fantastisk. Det står som sidste led i en række af knuseanlæg, og
kan fremstille fire fraktioner af skærver med en meget høj kapaci-
tet“, slutter Ove Andersen. Vi forlader hjørnekontoret og bevæger
os ud i det virkelige liv – ud i den store Løgtved Ny Grusgrav. Her

er illusionen om amerikanske cowboys afløst af vestsjællandske
maskinførere i velvoksne læssemaskiner der fodrer de store
knuse- og sortereanlæg, der helt overdøver samtalen. Ikke at det
gør noget. Pioneren fra Løgtved har sagt, hvad der skulle siges.

Rå power til råstoffer! Det har Løgtved Ny Grusgrav netop fået med
Terex-Powerscreens  største mobile sortereanlæg – det gigantiske
Chieftain 2400 Direct Feed. 192 HK, en tre-dækket sigte med et
areal på mere end 11 m2 per dæk, og en kapacitet på op til hele 750
tons i timen. Chieftain 2400 Direct Feed fødes fra en ekstern føde-
kasse eller et knuseanlæg. Det kraftfulde sortereanlæg er opbyg-
get på bælteundervogn, og giver dig stor højde til dine færdigvarer
under de fire færdigvaretransportører. Det giver dig god logistik i
din grusgrav, og den bedste driftsøkonomi ved produktion af dine
råstoffer.

TEREX-POWERSCREEN
CHIEFTAIN 2400 DIRECT FEED
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Biomasse – naturligvis

Når vi beskærer buske og fælder
træer i vores haver, parker og skove
får vi et biomasseråstof, der ved
mekanisk behandling giver biobrænd-
sel af meget høj kvalitet – og som
bidrager til reduktion af drivhusgas-
sen CO2. Et stort biomasse-potentiale
ligger ude i vores natur, og venter bare
på at blive udnyttet. Komptech
Crambo neddeleren er ideel til denne
opgave. Og Komptech er østrigsk
ingeniørkunst, når den er bedst. 

Crambo skærer igennem

Den mobile Crambo neddeler – opbyg-
get på trailer eller på bælteundervogn
– arbejder dieselhydraulisk. I det stort
dimensionerede neddelingsområde
sørger skæreværktøjerne på de to
neddelingsvalser for at skære og
trække biomassematerialet igennem
valserne. Herefter rammer den ned-
delte biomasse en skærebjælke, der
gør det neddelte materiale ensartet i
størrelsen. Til sidst presses den ned-

delte biomasse igennem Crambo ned-
delerens kraftige pladesold. Mate-
rialet forlader ikke neddelingsområ-
det før det har en færdigvarestørrelse
der matcher hulstørrelsen på de to
underliggende pladesold. Det betyder,
at den neddelte biomasse fremtræder
meget ensartet, og med et meget lille
indhold af finstof og „stikkere“ – de
uønskede overstørrelsesfragmenter.
På plussiden tæller også Crambo ned-
delerens store driftsikkerhed med et
system der beskytter de langsomtgå-
ende rotorvalser mod overbelastning.
Endeligt opstakkes den neddelte bio-
masse under Crambos færdigvare-
transportør. Ren Flower Power energi
– godt for miljøet, og for bundlinien i
din virksomhed.

Tre Crambo typer

Komptechs Crambo neddeleranlæg
leveres i tre typer – Crambo 3400,
Crambo 5000 og flagskibet Crambo
6000. Forskellen på de tre typer er
størrelsen på dieselmotoren og hyd-

rauliksystemet, og hermed anlæggets
kapacitet.

Crambo – lige til lossepladsen

Komptechs Crambo neddeler er også
yderst velegnet til neddeling af
affaldstræ, møbler, paller m.m. Så
Crambo neddeleren er en naturlig del
af maskinflåden på lossepladser,
omlastestationer, miljøanlæg og til
„on-site“ opgaver. 

Sigtedæk

Hvis du neddeler rødder til biobrændsel
er det vigtigt at finfraktionen der består
af jord, småsten og smuld er frasorte-
ret. På Crambos trailer og bælteopbyg-
ningsversion kan du under soldkurvene
inkorporere Komptechs patenterede
Cleanstar stjernesigtedæk for frasepa-
rering af det uønskede finstof.

FLOWER
POWER ENERGI

Magnet

Crambo neddeleranlægget kan leve-
res med ekstraudstyr – blandt andet
en overbåndsmagnet af den perma-
nente type til fraseparering af jern i
det neddelte materiale.

Motoren

Det er en Caterpillar dieselmotor med
elektronisk styring, der giver den nød-
vendige styrke til de krævende nedde-
lingsopgaver. Motoren har en lydabsor-
berende indkapsling som reducerer
støjgenerne til et minimum.

KOMPTECHS LANGSOMTGÅENDE

CRAMBO NEDDELER GIVER DIG

NEDDELT BIOMASSE I DEN HELT

RIGTIGE KVALITET, MED EN HØJ

KAPACITET OG MED ET MINIMUM

AF STØV, STØJ OG SLID.
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Soldkurve

Det er vigtigt, at de neddelte materia-
ler har så ensartet en færdigvarestør-
relse som muligt. Crambo neddeleren
er udstyret med to udskiftelige plade-
sold med valgfri hulåbning. Du kan
meget hurtigt gå fra en færdigvare-
størrelse til en anden, da soldene
udskiftes på kun 15 minutter. 

Skæreværktøjer

134 udskiftelige skæreværktøjer i 3
varianter sørger for at rødder, træstød,
træstammer, grene, affaldstræ, paller
og møbler bliver effektivt neddelt. Een
variant skæreværktøj er specielt god
til neddeling af have-/parkoverskud,
rødder og træstød (A), en anden er til
neddeling af affaldstræ (B), og endelig
er der universal værktøjstypen (C).
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Produktion i lukket kreds

Det store Terex-Pegson
XH500SR mobilknuseanlæg,
der er specielt egnet til knus-
ning og sortering af bygge- og
anlægsaffald, nedrivningsma-
terialer, asfalt og tegl, er en
komplet mobil dieselhydraulisk
enhed opbygget på bælteun-
dervogn. XH500SR er udstyret
med fødekasse, forsigte,
rotorknuser, hovedtransportør,
færdigvaresigte samt færdigva-
re- og returløbstransportører.
Så her kommer sigteresten
automatisk tilbage til fødekas-
sen, da der produceres i en
„lukket kreds“. Du slipper for
de mange daglige læssemaski-
neture med at køre din sigte-
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INTEGRERET 

FÆRDIGVARESIGTE,

RETURLØBSTRANS-

PORTØR, MASSER AF

MUSKLER, KRAFT

OG OVERSKUD. 

DET FÅR DU MED

TEREX-PEGSONS

HIDTIL STØRSTE

MOBILKNUSEAN-

LÆG – XH500SR PÅ

67 TONS.
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FAKTA

TEREX-PEGSON XH500SR

Vægt 67 tons
Rotorknuser Hazemag 1214, rotorbredde 1340 mm, rotordia-
meter 1200mm, åbning 1360 x 810 mm, 4 slagbjælker
Fødekasse volumen 6,6 m3

Forsigte 2,1  x 1,3 m
Powerpack Cat C13 dieselmotor, 440HK
Færdigvaresigte 4,9  x 1,5 m, et-dækket, justerbar hældning
Bælteundervogn 4200 mm centerafstand

Båndbredder

Stakketransportør 1200 mm
Returløbstransportør 650 mm

rest tilbage til fødekassen.
Resultatet er ikke til at tage fejl
af. Sparet tid og brændstof. Og
flere kroner på bundlinien. Nu
er det forbi med to anlægsinve-
steringer, to vedligehold, to
opstillinger og nedtagninger, og
to transporter. 

Kæmpe knusekapacitet

Terex-Pegson XH500SR anlæg-
get der har en kapacitet på op
til 450 tons i timen, er i en klas-
se helt for sig hvad materiale-
valget angår. Selve knuseren er
bygget af Hazemag-fabrikken,
der har spidskompetence i



RE STØRST
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rotorknusere i tysk „Spitzen-
klasse“. Dieselmotoren er en
velvoksen amerikansk Cater-
pillar, og hydraulikken er fra
danske Danfoss. 

Så er dit knuse- og sorterings-
behov i den helt tunge ende er
XH500SR ikke til at komme
udenom. 

Fødekasse

Bælteundervogn

Returløbstransportør

Hazemag
1214 Rotorknuser

Forsigte

SigtePowerpack,
Caterpillar C-13

Stakketransportør



UPDATE TEREX-PEGSON METROTRAK HA

1414

Glem alt om rygmærker eller en kandidateksamen fra handels-
højskolen. I Metrotrak HA står HA’et for „Hydraulic Adjustment“.
På godt dansk betyder det hurtig og enkel hydraulisk sammen-
lægning af kæberne på den stærke engelske kæbeknuser.
Faktisk vejer Metrotrak HA 1 ton mere end standardversionen af
Metrotrak. Ikke uvæsentligt, når du skal knuse armeret beton
eller hårde sten. 

Men kæbeknuseren gør naturligvis ikke arbejdet alene.
Fødekassen, Grizzly-skalperen, sidetransportøren, Caterpillar
dieselmotoren, overbåndsmagneten, færdigvaretransportøren og
bælteundervognen gør anlægget til et af de mest produktive i sin
klasse. Metrotrak HA er selvfølgelig radiostyret, så du kan sidde
i din gravemaskine og have fuld kontrol over dit  mobilknusean-
læg.

TA’ METROEN

FAKTA

TEREX-PEGSON METROTRAK HA

Vægt 29,5 tons
Kæbeknuser indtagsåbning 900 mm x 600 mm, hydraulisk
sammenlægning
Fødekasse med Grizzly skalper, volumen 3,6 m3

Powerpack Caterpillar C6.6 Tier3Acert dieselmotor, 188 HK
Bælteundervogn

Båndbredde

Færdigvaretransportør 800 mm

ANLÆG I ARBEJDE 
PÅ E09

F

FUEL

E

DET ER IKKE KUN I KØBENHAVN OG PÅ DET FLADE AMAGER, AT DE TAGER METROEN. 

DET GØR MANGE KNUSEENTREPRENØRER OGSÅ – NEMLIG TEREX-PEGSONS METROTRAK

HA MOBILKNUSEANLÆG.



HER MÅ 
DE HÅRDE
RØDDER GIVE OP

UPDATE KOMPTECH CRAMBO 6000 TRACK

Nogle gange er det de små ting
der tæller.  Det gælder også for
Komptechs neddelerflagskib –
Crambo 6000 Track.  Her er det
de små detaljer som for
eksempel et unikt temperatur-
styringssystem og Constant
Power Control, som giver dig
den højeste kapacitet, det lave-
ste brændstofforbrug, og den
bedste driftsøkonomi til netop
den materialetype, du ønsker at
neddele. 

Når det handler om de store
vitale dele er der valgt de bed-
ste komponenter, du kan købe
for penge. Tag for eksempel
den kraftfulde dieselmotor og
den velvoksne hydraulik. Her er
det Caterpillar og Rexroth, der
sørger for at give dit Crambo
6000 Track neddeler anlæg den
nødvendige styrke til effektiv
neddeling af dine trærødder,
stød, have-/parkoverskud eller
affaldstræ.
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FAKTA

KOMPTECH CRAMBO 6000 TRACK

Vægt 27 tons
Fødekasse 4,6 x 2,9 m
Rotorvalser (2 stk), L  2820 mm, dia. 610 mm, 
134 skæreværktøjer, hastighed max. 41 omdr./minut
Soldkurve hulåbning 80 mm, alt. 100 mm, alt. 125 mm, 
alt. 150 mm, alt. 180 mm, alt. 250 mm, alt. 300 mm
Powerpack Caterpillar C18, 583 HK
Bælteundervogn

Båndbredde

Stakketransportør 1000 mm

ANLÆG I ARBEJDE 
PÅ E09

F

FUEL

E



SOM EN AF DE STÆRKESTE EUROPÆISKE TEREX-PEGSON OG TEREX-

POWERSCREEN FORHANDLERE BLEV VI INVITERET TIL AMERICAS OPEN DAY ’09

SHOWET I SAN DIEGO, USA. TANKS UDSENDTE TOG TUREN OVER ATLANTEN, 

UDRUSTET MED STØVLER, HJELM, KAMERA, KUGLEPEN OG NOTESBLOK. KLAR

TIL AT OPFANGE DE ALLERNYESTE TRENDS OG TENDENSER FRA VERDENS 

TO STØRSTE PRODUCENTER AF KNUSE- OG SORTEREANLÆG.
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ONSDAG KL 7.15

Checker ind til San
Diego. Kufferten er
proppet med støvler,
hjelm og praktisk tøj 
– skal se maskiner.
København/Amsterdam/
LA/San Diego – 17
timers flyrejse venter
forude.

ONSDAG KL 19.23 AMERIKANSK VESTKYST TID
Er landet i San Diego. Tager til hotellet og checker ind. Har lidt jet-lag i kroppen, og spørger i recep-
tionen what time it is. Får med et ærke-amerikansk smil at vide, at det er Terex-time. Og det er præ-
cis det det er. For i morgen starter Terex selskaberne Terex-Pegson og Terex-Powerscreen deres
store Americas Open Day ’09 show i San Diego. Vil se dyner nu – skal være frisk i morgen. 
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TORSDAG KL 8.06

Tager en all amerikansk breakfast. Og så kører
vi! Fem tætpakkede turbusser med dealers fra
hele verden og deres kunder. 

TORSDAG KL 9.25

Gule veste, hjelme, afskærmninger og en
ambulance – så er vi vist også sikre.

TORSDAG KL 8.53

Ankommer til et sten-
brud tæt på grænsen
til Mexico. Skal se et
stort antal Terex-
Pegson og Terex-
Powerscreen verdens-
premierer (og nogle
gamle kendinge)
arbejde hårdt med 
at knuse og sortere
sprængte klippestyk-
ker.

TORSDAG KL 9.33

Action! Nu startes det første arbejdende sæt op. En Terex-Pegson 
XR400S arbejder sammen med en Terex-Pegson Maxtrak 1300, en 
Terex-Powerscreen 5163R, en Terex-Pegson XV350 og til slut en Terex-
Powerscreen 6203R. Kæmpestore klippeblokke bliver knust og sorteret 
til små skærver. En god opvarmning til verdenspremiererne.

TORSDAG KL 10.07

Spændingen stiger. Vi skal overvære en verdenspremiere – lanceringen af det helt nye, store Terex-Powerscreen Warrior 2400
sortereanlæg. De Nord-Irske montører er forventningsfulde. Anlægget, der skal have sin ilddåb, er en prototype. Den kæmpe-
store Terex-Pegson mobil-kæbeknuser XA750 og Terex-Powerscreen Warrior 2400 startes op. Store klippestykker læsses i
XA750erens fødekasse, knuses og fødes over på Terex-Powerscreen Warrior 2400, hvor materialerne sorteres med en enorm
kapacitet. 
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TORSDAG KL 12.17

Have a Coke and a smile og lidt fast
føde. Amerikansk catering når det er
bedst.

TORSDAG KL 13.53

It’s showtime! Nu skal vi se maskiner. Endnu en verdenspremiere lanceres i San
Diego. Det lille kompakte Terex-Pegson XH250 rotorknuseranlæg. Super anlæg til de
mindre knuseopgaver. Kan komme igennem en port i anden baggård på Vesterbro.

TORSDAG KL 14.37

Hop-hop, ned – op. De knuste stenma-
terialer sorteres perfekt på Terex-
Powerscreens nye 2100X sortereanlæg
der er monteret med verdens bedste
sigtetype – Binder Bivitec „trampolin“
sigten. En Terex-Pegson Maxtrak 1300
knuser stenmaterialer til det super pro-
duktive sortereanlæg.

TORSDAG
KL 10.47

Alting er større i
USA – både entre-
prenørerne...

TORSDAG KL 10.51

...og anlæggene (selvom de er bygget i Birmingham, England). Endnu en verdens-
premiere – lanceringen af det 67 tons tunge Terex-Pegson XH500SR knuseanlæg.
Et mobilt rotorknuseranlæg med integreret færdigvaresigte og returløbstranspor-
tør. Tog pusten fra selv de forvænte amerikanske entreprenører. XH500SR er mobil-
knuseanlæggenes ukronede konge – intet mindre!
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FREDAG KL. 8.27

Der er dømt sightsee-
ing downtown San
Diego. Flot vejr –
næsten 25°C – noget
en vintertræt dansker
kan bruge. Rigtig post-
kort by, solen skinner
altid, lidt poleret og
meget ren. Her smider
man ikke affald i
gaderne.

LØRDAG KL 17.28

På vej hjem igen. Har masser af tid til at
fordøje flymaden og alle de mange ind-
tryk jeg tager med hjem fra et fantastisk
American Open Day 09 show. Her viste
verdens to største leverandører af mobile
knuse- og sortereanlæg, Terex-Pegson
og Terex-Powerscreen, deres aktuelle
slagstyrke og innovation. Specielt det
store nye Warrior 2400 sortereanlæg, og
det gigantiske XH500SR knuseanlæg var
helt fantastiske.

FREDAG KL 21.08

På hovedet i seng 
– i morgen går det
hjemad.

TORSDAG KL 18.22

Skal have en bid af San Diego. Maden er
varm, øllene kolde, musikken god, og
servitricen er sød. Tumler hjem i seng,
har stadigvæk lidt jet-lag i kroppen.

TORSDAG KL 15.33

Hjem til hotellet. Der vil
de elske os, når de ser
vores mudrede støvler.

SØNDAG KL 16.25

Lander i Kastrup 17 timer og 10.800
km senere. En super tur er slut – USA
er altid et besøg værd. Back to work i
morgen tidlig. Glæder mig til at se de
amerikanske anlæg i arbejde på
dansk grund.



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


