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SIG POWERSCREEN TIL DIN KNUSER 
Terex-Powerscreen og Terex-Pegson er 

fusioneret, og nu hedder begge mærker 

Powerscreen. side 5
DEN GRØNNE ÆLLING
Odense Nord Miljøcenter har udviklet sig fra 

gammeldags losseplads til et af Nordeuropas 

mest moderne affaldsbehandlingscentre. side 6

side 12
LILLE POWERSCREEN
Powerscreens mindste sortereanlæg 

til de store materialer.

side 14
CHIEFTAIN DUAL POWER
På Powerscreens nye diesel-elektriske

Chieftain sortereanlæg bestemmer du selv 

energitypen.

side 16
KOMPTECH ER HELT UDE I SKOVEN
Der er god økonomi i at udnytte skovens 

ressourcer både over og under jorden.

side 18
CRAMBO 5000 F
Med det ideelle anlæg til behandling 

af trærødder får du biomasse med den 

højeste brændværdi.

side 23
NYE TIDER, NYE OMGIVELSER
I januar 2010 flytter Aksel Benzin 

Sjælland til nye større kontorer i Vangede 

nær København.

side 20
CHIPPO 5010 C DIRECT
Den perfekte allround flishugger 

til træstammer og grene.

side 22
FRA VRAG TIL VERDENSKLASSE
Kunstneren Annette Skov tog en gammel, 

rusten transportør fra Aksel Benzin 

med på udstilling.

side 11
HURTIGT OVERBLIK 

OG FORBEDRET YDEEVNE 
IT-simulerede Powerscreenopstillinger.

GRØNNE ANLÆG GIVER GRØNT MILJØ 
Bøffer skal være røde og maskiner grønne.

side 4
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WIEN, ØL, HORNMUSIK OG MASSER AF ANLÆG TIL

PRODUKTION AF CO2-NEUTRAL BIOMASSE

Den 25. september deltog Komptech, og et stort antal

branchekollegaer i en stor, arbejdende maskindemon-

stration i Wien. Flere tusinde træmænd- og kvinder

med interesse for produktion af miljøvenlig CO2-neu-

tral biomasse fra træ, rødder, stød og have-/parkover-

skud havde fundet vej til Marchfelder BioEnergie i

Østrigs smukke hovedstad. Vi kunne se flere end 40

højt specialiserede anlæg neddele, sortere og mileven-

de biomasse, akkompagneret af gullash, øl og hornmu-

sik. Komptech viste blandt andet den nye Crambo 5000

F neddeler med indbygget stjernesigte, og havde ver-

denspremiere på den nye hurtigtgående Axtor 7012

neddeler.

POWERSCREEN – NU MED DRONNINGEKRONE

Nordirske Powerscreen, der er verdens største produ-

cent af mobile sortere- og knuseanlæg, har vundet 

den meget prestigefyldte „The Queens Awards For

Enterprise : International Trade 2009“ pris. Den efter-

tragtede pris, der blev overrakt af dronning Elizabeth II

tildeles virksomheder i England og Nordirland, som er

i den absolute elite på eksportmarkederne. Power-

screen har vundet prisen ved at have øget deres i for-

vejen meget store eksportandel med hele 41% siden

2005. 84% af Powerscreens totale produktion sælges

nu på eksportmarkederne.

Vidste du... 

at der i 2008 blev udvundet 28,9 mio m3

sand, grus og sten fra landets grusgra-

ve. Topscorere fordelt på regioner ser

sådan ud:

Region Midtjylland 9,5 mio. m3

Region Syddanmark 8,8 mio. m3

Region Sjælland 5,3 mio. m3

Region Nordjylland 4,2 mio. m3

POWERSCREEN MODTAGER 

ISO : 14001 MILJØPRISEN

Powerscreen fabrikkerne i Dungannon ved Belfast

er blevet tildelt ISO : 14001 miljøstyringsprisen.

Powerscreen er det første Terex selskab, der mod-

tager den eftertragtede pris. ISO : 14001 prisen til-

deles virksomheder, der har en miljøpolitik, håndte-

rer virksomhedens miljøpåvirkning på omgivelserne

og løbende implementerer miljøforbedrende foran-

staltninger.
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GRØNNE
ANLÆG GIVER
GRØNT MILJØ

I december afholdes klimatopmødet

COP15 i København, hvor klodens massive

miljøudfordringer skal drøftes. Håbet er,

at en lang række lande vil forpligte sig til

at bære sig mere miljørigtigt ad. Vi dan-

skere kan i denne henseende ikke melde

hus forbi. Vores husholdninger og industri-

er bruger for meget fossil energi, og vores

kraftværker har stadig for meget kul på.

Øget genanvendelse

Er du klar over at du bidrager til et forøget

CO2 udslip når du spiser en rød bøf, og

drikker et glas rødvin? Tak for kaffe – skal

alle måltiderne nu gå i fisk? Nej – ikke hvis

du spørger mig. Proportionerne skal være

i orden, og der er større og vigtigere ind-

satsområder at have fokus på. Vi har alle

en pligt til at mindske CO2-udledningen,

men også til at give miljøet en håndsræk-

ning på rigtig mange andre områder, f.eks.

sikre at vi har rent vand, ren luft, og ren

jord, så vi ikke sætter til på miljøet, hvad vi

sparer på energien. Vores knuse-, nedde-

ler- og sortereanlæg giver deres bidrag til

at give din virksomhed grønne miljørigtige

produkter.

Masser af miljørigtige anlæg

I TANK # 6 har vi fokus på anlægstyper fra

Powerscreen og Komptech, der har lavt

brændstofforbrug, eldrift der skåner mil-

jøet, og giver renere vand og luft, eller pro-

ducerer CO2-neutral biomasse-brændsel.

Anlægstyper, der er gode for miljøet, og

for din virksomheds bundlinie.

Nu er vi er helt grønne

Og nu hvor vi er ved fællestrækkene, er

alle vores anlæg blevet grønne – også dem

der tidligere var blå. Det kan du læse om i

artiklen „Sig Power-

screen til din knuser“,

på side 5. Din maskinle-

verandør Aksel Benzin

går nu op i gear. I artik-

len „Nye tider, nye

omgivelser“ på side 23

kan du læse om de

store ændringer der

sker i vores virksom-

hed. Ændringer der i

fremtiden giver dig en

endnu bedre service.

Kundefeaturen i denne

udgave af TANK står

naturligvis i miljøets

tegn. Et sandt miljøeventyr udspiller sig i

H.C. Andersens Odense. På Odense Nord

Miljøcenter er der styr på mikroorganis-

mer, temperatur, halm, have-/parkover-

skud og slam, når man fremstiller marke-

dets bedste biokompost. Lad eventyret

begynde på side 6 i artiklen „Den grønne

ælling“.

Rigtig god læselyst 

Claus Benzin

FOKUS NOVEMBER 2009
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I fremtiden skal du sige Powerscreen til din Terex-

Pegson knuser. Terex-Pegson-navnet er fortid, og

fabrikationen af de blå knuseanlæg i Birmingham,

England er ophørt. Produktionen af de robuste knu-

seanlæg er flyttet til Nordirland – hvor Powerscreen

i forvejen producerer de verdenskendte mobile sor-

tereanlæg. Og farven på din nye knuser er naturlig-

vis RAL 5021 – den kendte grønne Powerscreen sig-

naturfarve, der er forbundet med høj kvalitet og

pålidelighed. Den nye brandingstrategi strømliner

Powerscreens gode image, og vil identificere den

store leverandør af knuse- og sortereanlæg som en

progressiv og dynamisk virksomhed.

Væsentlige synergifordele

Ved at føre de to brands Terex-Pegson og Terex-

Powerscreen sammen til ét mærke – Powerscreen –

og ét produktionssted, er der store synergifordele at

hente. Fordele som kommer dig til gode. Lavere

produktionsomkostninger, bedre logistik, og et langt

tættere udviklingssamarbejde mellem knuser- og

sortereanlægsdivisionerne for blot at nævne nogle

stykker. Naturligvis uden at gå på kompromis med

den gode, solide engelske kvalitet som Terex-

Pegson knuseanlæggene var kendetegnet ved.

SIG 
POWERSCREEN 
TIL DIN 
KNUSER

TEREX-POWERSCREEN OG 

TEREX-PEGSON ER FUSIONERET 

OG NU HEDDER BEGGE MÆRKER

POWERSCREEN.
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EN NY KOMPTECH X67

MILEVENDER OG NYT

POWERSCREEN

WARRIOR 1400 SORTE-

REANLÆG HAR GJORT

ODENSE NORD MILJØCENTER GODT

KØRENDE – OG LIDT GRØNNERE.

På øen i midten af landet, ganske tæt på vandet, ligger eventyr-

byen Odense – Danmarks trediestørste by befolket med 186.932

indbyggere. I Odense mærker man tydeligt historiens vingesus,

når man slentrer gennem de små gader. Smukke bindingsværks-

huse, domkirke, slot, og naturligvis fødeby for verdens mest

berømte eventyrdigter – H.C. Andersen. 8 km nord for idyllen i

Odense udspiller et andet eventyr sig af den miljørigtige slags –

nemlig på Odense Nord Miljøcenter, som er et af nord-Europas

største og mest sikre behandlingscentre for affald.

Perfekt placering

Odenses grønne ælling – Odense Nord Miljøcenter – så dagens

lys i 1994, da den gamle losseplads lukkede ned og blev erstattet

af det moderne nye miljøcenter, som er en del af Odense

Renovation. Placeringen af Odense Nord Miljøcenter er perfekt,

da undergrundens forhold giver en naturlig barriere mod forure-

ning af grundvandet. En god infrastruktur, og langt til nærmeste

nabo gør beliggenheden ideel.

Grøn viden

Odense Nord Miljøcenters driftschef er Finn Andersen. Det har

han været siden 1998. Hans viden er grøn, men han er langtfra

grøn, når det gælder indsigt omkring nyttiggørelse af værdifulde

ressourcer. Finn Andersen ved alt, hvad der er værd at vide, om

DEN GRØNNE ÆL
FEATURE ODENSE NORD  

bakterier, svovlindhold, temperatur og pH-værdi i

den biokompost der fremstilles. Den miljøvenlige

driftschef er kendt som en ildsjæl, der gerne åbner

hovedporten for besøgende fra ind- og udland, for at

fortælle om Odense Nord Miljøcenters videnbasere-

de måde at behandle affald på.

Store forhold

TANKs udsendte har en mødeaftale med Finn

Andersen. Vel ankommet inde på selve Odense Nord

Miljøcenter fornemmer man tydeligt, at her tager

man miljøet seriøst. Det første der møder den besø-

gende, er en større fåreflok, der sørger for CO2-

neutral miljøvenlig „græsslåning“ på miljøcentrets

store græsarealer. Så er miljøtonen slået an!

„Odense Nord Miljøcenters areal er på hele 110 Ha,

og kan rumme 10 mill. m3 affald. Omsat i år betyder

det, at vi kan modtage affald indtil år 2100. Det er
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LLING
MILJØCENTER

FAKTA

KOMPTECH TOPTURN X67

Tunneldimensioner

Bredde 5400 mm

Højde 2900 mm

Rotordiameter 1750 mm

Rotorlængde 5300 mm

Diesel-hydraulisk drift

CAT dieselmotor type C13, 446 HK

Bælteundervogn

Sidetransportør (option)

Vægt 24 tons uden sidetransportør
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store mængder, som vi har plads til at behandle og

nyttiggøre på miljørigtig vis. Vi er en miljøvirksom-

hed, og vi er stolte af det vi laver, for vi kan se, at

det gør en forskel“, siger Finn Andersen begejstret.

Fra gråt slam til grønt miljøprodukt

Odense Nord Miljøcenter er opdelt i sektioner med

hver sin aktivitet. Hovedaktiviteterne er komposte-

ring af biomasse (slam fra spildevandsrensning),

rensning af olieforurenet jord, deponering af affald,

sortering af forbrændingsslagger, og kompostering

af have-/parkoverskud. „Vores biokompost er en

særlig næringsrig komposttype, der fremstilles af

både have-/parkoverskud og biomasse. Den færdi-

ge kompost anvendes til udspredning på land-

brugsjord. Der er mange miljøgevinster at hente,

når landbruget benytter vores næringsrige kom-

post, der til fulde matcher næringsindholdet i dyr

importeret kunstgødning. Blandt andet spares de

energitunge produktionsmetoder og de lange

transporter. Men vigtigst af alt er, at landbruget

sparer på vores klodes meget knappe fosforres-

sourcer“.

En ordentlig „slambert“

„Et så grønt miljøprodukt som vores biokompost

kræver en ligeså grøn milevender til at gøre det

hårde arbejde med at pløje sig igennem de mange

kompostmiler. For nylig købte vi en Komptech

Topturn X67 milevender af Aksel Benzin. En

ordentlig „slambert“, der æder sig gennem slam-

miler, der er op til 6,4 meter brede og over 3 meter

høje. Kapaciteten er op til 4500 m3/timen. Det har

betydet, at vi har opnået en bedre intern logistik, og

en bedre driftsøkonomi på vores slamkomposte-

ringsplads, da vi nu kan lave meget højere og

bredere miler end tidligere. Det er vigtigt for

os at have en meget høj driftssikkerhed, og

det har vores nye X67’er til fulde levet op til“,

siger Finn Andersen.

Fuld proceskontrol

„Det er vigtigt, at vi kan kontrollere og styre

de mange parametre i komposteringsproces-

sen. Derfor anvender vi et IT-system som

samler og behandler alle data omkring kom-

posten. Slammilernes temperatur bliver

gennem hele komposteringsprocessen målt

hver halve time. Målingerne indlæses i vores

driftskontrolprogram, så vi konstant kan kon-

trollere, at der er optimale temperaturfor-

hold i den enkelte mile“. 

„Der stilles meget strenge krav til kompost-

en, og derfor skal der foretages et antal

>
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start- og slutanalyser på hvert enkelt parti

kompost. Alle analyser omkring et parti

registreres i en journal. Hvert parti har sin

egen journal, der helt nøjagtigt dokumente-

rer partiets indhold, og hvilke reaktioner det

har udvist under komposteringsprocessen.

På den måde har vi under hele komposte-

ringsforløbet styr på processen, og vi kan

dokumentere indholdet“, fortæller Finn

Andersen.
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Jordens bedste rensning

„En anden af Odense Nord Miljøcenters aktiviteter er

rensning af olieforurenet jord med et olieindhold på op til

5%, og et tjæreind-

hold på op til 0,2%.

Rensningen foregår

ved at vi lægger jor-

den i miler, som vi

vender regelmæs-

sigt. Olieforuren-

ingen nedbrydes af

de mikroorganismer

der forekommer

naturligt i jorden.

Det er vigtigt at have

en „ren“ ensartet

jordvare at arbejde

med, når det gælder

forurenet jord. Der-

for skal alle emner

over ca. 40 mm 

frasorteres – for

eksempel betonstyk-

ker, mursten og

sten. Når jorden er sorteret, er den klar til selve jord-

rensningen. På Odense Nord Miljøcenter benytter vi også

den bedste teknik til vores jordrensning. Powerscreen

fremstiller et rigtigt godt anlæg, der

er konstrueret til netop denne type

opgave. Det er det grønne Warrior

1400 sortereanlæg, som vi for nylig

har fået leveret fra Aksel Benzin.

Warrior’en er et velbygget Heavy

Duty sortereanlæg, der effektivt

renser betonstykker, sten og brok-

ker fra den forurenede jord.

Anlægget kan håndtere selv meget

store sten og betonstykker, uden at

det tager skade. Vores Warrior 1400

er udstyret med Cascade-fingre på

sigtens øverste dæk, som bryder

jorden op i mindre fragmenter – selv

når jorden er forurenet, fed og leret.

Powerscreen Warrior 1400 sortere-

anlægget er naturligvis bygget op på

bælteundervogn, så vi kan køre det

helt hen til jordmilerne. En klar

besparelse i tid og dieselolie, og en gevinst for miljøet”,

siger Finn Andersen.

Overskud til et bedre miljø

Finn Andersen er miljøets mand – ingen tvivl herom.

Heldigvis har den travle driftschef også ressourcer til at

tænke på at værne om sine

ansatte. „Uden tilfredse og

engagerede medarbejdere

bliver der altså ikke frem-

stillet gode miljøprodukter.

Derfor ligger sunde, sikre

arbejdspladser, og et godt

arbejdsmiljø mig meget på

sinde. Det betyder, at der

skal være et stort element

af brugervenlighed tænkt

ind i alle de anlæg, som vi

investerer i. Når de ansatte

har et fysisk overskud, giver

det blandt andet markedets

bedste miljøprodukter, og

dem kan vi levere fra

Odense Nord Miljøcenter“,

slutter Finn Andersen.

Et spændende besøg på Odense Nord Miljøcenter er

slut. TANKs udsendte kører ud ad det fynske motorvejs-

net med hovedet fuld af slam, mikroorganismer, blan-

dingsforhold, forurenet jord og brokker, og mennesker

og maskiner. Helt overbevist om, at miljøet er i de bed-

ste hænder hos Odense Nord Miljøcenter, godt anført af

Finn Andersen.    

FEATURE ODENSE NORD MILJØCENTER

FAKTA

POWERSCREEN WARRIOR 1400

Længde (arbejde) 13,51 m

Bredde (arbejde) 11,80 m

Højde (arbejde) 3,75 m

Vægt 26 tons

Diesel-hydraulisk drift

Deutz dieselmotor type  BF4M2012C, 110 HK

Bælteundervogn

Fødekassevolumen 6,8 m3

Fødebånd BB = 1300 mm

Sigteenhed 3,6 x 1,5 m, Cascade fingre på

øverste dæk, trådsold på nederste dæk

Sidebånd (2 stk) BB = 900 mm

Sigterestbånd BB = 1200 mm

>
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HURTIGT 
OVERBLIK OG
FORBEDRET YDEEVNE

MED DET NYE

POWERSCREEN/AGGFLOW

SYSTEM FÅR DU 

SIMULEREDE PROCES-

PRÆSENTATIONER 

OVER POWERSCREENS 

SORTERE- OG KNUSE-

ANLÆG.

Med det nye AggFlow IT-program kan vi nu

give dig en komplet layoutpræsentation af

din Powerscreen-opstilling. Præsentatio-

nen indeholder en komplet procesanalyse,

der viser teoretiske kapacitetskalkulatio-

ner og sigteanalyser på sortere- og knuse-

anlæggene.

Hurtigt overblik

Med AggFlow systemet får du et hurtigt

overblik over dine opstillingsmuligheder,

og ydeevnen i din produktion. AggFlow

viser Powerscreens sortere- og knusean-

læg i et todimensionelt format, og indehol-

der samtidig alle de nødvendige data

omkring anlægstyperne. Det giver mulig-

hed for en specifik justeringskonfiguration

af parametrene på hvert anlæg.

Præcis processimulation

AggFlow systemet gør det nemt for bruge-

ren at tilpasse Powerscreens anlæg til spe-

cifikke projektkrav. AggFlow simulerer pro-

duktionsbetingelserne på anlæggene, og

giver de optimale teoretiske produktions-

data. Det giver dig som bruger af Power-

screen anlæg mulighed for at få optimeret

din produktion, for at få den bedste kvalitet

af dine færdigvareprodukter.



WARRIOR 800
LILLE POWERSCREEN TIL
Med lanceringen af det nye lille

Warrior 800 sortereanlæg manife-

sterer Powerscreen nu sin position

som markedets stærkeste udbyder

når det gælder sortereanlæg i

mange størrelser.

Hva’ fan er du?

Du kender allerede Powerscreens

Warrior 1400 og Warrior 1800 sorte-

reanlæg, som sorterer jord, brok-

ker, bygge- og anlægsaffald og knu-

ste materialer i et stort antal på

mange danske omlastestationer og

on-site på nedrivnings- og bygge-

pladser. Nu har kunderne talt –

markedet behøver også et mindre

Warrior sortereanlæg – og det

ønske har Powerscreen efterkom-

met med lanceringen af det nye

Warrior 800 sortereanlæg. Rent

designmæssigt ligger Warrior 800

helt op ad Powerscreens øvrige

Warrior sortereanlæg – blot mindre.

Vi kan nu tilbyde dig hele det stør-

relsesmæssige spekter af Power-

screens for-sortereanlæg. Synes du

at „Big is beautiful“, er Warrior 1800

og Warrior 2400 lige noget for dig, er

du mere til medium størrelsen, vil

Warrior 1400 passe dig helt perfekt,

og er du fan af små anlæg skal du

have fingre i Warrior 800.

Hurtige facts

På Warrior 800 sortereanlægget

giver Powerscreen dig en skråtstil-

let fødekasse (volumen 4,9 m3) med

lav ilæsningshøjde, så du ikke behø-

ver rampe, Heavy Duty sigte med to-

leje ophæng (2,77 x 1,22 m), den

patenterede sigteresttransportør

med udglidningsmekanisme, og to

sidetransportører med god stakke-

højde. Det nye Warrior 800 er et

meget brugervenligt sortereanlæg,

hurtigt at opsætte, og nemt at servi-

cere og vedligeholde.

Også god til knuste materialer

Powerscreens Warrior 800 sortere-

anlæg er skræddersyet til sortering

af jord, brokker samt bygge- og

anlægsaffald. Warrior 800 sortere-

anlægget er lige så velegnet til at

stå efter et mobilt knuseanlæg – for

eksempel Powerscreens Metrotrak

HA – og sortere knust beton i flere

størrelser, som til at håndtere den

mindre sortereopgave, hvor plads-

forholdene er trange.

På lager i Ulstrup

Powerscreens nye Warrior 800 sor-

tereanlæg er allerede solgt i et stort

antal på mange udenlandske mar-

keder. Der er også et stort marked

for dette anlæg i Danmark, og der-

for vil du naturligvis finde dit nye

Warrior 800 sortereanlæg som

lagervare fra vores lager i Ulstrup.
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WARRIOR 800 ER DET LILLE SORTEREANLÆG 

TIL STORE BROKKER, STEN, JORD OG KNUSTE

MATERIALER.

FAKTA

POWERSCREEN WARRIOR 800

Længde (arbejde) 11,27 m

Bredde (arbejde) 14,09 m

Højde (arbejde) 3,92 m

Vægt 18,10 tons

Diesel-hydraulisk drift,

Deutz dieselmotor type TD 2011 L041, 66 HK

Bælteundervogn

Fødekassevolumen 4,9 m3

Fødebånd BB = 1050 mm

Sigteenhed 2,77 x 1,22 m, Cascade fingre på

øvre dæk, trådsold på undre dæk

Sidebånd (2 stk) BB = 650 mm

Sigterestbånd BB = 1050 mm

STOREMATERIALER

13



UPDATE EL ELLER DIESEL
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Med Powerscreens nye diesel-

elektriske Chieftain sortereanlæg

bestemmer du energitypen på dit

anlæg.

Powerscreen har netop lanceret

en ny type Dual Power Chieftain

sortereanlæg. Anlægstypen, som

er en option til de traditionelle og

velkendte Chieftain anlæg, giver

dig valget mellem diesel eller

eldrift på samme anlæg.

Powerscreen har „trukket stikket“

– helt ud i eltavlen på den nye

generation af Dual Power Chieftain

sortereanlæg. Det betyder, at det

ekstra elhydrauliske system som vi

nu kan tilbyde dig, kan tilsluttes en

ekstern elforsyning eller en gene-

rator. Elhydraulisk drift er for

eksempel ideel i råstofgrave, hvor

der arbejdes tæt ved grundvands-

spejlet, og hvor et eventuelt diesel-

oliespild – som kan forekomme ved

traditionel dieselhydraulisk drift –

nu helt elimineres. Som et ekstra

plus udleder du ikke skadelige

emissioner i luften, når du produ-

cerer dine materialer elhydraulisk.

• Kun eldrift er tilladt eller foretræk-

kes (for eksempel på grund af miljø

og støjhensyn)

• Dieselemissioner ikke er tilladt

(hvis der for eksempel arbejdes i

lukkede haller)

• Chieftain sortereanlægget arbejder

som en integreret del i en stationær

opstilling af knuseanlæg, vaske-

anlæg, transportører etc. der alle

drives elektrisk

• Der ikke er mulighed for stilstand og

afbrud til tankning og motorservice

DUAL POWER SYSTEMET ER IDEELT PÅ PRODUKTIONSSTEDER HVOR:
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CHIEFTAIN 
DUAL 
POWER
HER VÆLGER 

DU ENERGITYPEN

Det nye diesel-elektriske Chieftain sortereanlæg kan

tilsluttes en ekstern elforsyning eller en generator. 
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Komptech, som er en af Europas stør-

ste leverandører af Cleantech tekno-

logi til produktion af CO2 neutral og

miljøvenlig biomasse, er bogstavelig

talt helt ude i skoven. De nye Crambo

F og Chippo neddeler- og flishugger-

anlæg giver god økonomi og høj pro-

duktivitet i din biomasseproduktion. 

Komptech gør det nu muligt at udnyt-

te skovens ressourcer både over- og

under jorden.

Tidligere var trærødder og stød et

overset produkt når læhegn og skov

blev fældet. Nye teknologier på kraft-

varmeværkerne, og en sund økonomi

i produktionen af træflis, giver dig nu

mulighed for at inddrage trærødder

og stød som et ekstra forretningsom-

råde. Faktisk kan den samlede flis-

mængde øges ganske betragteligt –

helt op til 20% – når der produceres

rodflis oven i den traditionelle træflis.

Har du den over- og underjordiske

biomasse – træstammerne og rød-

derne – har Komptech anlæggene der

udnytter skovens ressourcer så effek-

tivt, miljøvenligt og rentabelt som

overhovedet muligt.

FOKUS BIOMASSE

SKOV I DANMARK

11% AF DANMARK ER DÆKKET AF SKOV. MÅLSÆTNINGEN ER, AT AREALET 

SKAL FORDOBLES I LØBET AF DE NÆSTE 80-100 ÅR.

BIOMASSE

BIOMASSE ER BETEGNELSEN FOR DET ORGANISKE PLANTE-

MATERIALE DER BRUGES I ENERGIPRODUKTIONEN. I DANMARK

UDGØR BIOMASSE OMKRING 70% AF FORBRUGET AF 

VEDVARENDE ENERGI.

DE MEST ANVENDTE FORMER FOR BIOMASSE ER HALM, SKOV-

FLIS, TRÆAFFALD, ENERGIPIL OG ELEFANTGRÆS.

DANMARK ER ET AF DE STEDER I VERDEN HVOR MAN ER LÆNGST

FREMME MED BIOMASSE TIL ENERGIPRODUKTION. BIOMASSEN

BRUGES I DAG PRIMÆRT I DE STORE KRAFTVARMEVÆRKER SOM

DONGS AVEDØREVÆRKET OG STUDSTRUPVÆRKET SAMT

VATTENFALLS FYNSVÆRKET OG AMAGERVÆRKET. 

KOMPTECH ER 



CRAMBO 5000 F OG CHIPPO 5010 C DIRECTHELT 
UDE I SKOVEN



CRAMBO 5000 F
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Crambo 5000 F neddeleren er opbygget på trailer

eller bælteundervogn, og arbejder dieselhydrau-

lisk. I det store neddelingsområde sørger skære-

værktøjerne på de to neddelingsvalser for at skære

og trække trærødder, stød og have-/parkoverskud

igennem anlæggets stærke valser. Den neddelte

biomasse presses igennem to kraftige pladesold,

der er udstyret med Komptechs Bio-Cut system, og

materialet forlader ikke neddelingsområdet før det

har en færdigvarestørrelse der matcher hulåbnin-

gen på soldene. 

To-i-et anlæg 

For at den neddelte biomasse får en så høj brænd-

værdi som muligt, frasorteres jord, småsten og

smuld på Crambo 5000 Fs indbyggede stjernesigte.

Den langsomtgående Crambo 5000 F giver dig der-

for biobrændsel af meget høj kvalitet, med et mini-

mum af støv, støj og slid.

Skæreværktøjer

134 udskiftelige skæreværktøjer sørger for at rød-

der, træstød og grene bliver effektivt neddelt.

Soldkurve

Det er vigtigt at de neddelte materialer har så ens-

artet en færdigvarestørrelse som muligt. Crambo

neddeleren er udstyret med to udskiftelige plade-

sold med valgfri hulåbning. Soldene er udstyret

med Bio-Cut skæresystemet, der giver en meget

ensartet størrelse på den neddelte biomasse. Du

kan meget hurtigt skifte produktion, fra én færdig-

varestørrelse til en anden, da soldene udskiftes på

kun 15 minutter.

Stjernesigte

Crambo 5000 F neddeleren er monteret med en

Komptech Cleanstar stjernesigte, der effektivt fra-

separerer det uønskede finstof. 

FOKUS BIOMASSE
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CRAMBO 5000 F GIVER DIG 

BIOBRÆNDSEL AF MEGET 

HØJ KVALITET.

EFFEKTIV NEDDELING AF RØDDER 

MED ET MINIMUM AF STØV, STØJ

OG SLID.

FAKTA

KOMPTECH CRAMBO 5000 F

Længde (arbejde) 13,3 m

Bredde (arbejde) 5,1 m

Højde (arbejde) 2,9 m (indfødningshøjde)

Diesel-hydraulisk drift,

CAT C13 EU3 dieselmotor, 446 HK

Rotorvalser (2 stk.) monteret med 134 stk.

udskiftelige skæreværktøjer

Bio-Cut enhed

Undersold (2 stk.), hulåbning 80 mm, alt.

120mm, alt. 150mm, alt. 180mm, alt. 250mm 

Trailerchassis

Stjernesigte ( 3 x 1 m), udsorteringsinterval

15 - 35 mm

Sidetransportør til finstof

Underliggende transportør BB = 1000 mm

Stakketransportør BB = 1000 mm

Radiokontrol

Vægt 25,5 tons



Chippo 5010 C Direct er den 

perfekte allround flishugger.
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CHIPPO 5010 C DIRECT
CHIPPO 5010 C DIRECT ER EN LASTBILDREVET FLISHUGGER, 

DER ER VELEGNET TIL FLISNING AF TRÆSTAMMER OG GRENE. 

DET AKTIVE FØDESYSTEM, DE TO ROTORHASTIGHEDER SAMT

MULIGHEDEN FOR AT VÆLGE MELLEM EN BLÆSER ELLER EN

TRANSPORTØR TIL OPSTAKNING AF FÆRDIGVAREN GØR CHIPPO

5010 C DIRECT TIL DEN PERFEKTE ALLROUND FLISHUGGER 

MED EN KAPACITET PÅ OP TIL 220 M3/H.

FOKUS BIOMASSE



FEM FORDELE

Aggressiv materialeindfødning

Flishuggeren er udstyret med to horisontale og to

vertikale indfødningstromler.

To rotorhastigheder

Høj hastighed ved flisning af grene og lavere hastig-

hed ved flisning af stammer.

Skæreværktøjer

Innovativt fastgørelsessystem af skæreværktøjer

med integreret facilitet for skærpning.

Valgfri materialeopstakning

Transportør

„Materialevenlig“ og energibesparende opstakning

med transportør.

Blæser

Flexibel og præcis materialeopstakning via blæser

med variabel rotationshastighed.

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

Transport position

L x B x H 8,2 x 2,55 x 4,0 m

Vægt 26 tons

Kapacitet op til 220 m3/h



Kunstneren Annette Skov er bidt af grusgrave

– særligt den slags, hvor produktionsappara-

tet har set bedre dage. I september udstillede

hun sine værker i Prøvehallen i Valby. I

Installations- og fotokunstudstillingen Arena

– det spanske ord for sand – blev de besøgen-

de taget med på en spændende rejse 15.000

år tilbage i tiden – til bunden af en jysk sand-

grav.

Få virkemidler

Vi havde stillet en gammel, rusten transpor-

tør til rådighed, som en af udstillingens

attraktioner. Et effektfuldt indslag i al sin

rustne og standsmæssige elendighed. På

TANK redaktionen er vi naturligvis miljøska-

dede, og syntes, at Annette Skov formåede at

få krop, landskab og gamle vrag af rustent

grusgravsmateriel til at smelte sammen så

effektfuldt og enkelt, at resultatet er fotokunst i verdensklasse.

Døm selv.

GAMMELT GRUSGRAVSMATERIEL PÅ KUNSTUDSTILLING

22

„Sandgrave er konstruerede landskaber og sære steder,

hvor forladte maskiner hviler som strandede hvaler og

rustne dinosaurer. Ukultiverede kulturlandskaber under

konstant transformation: Når de buldrende gravemaski-

ner vender ryggen til, tager fugle, insekter og blomster

over. Grus- og sandgrave er Danmarks bjerge og slugter –

et dramatisk vindue tilbage til en anden tid, og en anden

natur. Et voldsomt sceneri med forfinede tegninger, efter-

ladt der hvor mulden er skrællet af, for at udvinde råstof-

fer. I den tømte og blottede grav står urtiden frem som et

sårbart, pulserende landskab. En stor, hul tand – åben

næsten ned til rødderne og nerverne. En grusgryde, hvor

mennesker – måske – er bragt tættere på Jordens indre“.

– Annette Skov 

www.annetteskov.dk

FRA VRAG TIL 
VERDENSKLASSE
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De seneste år har været travle, og vores nuværende kontorer 

i København er blevet for små. Derfor flytter vi fra årsskiftet 

til nye moderne faciliteter, og mange flere kvadratmetre på

Sandtoften i Vangede, tæt på København. Samtidig med at vi

flytter, bliver vi et nummer bedre. Fra 04.01.2010 behøver du

blot at ringe til ét nummer – 38 12 48 00 – når du skal have

markedets bedste service og rådgivning, og når du skal bestille

eftermarkedsdele. 

Vores organisation har også fået et serviceeftersyn. En ny

opdateret organisationsstruktur er på plads, og flere medar-

bejdere er klar ved telefonerne. 

Som en kuriositet skal det nævnes, at der på vores nye adres-

se på Sandtoften i tidernes morgen lå en grusgrav og losse-

plads. I dag er området et moderne industriområde, som er

kendetegnet ved en stor tilflytning af videnbaserede virksom-

heder blandt andre Dong Energy, Novo Nordisk og E. Pihl & Søn,

der nyder godt af områdets gode infrastruktur. 

Som Gazelle virksomhed 2009, er vi godt rustet til at springe ud

i nye spændende opgaver sammen med dig.

NYE TIDER, 
NYE OMGIVELSER
I JANUAR 2010 FLYTTER AKSEL BENZIN
SJÆLLAND TIL NYE STØRRE 
KONTORER.



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.

T
A

N
K

 e
r 

tr
yk

t 
m

e
d

 v
a

n
d

b
a

s
e

re
d

e
 f

a
rv

e
r 

p
å

 m
il

jø
ve

n
li

g
t 

s
va

n
e

m
æ

rk
e

t 
M

u
n

k
e

n
 L

yn
x 

g
e

n
b

ru
g

s
p

a
p

ir
 f

ra
 A

rc
ti

c
. 

S
k

å
n

 m
il

jø
e

t.
 L

æ
g

 b
la

d
e

t 
ti

l 
p

a
p

ir
g

e
n

b
ru

g
 e

ft
e

r 
e

n
d

t 
læ

s
n

in
g

.

AKSEL BENZIN

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


