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TAG FORDØREN NÅR DU 
KØBER BRUGT MATERIEL
Når man køber brugt materiel, kan et billigt 

anlæg vise sig at være dyrt købt. side 4
ET LANGT LIV 
Colas Danmark’s gamle Powerscreen Chieftain 84 

sortereanlæg er Still Going Strong på 24. år. side 5

ROSKILDE SYNKER I GRUS 
Mød Jørgen og Anders Jensen – far og søn – 

der sammen driver Roskilde Sten 

& Grus i Øde Hastrup. side 6
POWERSCREEN XH250 
Kompakt rotorknuseanlæg med mange 

stærke træk. side 14
STOP DIN PRODUKTION 
– FØR DEN STOPPER DIG 
En driftsforstyrrelse koster ikke bare penge, 

den kan også koste dig utilfredse kunder. side 15
FRA FANTA TIL FLEECE 
Dansk Retursystem giver nyt liv til 

aluminium, stål, plast og glas. side 16
BRUGT MATERIEL 
– KLAR TIL NYE OPGAVER 
Aksel Benzin inspektionsrapport 

– din sikkerhed for et brugt anlæg 

i topklasse. side 20
BAUMA 2010 
Rapport fra verdens største 

entreprenørudstilling. side 22
MASSER AF SUCCES 
Scenen var sat ved Aksel Benzins store

sommerfest i Ulstrup. side 26
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KORT NYT

MINDRE GRUS I MASKINERIET I 2009

Finanskrisen var hård ved bygge- og

anlægssektoren i 2009, og tallene her taler

deres helt tydelige sprog. Dugfriske tal fra

Danmarks Statistik viser, at der i 2009 var

et fald i råstofindvindingen på hele 29% i

forhold til 2008. I Danmark blev der i 2009

indvundet 25,4 mio. m3 råstoffer på land.

Meget tyder dog på, at billedet er ved at

vende her i 2010, hvor mange af landets

grusgrave igen kan melde om travlhed.  

POWERSCREEN FOR FULD POWER PÅ HILLHEAD 2010

Powerscreen viste et stort antal nye knuse- og sortereanlæg på den store arbejdende

Hillhead 2010 udstilling, der fandt sted  den 22. – 24. juni i et stort kalkstensbrud i Buxton

nær Manchester, England. Powerscreen optrådte med stærkeste opstilling. På knuser-

fronten vistes det store XA750 kæbeknuseranlæg, det ligeså store Maxtrak 1500 kegle-

knuseranlæg og rotorknuseanlæggene XH500 og XH320. Der blev naturligvis også vist en

række helt nye sortereanlæg – det store Warrior 2400 sortereanlæg, det lille Warrior 800,

og det mobile Aggwash vaskeanlæg.  

SVENSKE HESTE TIL POWERSCREEN

I 2011 bliver Powerscreens mobilknuseanlæg udstyret med svenske Scania motorer. De

nye motorer er udviklet til at overholde de nye Tier4 emissionsstandarder som træder i

kraft i Europa og Nordamerika i 2011. De nye standarder omfatter motorer der ligger fra

130 – 560 kW i ydelse. I 2012 bliver motorer der yder fra 56 – 130 kW ligeledes omfattet af

de nye Tier4 standarder. Det er vigtigt, at vi værner om vores miljø på bedste vis, og der-

for er Tier4 standarderne meget strenge. Det kræves f.eks. at emissionerne af „particula-

te matter“ (PM) og NOx skal reduceres med mere end 90%, og dette krav lever de nye

Scania motorer naturligvis op til.

FRA HØJT 80’ER HÅR OG SKULDERPUDER TIL DEBET, KREDIT OG RENTEFOD

Trine Hansen startede som kontorelev hos Aksel Benzin i 1985. Håret var højt, og skulder-

puderne sad på den rigtige måde, da Trine blev indviet i en verden af debet, kredit, rente-

fod og alle de øvrige bogholderifunktioner. Interessen for bogholderi var intakt efter

udstået elevtid, og Trine kunne i august fejre 25 års jubilæum som kontorassistent i bog-

holderiet i vores virksomhed. Trine har med sikker hånd styret fakturering, bogføring

samt alle vores mange finansieringskontrakter i de forløbne år. Vi takker Trine for de for-

gangne 25 år, og ønsker god vind i fremtiden.

Vidste du... 

at en hestekraft er den kraft,

der er nødvendig for at hæve

en masse på 75 kg 1 meter

lodret op fra jordens overfla-

de på 1 sek.

50  50  50

Hvert år deponeres der 50 millioner tons

affald i EU – det svarer til ca. 50 procent af

alt brændbart affald. Hvis alt dette affald

blev omsat i moderne affaldsfyrede kraft-

varmeværker, kunne man spare atmosfæ-

ren for 50 millioner tons CO2 på grund af

erstattet kul – og oliefyring.

„FIRMAET AKSEL BENZIN

– DET ER JENS JØRGEN“!

Læsebrillen er godt forankret på næsetip-

pen over den kraftige moustache, den blå

kittel med skriveblok, blyant og skydelære

i brystlommen sidder tæt til kroppen, og

den myndige stemme med den karakteri-

stiske morsingbo dialekt siger: „Firmaet

Aksel Benzin – det er Jens Jørgen“!

Jens Jørgen Abildgaard Christensen, der

har rundet 65 år, besluttede sig for at gå

på pension efter 18 år som lagerchef i

vores Jyllandsafdeling i Hvorslev. Men bliv

ikke overrasket, hvis du i fremtiden igen

hører Jens Jørgens stemme. Vores jyske

grusgravskunder vil måske møde Jens

Jørgen og hans hustru Alice, da deres helt

store passion er udgravning af fossiler i

grusgrave. Vi vil gerne takke Jens Jørgen

for hans indsats her i virksomheden.
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TAG FORDØREN
NÅR DU KØBER
BRUGT MATERIEL

Vi danskere handler som aldrig før på kryds

og tværs af landegrænser. Den store ver-

den er blevet lille, nu hvor internettet har

gjort sit til at finde det ultimative tilbud. Og

den ultimative handel kan være bare ét klik

væk med musen.

Man får, hvad man betaler for

I min verden er der megen sandhed i den

overskrift. Man får som hovedregel, hvad

man betaler for. Det gælder også når man

handler billige, brugte knuse-, sortere- og

neddeleranlæg hos uautoriserede maskin-

handlere i ind- og udland. Der er ofte en

god forklaring på, hvorfor det billige, brug-

te anlæg var fantastisk billigt. Måske købte

man prototypen, måske „ryger motoren

blå“, når man tager anlægget i drift, eller

måske var det slet ikke CE-maskindirektiv

specificeret. Bagefter risikerer man at

sidde tilbage med et anlæg med tilbage-

vendende nedbrud, dyr stilstand, og endnu

dyrere reparationer. Tager man bagdøren –

den uautoriserede maskinhandler – når

man køber brugt materiel, kan et billigt

anlæg vise sig at være dyrt købt.

Få adgang til hele pakken 

Når du handler brugte knuse-, sortere- og

neddeleranlæg hos os, får du naturligvis

anlægget til en konkurrencedygtig pris, og

i en stand og kvalitet som aftalt. Og hvis vi

ikke har det anlæg som du søger på vores

eget lager, skaffer vi det til dig igennem

vores internationale netværk. Vi har oven i

købet tænkt langsigtet for dig. Udover at

prisen selvfølgelig bare skal være helt rig-

tig, får du også adgang til „hele pakken“ –

og den får du helt sikkert brug for. Du får

support, rådgivning og eventuel fejlfinding

af vores teknikere og montører, fabriksop-

dateringer samt teknisk dokumentation og

manualer – på dansk naturligvis. Og alt

dette er med i prisen.

Få bedre råd

Når du handler knuse-, sortere- og nedde-

leranlæg hos os får du bedre råd – helt

bogstaveligt. Det kan du læse om i artiklen

„Stop din produktion – før den stopper dig“

på side 15. Vi har selvfølgelig også kunder

der kun er til fabriksnye Benzin-anlæg. En

af dem er Roskilde Sten & Grus. I dette

TANK nummers kundefeature kan du i

artiklen „Roskilde synker i grus“ på side 6

læse om Jørgen Jensen, der med stor suc-

ces har udvundet råstoffer i 30 år på

Roskilde-egnen. I artiklen „BAUMA 2010“

kan du læse om nye spændende knuse- og

sortereanlæg fra Powerscreen og Komp-

tech. Vidste du i øvrigt, at man kan fremstil-

le fleecejakker af brugte sodavandsfla-

sker? Det kan man faktisk, og det kan du

læse om i artiklen „Fra Fanta til fleece“ på

side 16. 

Rigtig god læselyst.

Claus Benzin

FOKUS SEPTEMBER 2010 „Man får som hoved-
regel, hvad man beta-
ler for. Det gælder
også, når man hand-
ler billige, brugte
knuse-, sortere- og
neddeleranlæg hos
uautoriserede
maskinhandlere i 
ind- og udland“.
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1986. Et år der byder på dansk isvinter, dansk slutrundedeltagelse i VM i fodbold i Mexico,

og en dansk Firkløverregering, der søsætter kartoffelkuren. Samme år køber Colas

Danmark deres første Powerscreen Chieftain sortereanlæg. En begivenhed der ikke giver

den store genlyd. Det, der senere hen viser sig bemærkelsesværdigt er, at Colas

Danmark – nu på 24. år – stadig sorterer knuste asfaltmaterialer og råstoffer på det

gamle Powerscreen Chieftain 84 sortereanlæg. Måske en uofficiel Danmarksrekord og

bevis på, at nordirske Powerscreen sortereanlæg stadig er Still Going Strong – selv efter

rigtig mange års drift .

„Colas Danmarks Chieftain 84 sortereanlæg er dog et helt unikt anlæg i vores store

maskinflåde. Det er altså et særsyn, at vores anlæg holder så længe som vores gamle

slider af et Powerscreen – ofte skiftes de ud inden for en 10 – 15 årig periode. Men hvor-

for udskifte noget der bare kører“, siger Colas Danmarks maskinchef Henrik Kusk. „Det

seneste Powerscreen sortereanlæg vi købte af Aksel Benzin var en Chieftain 1700. Det fik

vi leveret i 2008, da vi opstartede vores nye grusgrav i Løgtved. Jeg regner bestemt med,

at Chieftain 1700 sortereanlægget kan matche levetiden på vores 24 år gamle Chieftain

84 sortereanlæg. Det bliver spændende at se om det holder stik, når vi mødes igen i år

2032“, griner Henrik Kusk. 

ET LANGT LIV
COLAS DANMARKS 24 ÅR GAMLE SLIDER AF ET

POWERSCREEN CHIEFTAIN 84 SORTEREANLÆG ER

STILL GOING STRONG, OG PRODUCERER STADIG

ASFALTMATERIALER.

Colas Danmarks Powerscreen

Chieftain 84 sortereanlæg

sorterer på 24. år knuste

asfaltmaterialer og råstoffer,

side om side med det 22 år

yngre Powerscreen Chieftain

1700 sortereanlæg.
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SKILDE SYNK
ROSKILDE STEN & GRUS UDVINDER 

STORE MÆNGDER RÅSTOFFER PÅ DERES

MODERNE OG HØJT SPECIALISEREDE

POWERSCREEN OG BINDER PRODUKTIONS-

ANLÆG I ØDE HASTRUP VED ROSKILDE.



KER I GRUS



Niveauet synker – helt bogstaveligt. Det er

dog ikke den smukke domkirke og de hyg-

gelige gamle købstadshuse i fjordbyen, der

ligger i ruiner. Til gengæld er det de meget

store mængder råstoffer der udvindes fra

Roskildes undergrund der gør, at grusni-

veauet i Roskilde synker. I området

omkring Roskilde by har istidens gletchere

og vældige floder været gavmilde og dan-

net 20 – 30 meter tykke smeltevandsaflej-

ringer af sten, grus og sand. Det gør

Roskilde til et attraktivt indvindingsområde

på grund af de massive råstofforekomster. 

De bedste råstoffer

En af de store grusgrave i Roskilde er

Roskilde Sten & Grus i Øde Hastrup lidt

udenfor Roskilde. Jørgen Jensen har været

med i gamet i mange år – faktisk siden

1966. TANK sætter Jørgen Jensen og hans

søn Anders i stævne på Svogerslev Kro. Vi

deler en æggekage, og Jørgen deler rund-

håndet ud af memoirer om dengang det

hele startede, og han fortæller om tingenes

tilstand lige nu – midt i en af branchens

hårdeste kriser nogensinde. Jørgen og

Anders Jensen har en målsætning. De vil

gerne fremstille markedets bedste færdig-

varer af de råstoffer, der indvindes. Lad os

høre hvordan det hele startede, om faglig

stolthed, om fremtiden, og den store fri-

tidspassion – golf.

De unge år

„Min far, Aksel Jensen, var også i råstof-

branchen og startede grusgrav midt i tres-

serne i Horserød, senere i Bøtterup. Det

første stabilgrusværk blev stillet op i 1970

på det areal, der i dag er en del af Hornbæk

golfbane – omtrent der, hvor teestedet til

hul 17 er. Det var også leveret af Aksel

Benzin, så samarbejdet går langt tilbage“. 

„Jeg etablerede min første grus-

grav i Roskildeområdet i 1980 – den

lå i Himmelev – lidt uden for

Roskilde. Igen her var Aksel Benzin

leverandør til det første stabilgrus-

værk. Da graven var færdiggravet,

startede jeg med at grave i Darup

og Store Hede – også ved Roskilde.

Grusgravene i Darup og Store Hede

blev frasolgt for mange år siden, og

jeg købte så det område i Øde

Hastrup, hvor vi udvinder råstoffer i dag.

Vores grusgrav forsyner hovedsagelig

København- og Nordsjællandsområdet

med råstoffer og vejmaterialer, der udgør

ca. 60 procent af vores volumen. Selv om

der allerede er indvundet ganske betydeli-

ge mængder i den nuværende grusgrav, er

der stadig en del at tage af. Vi har råstoffer

til omkring 10 år frem i tiden, så vi behøver

ikke kede os lige med det første“, siger

Jørgen Jensen. 

Det koster penge at tjene penge

Produktionsapparatet hos Roskilde Sten &

Grus er ganske imponerende i størrelse og

omfang, og meget moderne. „Vi er klar

FEATURE ROSKILDE STEN & GRUS

Binder resonanssigten type 2000 GM X 8,9

sorterer vaskede råstoffer i fire fraktioner.

Binder Bivitec sigten type KRL/DD 1600 X 5

tørsorterer råstoffer i tre fraktioner.

9



over, at det koster penge at tjene penge. Vi

har set fordelen i at have et produktionsap-

parat, der er så up-to-date som muligt. Og

så er der det økonomiske aspekt – vi kan

simpelthen producere vores færdigvarer

væsentligt mere lønsomt og konkurrence-

dygtigt, når anlæggene er relativt nye. Ved

at sammenligne omkostningerne på hver

af vores maskiner og anlæg kan vi få et

overblik over omkostningsniveauet. Her

kan vi så se, hvornår det er tid til at købe

nyt. På de nye anlægstyper er der en

betragtelig besparelse at hente på brænd-

stofforbruget, og dermed også en miljø-

gevinst. I dag har vi ganske mange produk-

tionsenheder i grusgraven. Selvstændige

anlæg, der f.eks. producerer stabilgrus,

bundsikringsmaterialer, nøddesten, murer-

grus og vaskede materialer – og så er der

de mere specielle materialetyper som

f.eks. gydegrus, der benyttes til åløb, bund-

dækningsgrus til kunstige vandløb –

mange af de ikke-standardiserede produk-

ter, som markedet også efterspørger. Vi vil

gerne kunne levere mange forskellige sor-

teringer, og for at kunne det, må man have

det nyeste isenkram indenfor vores indu-

stri“, fortæller Anders Jensen.

Tre nye anlæg

„Vi har senest købt tre store fabriksnye

anlæg af Aksel Benzin – et Powerscreen

Pegson XA400S mobilknuseanlæg, der står

som første led i et stabilgrusanlæg. Som for-

knuser sikrer XA400S os en højere kapacitet,

og mindre slid på det efterfølgende værk,

hvilket giver en bedre driftsøkonomi“.

„Vi har også købt en Binder Bivitec sigte,

der er opbygget på mobil bælteundervogn.

Dette anlæg producerer bl.a. 0/2 mm sand

og drængrus. Med Bivitec sigten har vi

mulighed for at sortere råstofferne meget

fint, og samtidig opnå en meget ensartet

kvalitet. Endvidere har soldene på denne

type sigte en lang levetid og er nemme at

skifte. Alt sammen en fordel i det lange løb“.

„Sidste skud på stammen er en stor Binder

resonans vaskesigte opbygget på stativ.

Med denne sigte har vi øget vores kapacitet

på vores vaskede materialer markant, og

driftsøkonomien er langt bedre end på det

gamle anlæg. Fælles for alle de nye anlæg

er, at de er højt specialiserede indenfor

deres respektive produktionsområder, og

meget driftsøkonomiske. F.eks. bruger

vores nye Powerscreen Pegson XA400S

knuseanlæg 33 % mindre dieselolie end til-

svarende knuseanlæg fra andre leverandø-

rer. Ikke uvæsentligt i en tid hvor vi skal

spare miljøet for C02, og så får vi oven i

købet selv en bedre bundlinje“ siger Anders

Jensen. 

Kriseknuseren

Råstofbranchen er hårdt ramt af den glo-

bale recession, og en efter danske forhold

lang, hård og kold vinter, der fortsatte langt

ind i 2010. Hvordan ser far og søn på frem-

tiden for råstofindustrien? „Der har

bestemt været „sten i skoen“ i råstofbran-

chen det seneste halvandet år. Jeg har jo

været i branchen i mange år, så jeg har før

set, at syv fede år bliver afløst af et antal

magre år – helt bibelsk. Så man skal huske

at lægge lidt til side i de gode tider, så er

der noget at stå imod med i en tid som nu“. 

„Vi har altid drevet Roskilde Sten & Grus

konservativt og lidt gammeldags, og det er

Anders og jeg glade for, da det giver en

tryggere hverdag og mulighed for at inve-

stere i nyt, når tiden er inde til det. Vi foku-

serer på selve forretningen i stedet for at

lave rapporter og budgetter. Den stille

periode har vi benyttet til at optimere og

rationalisere, og vi tror på fremtiden –

ellers ville vi heller ikke investere så meget

i nyt produktionsudstyr, som vi gør. Vi har

gode signaler fra vores kunder om at mar-

kedet begynder at vende. Vi tror på at det

sker i løbet af 2010. Faktisk er der allerede

søsat et antal ret store vejbygningsarbejder

i København og Nordsjællandsområdet,

hvor vi håber på at skulle levere en del af

vejmaterialerne“, fortæller Jørgen Jensen.

Generationsskiftet er på plads

Arvefølgen er på plads i Roskilde Sten &

Grus. Jørgen Jensens søn, Anders, starte-

de i den familieejede virksomhed i 2007.

Han har i en lang årrække arbejdet inden-

for flere forskellige brancher, og han

mener, at det er meget vigtigt, at man som

næste generation i et familieforetagende

har egne erfaringer med i bagagen. „Min

far og jeg deler kontor, og jeg suger til mig

af den viden, som mere end 40 år i bran-

chen har givet ham. Jeg kan til gengæld

bidrage med en del nytænkning til vores

virksomhed. Min generation har en anden

IT-indsigt end min fars generation, og det

kan forhåbentlig gøre vores dagligdag

mere effektiv og lønsom. I dag har vi bedre

styr på omkostningerne på vores kørende

enheder og nemmere ved at afgøre tids-

punktet for udskiftning. Vi fungerer godt

som sparringspartnere for hinanden, og

med tiden kan min far trappe lidt ned, men

endnu har han ingen aktuelle planer om at

stoppe – det her er jo hele hans liv, og han

har stadig meget at bidrage med“, siger

Anders Jensen.

Gode færdigvarer kræver gode ansatte

For at få succes i råstofbranchen er det et

„must“ at have gode ansatte. „Når klokken

slår seks om morgenen, holder de første

50 biler og venter på at få læs. Derfor skal

man kunne møde til tiden, og det kan vores

ansatte. Som ansat hos os, skal man kunne

tænke selv, og være klar til at give den en

„skalle“, når det brænder på. Igennem alle

årene har vi været heldige med at have

gode og stabile ansatte. De fleste af vores

ansatte har været hos os i mange år – fak-

tisk har nogle stykker været her i over 30

år. Vores filosofi er, at hvis man behandler

sine medarbejdere ordentligt, så „leverer

de også varen“ – altså et godt stykke arbej-

de“, siger Jørgen Jensen.  

Fremtiden

„I råstofbranchen er det vigtigt at tænke

årtier ud i fremtiden – den dag, hvor grus-

graven i Øde Hastrup er udgravet, kommer

nærmere, selvom der stadig er store

mængder materialer tilbage. For nylig

investerede vi i et stykke jord på Roskilde

kanten med kvalitetsmaterialer og gode

adgangsforhold til det store vejnet.

Motorveje, hospitaler og metroer bliver

ikke til uden råstoffer, og i dag er det vig-

tigt, at kvalitetsråstofferne er i nærheden

af byggeprojekterne, da vores miljø gerne

skulle skånes for alt for lange transporter“,

fortæller Anders Jensen.

Work hard – play hard

Arbejdet fylder meget hos Jørgen Jensen,

og har altid gjort det. Det er man slet ikke i

tvivl om, når man hører ham tale passione-

ret om råstofindustrien og om at producere

råstoffer af høj kvalitet. Men livet er andet

end stabilgrus og nøddesten. For der er

golf! En passion han i øvrigt deler med sin

søn. Det er på golfbanen, at han lader op til

at drive forretningen. „Onsdagen er hellig –

der er mobiltelefonen slukket til kl. 13.00,

for her spiller jeg golf sammen med gode

10



venner. En herlig sport der bare er gået lige

i blodet på mig. Når jeg spiller golf, lader

jeg batterierne op, og så er golf jo en meget

social sport. Her plejer jeg mine venskaber

både før, og efter de 18 huller“, fortæller

Jørgen Jensen. 

En rigtig rockstar

Æggekagen er spist, og Jørgen og Anders

Jensen skal tilbage til grusgraven, hvor

opgaverne venter. Den driftige direktør har

rundet de 63 år, og er næsten jævnaldren-

de med frontmændene i Beatles og Rolling

Stones – Paul McCartney og Mick Jagger. Vi

må stille det lidt klicheagtige spørgsmål –

„Hvem var du til Jørgen – Beatles eller

Stones“? „Begge bands har jo lavet noget

fantastisk musik. Det er svært at vælge“,

siger Jørgen Jensen. Efter lidt betænk-

ningstid siger den dygtige grusgravsmand

med et skævt smil: „Jeg er nok mest til

Stones – altså dem der ligger i grusgraven

i Øde Hastrup“. 

FEATURE ROSKILDE STEN & GRUS

„Vi fungerer godt som
sparringspartnere for
hinanden, og med
tiden kan min far
trappe lidt ned, men
endnu har han ingen
aktuelle planer om at
stoppe – det her er jo
hele hans liv, og han
har stadig meget at
bidrage med“.

11

Flere gange om dagen tager Jørgen og Anders Jensen turen rundt i den 100 hektar

store grusgrav i Øde Hastrup ved Roskilde.



FEATURE ROSKILDE STEN OG GRUS>

Belfast, Graz, Roskilde

Nordirsk råstyrke, og østrigsk ingeniør-

kunst mødes i Roskilde og giver sten- og

grusmaterialer til tiden. Roskilde Sten &

Grus er en travl råstofvirksomhed, hvor der

produceres store mængder råstoffer i de

bedste kvaliteter. Produktive og pålidelige

knuse- og sigteanlæg fra Powerscreen

Pegson og Binder sørger for at produktio-

nen i Roskilde bare kører på skinner. 

Brændstoføkonomisk

Det store nordirske Powerscreen Pegson

XA400S mobilknuseanlæg er spækket med

stærke træk. Et brændstoføkonomisk

Direct Drive System, en lang bevægelig

kæbe der er med til at sikre en kapacitet op

til 400 t/h, og 2000 driftstimer mellem hvert

skift af hydraulikolie og filtre. Og naturlig-

vis den stærke fødekasse med Grizzly skal-

per, enkel og pålidelig dieselhydraulisk

drift, PLC-styring, stærk bælteundervogn,

og en lang færdigvaretransportør sikrer

stakkevis af knuste stenmaterialer hos

Roskilde Sten & Grus.

Arbejder som en trampolin

De østrigske Bivitec sigter fra Binder star-

ter, hvor de andre sigter giver op. Sigten

har fremragende sigteegenskaber – speci-

elt når det gælder materialetyper, der er

komplicerede at sortere. Bivitec sigten

arbejder som en trampolin. Materialerne

kastes op i luften, og lander vertikalt på

sigtedugene, som altid fremtræder helt

rene, samtidig med at slidegenskaberne er

eminente, da materialerne ikke glider over

sigten, men kastes op og ned. Sigten er

udviklet til sortering af færdigvaremateria-

ler i størrelsen 0,2 – 50 mm. Sigtepane-

lerne er fastgjort uden bolte, som sikrer en

hurtig udskiftning af panelerne. Bivitec sig-

ten type KRL/DD 1600 X 5 hos Roskilde

Sten & Grus, der er specialdesignet, er

opbygget på chassis med bælteundervogn,

generatordrift, og tre integrerede færdigva-

retransportører.

Konkurrencedygtig pris

Binders resonans vaskesigte type SS 2000

GM X 8,9 giver Roskilde Sten & Grus en

række helt kontante fordele. Fire færdigva-

refraktioner, lav byggehøjde, høj kapacitet,

og en økonomisk og støjsvag drift. Takket

være de meget lave dynamiske kræfter der

udvikles, når Binder resonanssigten sorte-

rer, er det muligt at montere sigten på en

relativ lav og let stålkonstruktion. Dette gør

anlægget prismæssigt konkurrencedygtigt,

og samtidig kan man som råstofproducent

drage fordel af at benytte tilhørende stak-

ketransportører i en relativ enkel, og pris-

billig opbygning. Binder resonanssigten er

velegnet til sortering af vaskede råstoffer

op til 70 mm. Resonanssigtesoldene er

fremstillet af PU, og skiftes hurtigt og nemt.

FEATURE ROSKILDE STEN & GRUS
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FAKTA

POWERSCREEN PEGSON 
XA400S KNUSEANLÆG

Længde (arbejde) 15 m

Bredde (arbejde) 4,3 m

Højde (arbejde) 4,1 m

Vægt 45 tons

Kæbeknuser, indtagningsåbning 

1100 mm x 700 mm

Fødekassevolumen 10 m3

Powerpack Caterpillar C9 Tier3, 260 HK

Bælteundervogn

Stakketransportør BB = 1000 mm

FAKTA

BINDER BIVITEC SIGTE 
TYPE KRL/DD 1600 X 5 

Sigteareal 5000 mm x 1600 mm, 

to sigtedæk

Drift 18,5 kW elmotor

Vægt 7,6 tons

FAKTA

BINDER RESONANS SIGTE 
TYPE SS 2000 GM X 8,9

Sigteareal 2000 mm x 8900 mm, 

to sigtedæk

Drift 2 x 11 kW elmotorer

Vægt 14,5 tons

13

Roskilde Sten & Grus.
Tre nye knuse- og
sigteanlæg der kan
meget andet end at
tage sig godt ud. De
kan også producere
store mængder
råstoffer i de bedste
kvaliteter til de helt
rigtige tonspriser.
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Det nye kompakte Powerscreen XH250

rotorknuseanlæg egner sig perfekt til den

mindre knuseopgave. Det produktive

anlæg er spækket med en lang række

stærke træk – se blot her:

• Powerscreen rotorknuser med hydrau-

lisk overbelastingsbeskyttelse

• Færdigvaretransportør med hydraulisk

hæve-/sænkefunktion for enkelt og let at

fjerne eventuelt opbygget armeringsjern

under knuserenheden

• Vibrationsføder under knuserenheden

• Rotor med 4 stk slagbjælker og to mod-

hold, åbning 860 x 610 mm

• Caterpillar C.6.6 Tier III Acert Power-

pack, 250 HK

• Selvjusterende HFO kobling og Direct

Drive System for optimal brændstof-

økonomi

• Knuserhastigheden varieres via PLC-

styringen

• Vægt 27 tons

Nyt knuseanlæg til gammelt bygge- og

anlægsaffald

Det nye kompakte Powerscreen XH250

mobilknuseanlæg egner sig perfekt til

nedknusning af gammelt bygge- og

anlægsaffald, tegl, mursten og brokker. Et

ideelt anlæg til den mindre on-site knuse-

opgave, hvor pladsen er begrænset. 

KOMPAKT 

ROTORKNUSEANLÆG

MED MANGE 

STÆRKE 

TRÆK!

POWERSCREEN 
XH250  
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STOP DIN PRODUKTION
– FØR DEN STOPPER DIG!

En driftsforstyrrelse koster ikke bare

penge, den kan også koste dig utilfredse

kunder. Det har du ikke råd til. Med et fore-

byggelsestjek, og udskiftning af vitale dele i

tide, vil din produktion køre kontinuerligt,

og du vil opnå den største effektivitet i din

virksomhed.

Gratis forebyggelsestjek

Den bedste måde som dit produktionsan-

læg gennemgås på, er ved at anvende en

afprøvningsteknik med specialværktøj og 

-udstyr. Og fabriksopdateringer med tilgang

til data over dit anlæg. Netop det behersker

vores veluddannede montører. De kender

dit anlæg, og er uddannet i fejlfinding inden

det udvikler sig til et havari. Når du køber

et nyt Aksel Benzin anlæg, er 2 gratis fore-

byggelsestjek inden for det første år en del

af den pakke som du får med i handelen.

Efter hvert besøg hos dig udarbejder vi en

rapport, og kommer med vores anbefaling

samt tilbud på de slid- og reservedele, der

eventuelt bør skiftes, samt det service, der

måske skal foretages. Så stop din produk-

tion, og få et forebyggelsestjek af dit Aksel

Benzin anlæg – før din produktion stopper

dig. 

NÅR DU KØBER NYT KNUSE-, SORTERE- ELLER NEDDELERANLÆG HOS OS, FÅR DU 2 GRATIS

FOREBYGGELSESTJEK MED I HANDELEN.

FOKUS FOREBYGGELSESTJEK

Et Powerscreen sortere-

anlæg får et forebyggelses-

tjek af en Aksel Benzin

montør. Her tjekkes bl.a., 

at sigteakslen kører med

den rigtige hastighed.



FRA FANTA TIL

Visionen er en verden uden affald. Ikke ved

nødvendigvis at forbruge mindre, men ved

at udvikle varer og materialer, der går i

kredsløb, og aldrig bliver til affald. En af de

danske virksomheder der har taget vugge

til vugge tankegangen til sig, er Dansk

Retursystem.

Godt for miljøet – godt for økonomien

Vugge til vugge principperne handler ikke

bare om miljø. De økonomiske fordele er

store for de virksomheder der forstår at

udnytte de knappe ressourcer på en bedre

måde, end ved blot at sende dem til for-

brænding, når de er udtjent. Dansk Retur-

system indsamler engangsemballage – øl-

og læskedriksdåser, PET plastflasker og

glasflasker fra danske dagligvarebutikker.

Alle disse værdifulde engangsemballager

fragtes til Dansk Retursystems terminaler i

Hedehusene og Løsning, hvor de sorteres

og gøres klar til genanvendelse. Metal-

dåserne og plastflaskerne presses til bal-

ler, og glasflaskerne hældes i containere.

Og der er god økonomi i at genbruge de

værdifulde materialer. Når aluminium, stål

og PET plastic genbruges, bliver der udledt

mindre CO2 og færre miljøbelastende stof-

fer. Og forbruget af energi og kemikalier er

endvidere langt mindre end ved fremstil-

ling af nye materialer. F.eks bruges der ved

oparbejdning af genvundet aluminium min-

dre end 10% af den energi, man ville have

brugt på at lave en dåse af nyt aluminium.

Rene færdigvarer

Det er væsentligt, at de indsamlede embal-

lager er „rene“, før de sendes til genbrug.

Her er det ikke øl- og colasjatter i de ind-

samlede dåser og flasker, der tænkes på,

FEATURE DANSK RETURSYSTEM
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KOMPTECH MULTISTAR 2-SE SIGTEN 

HJÆLPER DANSK RETURSYSTEM MED 

AT GIVE NYT LIV TIL ALUMINIUM, STÅL,

PLAST OG GLAS.

FLEECE

1317

Dansk Retursystem A/S blev 

grundlagt i 2000 af bryggerierne 

i samarbejde med dagligvare-

handlen. Virksomheden er 

reguleret af Miljøministeriet. 

Dansk Retursystem A/S er en 

privatejet, non-profit virksomhed

som indsamler engangsemballage

til genanvendelse.



men selve renheden af emballagetyperne.

F.eks. må der ikke optræde aluminiums-

fragmenter sammen med PET flaskerne,

når disse oparbejdes. Derfor skal alle de

dåser og PET flasker, som Dansk

Retursystem indsamler, sorteres minu-

tiøst. På de to store terminaler i

Hedehusene og Løsning har Dansk

Retursystem installeret to Komptech

Multistar stjernesigter, der sorterer dåser

og PET flasker. Når PET flaskerne oparbej-

des, skal det være en ren vare – ren PET

plastic. Små urenheder som f.eks. de små

aluminiumsåbnere der sidder på dåserne,

og som tit falder af dåserne under sorterin-

gen, må ikke optræde i plastfraktionen. De

uønskede fragmenter frasorteres effektivt

på Multistar stjernesigtens mange gummi-

stjerner, der giver en meget præcis, drifts-

økonomisk og støjsvag sortering. 

Fra Fanta til fleece

Efter bearbejdning genopstår materialerne

– nogle gange i helt nye former. Gamle

dåser kan f.eks. blive omsmeltet til stege-

pander, og PET flaskerne – helt fri for

urenheder – er også klar til at få et nyt liv.

De presses til baller og sælges til virksom-

heder, der knuser og vasker flaskerne, der

bliver til „flakes“ – små plasticstykker, der

bl.a. kan blive til nye flasker, emballage og

beklædning – f.eks. fleecetrøjer. Ringen er

sluttet i en grøn genbrugscirkel.

Vugge til vugge tankegangen bygger

på principperne fra naturens eget

kredsløb, hvor alle ressourcer bliver

genbrugt i nye former. Materialerne

kan indgå i et biologisk kredsløb,

hvor materialet forgår og bliver til

nye næringsstoffer eller et teknisk

kredsløb, hvor materialerne bliver

adskilt og genbrugt i en ny produk-

tion.

FEATURE DANSK RETURSYSTEM
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Aluminiumsåbnere må ikke

optræde i PET plasten og bliver

derfor frasorteret på Komptech

Multistar 2-SE sigten.

FAKTA

KOMPTECH MULTISTAR 2-SE SIGTE

Længde 6000 mm

Bredde 1000 mm

Stjernedæk med 0/30 – 50 mm 

udsortering, stjerner med 12 fingre

Drift 12 kW elmotor
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VORES BRUGTE KNUSE-,

SORTERE- OG NEDDELER-

ANLÆG ER KLAR TIL 

NYE OPGAVER EFTER 

RENOVERING PÅ VORES

VÆRKSTED I HVORSLEV.

En Aksel Benzin montør inspicerer et brugt Powerscreen sortereanlæg. Der følges

helt nøje fastlagte procedurer ved klargøring af vores brugte knuse-, sortere- og

neddeleranlæg.



Entreprenørmateriel er robust konstrueret.

Det gælder også vores anlægstyper. Men

det er „hård kost“ at være entreprenørma-

skine – specielt hvis man dag efter dag, og

år efter år bliver dynget til med sten og

grus, jord og brokker, kabeltromler og

tonstunge trærødder – for blot at nævne

nogle få af de materialetyper, som vores

anlæg udsættes for.

Slidstærke arbejdsheste

„Der sker jo hele tiden en udvikling på

maskinfronten – f.eks. er de nye anlægsty-

per mere brændstoføkonomiske end de

gamle typer – derfor skifter vores kunder

deres gamle anlæg ud med et nyt“, fortæl-

ler montør Erling Andersen. „Når vores

sælgere har givet håndslag med kunderne,

kommer mine montørkollegaer og jeg ind i

billedet. Efter at det nye anlæg er opsat og

indkørt, bliver det brugte anlæg pakket

sammen og transporteret til vores maskin-

plads og værksted i Hvorslev ved Randers.

De brugte anlæg er jo nogle slidstærke

arbejdsheste, og kan sagtens blive til

glæde for en anden kunde efter renovering

i vores værksted“, siger Erling Andersen.

Faste inspektionsprocedurer

„Vi følger nogle helt nøje fastlagte procedu-

rer. Først skal anlægget vaskes og damp-

renses grundigt. Det er helt utroligt hvor

mange hundrede kilo sten, grus, jord og

brokker man kan rense af et brugt anlæg.

Når anlægget er rent, kan vi tjekke om der

er olielækager, og eventuelle skavanker

kommer frem i lyset. På hver anlægstype

har vi tjeklister, så intet bliver overset. Og

så benytter vi os naturligvis også af de

fabriksopdateringer, som vi løbende får fra

vores leverandører. Vi foretager altid filter-

og olieskift, og der er ofte både gummi-

bånd, kantgummi, ruller, lejer, koblinger,

skærme og sliddele der udskiftes. Når en

kunde forespørger på et af vores brugte

anlæg, får kunden altid udleveret vores

inspektionsrapport. Man kan vel kalde det

en slags „aktindsigt“, og en garanti for at et

stykke arbejde er udført korrekt og vel-

dokumenteret. Og når vi montører nu har

gjort os store anstrengelser med at sætte

anlægget i tip-top stand, er det næsten

synd at stoppe her. Derfor får vores brugte

anlæg ofte en gang frisk maling på udvalg-

te steder. Så er de med garanti også klar til

nye opgaver ude i de danske grusgrave,

eller på miljøanlæg“, slutter Erling

Andersen. 

BRUGT 
MATERIEL
KLAR TIL NYE OPGAVER

FOKUS BRUGT MATERIEL
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Bauma i München er stor – faktisk ver-

dens største udstilling af entreprenørma-

teriel. I 2010 udgaven udstillede 3002 virk-

somheder det nyeste materiel til råstoffer

og recycling på det 555.000 m2 store

udstillingsområde, der tidligere var

Münchens første lufthavn. Helt uventet

skulle det vise sig, at en islandsk askesky

ville smide grus i maskineriet for Bauma

2010. Alle maskiner var på plads, men

hvad med det talstærke publikum – kunne

de også komme – nu hvor askeskyen lå

som en dyne over store dele af Europa? 

Som bekendt skal der meget til at forhin-

dre rigtige entreprenører i at komme på

udstilling, så de mange besøgende trodse-

de askeskyen og kom med busser, bil og

tog til München. I slutningen af udstillin-

gen havde askeskyen ændret retning, så

München igen kunne besøges ad luftvejen.

Powerscreen, Komptech og Binder var på

plads, og de viste deres nyeste anlæg til

sortering af råstoffer og genbrugsmate-

rialer.

Vokseværk i Warrior familien

På Powerscreens store stand viste man

tre nyheder, og den ene var aldeles vel-

voksen. Powerscreen fabrikkerne i Belfast

BAUMA 2010
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har været på „krigsstien“, og lanceret to

nye Warrior sortereanlæg. Warrior 2400

sortereanlægget er et kæmpestort, kraft-

fuldt sortereanlæg til sortering af f.eks.

jord, brokker og nedrivningsmaterialer i

en størrelse på op til 1,00 meter.

Bælteundervognen er et „must“, når det

47 tons tunge anlæg skal flyttes, og med

en 10 m3 fødekasse, en todækket sigte

(areal 6,1 x 1,83 m per dæk), tre færdigva-

retransportører, og 192 HK under motor-

hjelmen, kan der sorteres helt op til 800

ton i timen. 

I det helt andet størrelsesmæssige spek-

ter viste Powerscreen det nye Warrior 800

sortereanlæg. Samme opbygning som

Warrior 2400 – bare til den lille sortereop-

gave. Bælteundervogn, 4,9 m3 fødekasse,

todækket sigte (areal 2,77 x 1,22 m per

dæk), tre transportører og 66 HK.

Anlægget til den lille opgave, hvor pladsen

er begrænset.

Med lanceringen af Warrior 2400 og

Warrior 800 sortereanlæggene manifeste-

rer Powerscreen sin position som marke-

dets stærkeste udbyder af sortereanlæg i

mange størrelser.

En rystende knusernyhed

På knusersiden viste Powerscreen det nye

XH320 SR rotorknuseanlæg med integre-

ret færdigvaresigte og returløbstranspor-

tør. Nu kan mobilknuseentreprenører

effektivt producere helt op til 320 tons

færdigvarer i én arbejdsgang. Ingen upro-

duktiv, fordyrende og miljøbelastende

håndtering af den knuste sigterest – den

kommer automatisk tilbage til fødekassen

for at blive knust på ny. Med det nye XH320

SR anlæg giver Powerscreen kunderne et

robust knuseanlæg med en lang række

stærke træk – bl.a. det effektive Direct

Drive System af rotorknuseren, der har et

indtag på 1130 x 800 mm, fire slagbjælker

og to modhold udstyret med en hydraulisk

overbelastningsbeskyttelse. Anlægget er

udstyret med en robust fødekasse med

Grizzly skalper, sigte under skalperen, en

Cat dieselmotor der yder 325 HK, bælte-

undervogn og selvfølgelig den todækkede

Powerscreen sigte (3350 x 1525 mm).

Mere effektivt bliver et knuseanlæg til

knusning af beton, brokker, tegl og asfalt

ikke.

Komptech tromlede deruda’

Østrigske Komptech satser benhårdt på at

manifestere sin position som markedets

førende udbyder af anlæg til fremstilling

af biomasse. Og Komptech havde naturlig-

vis taget en nyhed med til Bauma 2010 der

egner sig glimrende til fremstilling af bio-

masse – nemlig Cribus 3800 tromlesorte-

reanlægget. Et stort tromlesortereanlæg

der giver brugeren en række helt kontan-

te fordele – f.eks. 15% mere sigteareal,

15% mere effektiv sigtelængde end på

konkurrerende tromlesortereanlæg, die-

selelektrisk, energibesparende, miljørig-

tig drift, og det patenterede „Wheelgrip“

tromledrev. Et velbygget anlæg der egner

sig rigtig godt til sortering af bl.a. biomas-

se og kompost.

FEATURE BAUMA 2010
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FAKTA

KOMPTECH CRIBUS 
3800 SORTEREANLÆG

Længde (arbejde) 16,3 m

Bredde (arbejde) 6,6 m

Højde (arbejde) 4 m

Vægt 18 tons

Traileropbygning

Powerpack dieselelektrisk drift, Perkins

dieselgenerator 53 KVA

Fødekassevolumen 5 m3

Tromleenhed diameter 2200 mm, længde

6000 mm, effektivt soldareal 38 m2

Fødebånd BB = 1200 mm

Sidebånd BB = 1000 mm

Sigterestbånd BB = 1000 mm
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FAKTA

POWERSCREEN PEGSON XH320SR
KNUSEANLÆG

Længde (arbejde) 16,2 m

Bredde (arbejde) 4,7 m

Højde (arbejde) 4,4 m

Vægt 41 tons

Powerpack dieselhydraulisk drift,

Caterpillar C9, 325 HK

Rotorknuser rotorbredde 1100 mm, rotordia-

meter 1040 mm, åbning 1130 mm x 800 mm,

4 slagbjælker, 2 modhold

Fødekassevolumen 3,6 m3

Bælteundervogn

Færdigvaresigte to dæk, 3350 mm x 1525 mm

Båndbredder 

stakketransportør BB = 1400 mm

returløbstransportør BB = 500 mm

FAKTA

POWERSCREEN WARRIOR 
2400 SORTEREANLÆG

Længde (arbejde) 18,5 m

Bredde (arbejde) 15,3 m

Højde (arbejde) 5,2 m

Vægt 47 tons

Powerpack dieselhydraulisk drift, 

Deutz dieselmotor type TCD 2012 L06 2V,

192 HK

Bælteundervogn

Fødkassevolumen 10 m3

Fødebånd BB = 1300 mm

Sigteenhed 6,1 m x 1,8 m, Cascade fingre

eller Grizzly sektioner på øvre dæk, trådsold

på undre dæk

Sidebånd (2 stk) BB = 900 mm

Sigterestbånd BB = 1600 mm

FAKTA

POWERSCREEN WARRIOR 
800 SORTEREANLÆG

Længde (arbejde) 11,27 m

Bredde (arbejde) 14,09 m

Højde (arbejde) 3,92 m

Vægt 18,10 tons

Powerpack dieselhydraulisk drift, Deutz

dieselmotor type TD 2011 L041, 66 HK

Bælteundervogn

Fødekassevolumen 4,9 m3

Fødebånd BB = 1050 mm

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

fingre på øvre dæk, trådsold på undre

dæk

Sidebånd (2 stk) BB = 650 mm

Sigterestbånd BB = 1050 mm
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DEN HELDIGE VINDER AF AKSEL

BENZINS SOMMERFESTKONKURRENCE

OM ET KRO- ELLER HOTELOPHOLD FOR 

2 PERSONER BLEV NIKI KRISTENSEN,

OUDRUP STENLEJE APS, LØGSTØR.



Masser af tilbud på nye og brugte anlæg,

konkurrencer, varme pølser fra grillen,

kolde fadøl, og ikke mindst pigebandet

Gasoline der gik på scenen i vores værk-

sted og leverede Gasolin hits i højoktan

udgave. Efter et par hårde år for vores

branche kan vi fornemme, at der nu er

fremgang at spore. Vores besøgende var

da også i det optimistiske hjørne, og inter-

esserede i de Aksel Benzin-anlæg og løs-

ninger, der giver dem masser af succes i

råstof- og miljøindustrien.

Nyt og brugt

Vi havde selvfølgelig købt nye anlæg til

knusning, neddeling og sortering fra vores

leverandører i Nordirland og Østrig. Et

Powerscreen XH250 knuseanlæg til knus-

ning af beton, tegl og asfalt, og et

Powerscreen Warrior 800 sortereanlæg til

sortering af jord og brokker, bygge- og

anlægsaffald og knuste materialer. 

Fra Komptech viste vi det nye Crambo

5000 F neddeleranlæg, der er et af marke-

dets bedste til fremstilling af biomasse af

rødder, træstød, og have-/parkoverskud.

Alle tre anlæg er konstrueret til „on-site“

opgaver på byggepladser, i skovene og på

miljøcentrene. Vi har kunder, der er til

brugte anlæg, og de kunne se alle vores

mange istandgjorte knuse-, neddeler- og

sortereanlæg.

Synligt resultat

Vores sommerfest gav helt synlige resul-

tater. Der blev solgt et brugt neddeler-

anlæg, brugte transportører og en lang

række eftermarkedsdele til stærkt redu-

cerede sommerfestpriser. Den solrige

sommerdag sluttede med de seje Gasoline-

piger der leverede Gasolin evergreens 

på stribe – naturligvis også storhittet

„Masser af succes“.

MASSER AF
SUCCES

SCENEN VAR SAT 

– BOGSTAVELIGT TALT –

VED VORES STORE SOM-

MERFEST I ULSTRUP

FREDAG DEN 18 JUNI.
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Sandtoften 10  DK-2820 Gentofte   Hammervej 4  Hvorslev  8860 Ulstrup  

Telefon 38 12 48 00  Fax 38 12 48 05  info@akselbenzin.dk  www.akselbenzin.dk 

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 46 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 38 12 48 00.

AKSEL BENZIN


