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SLUT MED KRISESNAK
Aksel Benzin er tilbage i vækstsporet 
med tydelig salgsmæssig fremgang. side 4
2010 PRISER PÅ 2011 MODELLER
Stålprisen vil stige kraftigt i 2011, så det er nu, 
hvis du vil gøre en god handel på nyt materiel. side 5

DEN FØRSTE AF DE STØRSTE 
Efter 10 gode år med middelstore 
Terminators er Thomas Jull Olsen sprunget 
op i den helt tunge klasse. side 6

BEDRE ARBEJDSMILJØ OG GLADE NABOER 
G.C. Rieber Salt A/S nye Chieftain 1400 
blev tilpasset på Aksel Benzins værksted 
og adskiller sig ved blandt andet at 
være meget støjsvag. side 12
STORT POTENTIALE PÅ SMÅ PLADSER
Warrior 800 er det perfekte anlæg til trange 
pladsforhold. Vognmand Benny Rasmussen 
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KORT NYT

MILJØDAGE OG ÅBEN GRUSGRAV I 2011
Også i år vil du kunne se vores maskiner og
anlæg i deres helt rette element – nemlig i
arbejde. I sensommeren 2011 deltager vi i
både et Miljødage og et Åben Grusgrav
arrangement. Du vil naturligvis kunne
opleve en række nyheder på maskinfronten
ved begge arrangementer. Under Miljødage
vil du blandt andet kunne se den nye
Komptech Crambo 5000 HD neddeler samt
Komptech Cribus 3800 tromlesorterean-
lægget i arbejde for første gang i Danmark.
Vores råstofkunder skal selvfølgelig ikke

snydes for maskinnyheder ved Åben
Grusgrav arrangementet. Vi viser nye
knuse- og sortereanlæg fra Powerscreen,
men meget mere om det indenfor de kom-

mende måneder. Send dine kontaktoplys-
ninger til info@akselbenzin.dk – så får du
dine personlige invitationer direkte i post-
kassen.

ERLING ANDERSEN – 25 ÅR SOM 
MONTØR HOS AKSEL BENZIN
Der er gået rigtig mange knuse- og sorte-
reanlæg gennem hænderne på Erling
Andersen siden hans start som service-
montør her i virksomheden i 1986. Erling
kom fra den lokale smedemester, og
udskiftning af vandhaner og tagrender blev
afløst af opsætning, servicering og repara-
tion af kapitalvarer i en helt anden pris- og
vægtmæssig kaliber.

Der gik ikke lang tid, før Erling fik tag’et på
de store knuse- og sortereanlæg, som vi
leverer. I de forgangne 25 år er der blevet
kørt rigtig mange kilometer på de danske

landeveje, når kundernes maskiner skulle
under kyndig behandling. Erlings kompe-
tenceområde er i særdeleshed knuse- og
sortereanlæg. Erling har opsat og service-
ret tæt på 350 Power screen sortereanlæg
gennem sine 25 år her i virksomheden, og
har en stor andel i Powerscreens succes
her i landet. 

Den gæve kronjyde er passioneret lystfi-
sker, og det er i de norske elve, at batteri-
erne lades op, når der går laks gennem
hænderne på Erling. Vi takker Erling for de
forgangne 25 år, og ønsker god vind i frem-
tiden.

CRAMBO 5000 HEAVY DUTY FAST TRACK
Komptech har netop lanceret en opgrade-
ret version af den populære Crambo 5000

neddeler. Når Crambo neddeleren produ-
cerer biomasse fra trærødder, er den på
særligt hårdt arbejde. Det har Komptech

taget konsekvensen af med den nye
Crambo 5000 Heavy Duty neddeler. Den
nye neddeler har en række væsentlige
opgraderinger. For eksempel yder Cat C13
dieselmotoren 35 HK mere end på stan-
dardtypen. De to neddelingsvalser er ble-
vet „iklædt“ en slidstærk armering, der
forøger valsernes levetid med op til 20%,
og HD-versionens gear er blevet opgrade-
ret til den ekstra stærke Bosch Rexroth
GFT 110. Alt dette giver en kapacitetsfor-
øgelse på op til 10%. Crambo 5000 HD
neddeleren er også monteret med den
patenterede Komptech Cleanstar stjerne-
sigte, der effektivt fraseparerer jord og
smuld fra den neddelte biomasse, og med
den hurtigtkørende „Fast Track“ bælteun-
dervogn, der hurtigt får anlægget hen til
råvarerne. Den nye Crambo 5000 HD Fast
Track er på lager hos os i juni 2011.
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MED KRISESNAK
SLUT 

Ikke mere krisesnak. Hos Aksel Benzin
sluttede vi 2010 fint af. Tredje og fjerde
kvartal bragte os tilbage i vækstsporet med
tydelig salgsmæssig fremgang. Og starten
på 2011 indikerer, at tendensen fortsætter,
og maskineriet igen ruller den rigtige vej. 

Sund fornuft
Vores mål for 2011 er at bygge ovenpå og
udbygge den gode tendens. Vores strategi
er sund fornuft; vi tager ansvar, overholder
aftaler, og rådgiver om, projekterer, sælger
og servicerer markedets bedste anlæg til
knusning, neddeling og sortering.

Alt er ved det gamle selvom meget 
er forandret
Hos Aksel Benzin møder du stadig de vel-
kendte stemmer og ansigter, når du bestil-
ler slid- og reservedele eller skal have ser-
viceret dit materiel. Men de foregående år
har gjort det nødvendigt at se indad og rette
op på tunge arbejdsgange og optimere
vores drift. Til gavn for både dig og os. Vi er
din stabile samarbejdspartner – også i
fremtiden. Vi er ved telefonerne fra morgen
til aften og rykker ud, hvis dit anlæg bryder
ned, eller du skal have reservedele leveret
med kort varsel. Vores eksperter giver dig
al nødvendig rådgivning om maskintyper,

eftermarkedsdele, reparationer og vedlige-
holdelse.

Gode kunder – gode forretninger
I dette nummer af TANK kan du komme tæt
på tre af vores kunder og deres spændende
forretninger. Du bør ikke snyde dig selv for
artiklerne om „Danmarks førende affalds
Terminator“ og den farverige vognmand,
der huserer i Nordsjælland. Sidst men
absolut ikke mindst, kan du læse om ilddå-
ben af Powerscreen Chieftain 1400 til sor-
tering af vejsalt. Det anlæg kom – kan vi
godt afsløre – på fast arbejde i den netop
overståede vinter!

Når det drejer sig om gode tilbud
Afslutningsvis vil jeg gøre reklame for
vores nye magasin AKSEL, der er vedlagt
dette nummer af TANK. AKSEL er fyldt med
gode tilbud til dig, der producerer råstoffer
eller genbrugsmaterialer på Powerscreen,
Binder og Komptech knuse-, sortere- og
neddeleranlæg. Jeg garanterer, at du vil
finde et par hårdtslående slagtilbud her. 

Rigtig god læselyst og held og lykke i 2011.

Claus Benzin

FOKUS FORÅR 2011

SOLEN VARMER, UNDERGRUNDEN ER TØET OP, OG DER ER GRØDE I RÅSTOF- OG 
GENANVENDELSESBRANCHEN. EFTER EN LANG OG FROSTKOLD VINTER ER KÆDEN 
IGEN SPÆNDT OP TIL HÅRDT ARBEJDE. VELKOMMEN TIL TANK#8.



5

FOKUS STÅLET STIGER

2010 PRISER 
PÅ 2011 MODELLER

2011 er startet med stigende priser på
jernmalm og stålskrot, og det vurderes, at
priserne vil stige endnu mere på grund af
januars voldsomme oversvømmelser i
Queensland, Australien. Den australske
provins producerer en tredjedel af verdens
forbrug af koks, som er hovedbestand-
delen i produktion af stål. Kombineret med
generelt små lagre af stål i Europa, de
bedre konjunkturer i mange lande, og ikke
mindst en stærk US dollar (jernmalm,

koks, og olie handles i US dollar) betyder,
at stålpriserne vil stige kraftigt.

Gå til stålet nu!
Hos Aksel Benzin i Hvorslev ved Randers
har vi nye 2011 modeller på lager – bestilt
og afregnet i 2010. Derfor kan du lige nu
spare tusindevis af kroner på et fabriksnyt
Powerscreen Chieftain 1400 sorterean-
læg – der som nyhed leveres med en Cat
dieselmotor.

Er du miljøkunde, skal du heller ikke sny-
des for at gøre en god handel. Til sortering
af jord, brokker, knust beton m.v. har vi
også fabriksnye Powerscreen Warrior 800
sortereanlæg på lager til omgående leve-
ring.

Hvis du har planlagt, at 2011 er året, hvor
du igen går til stålet, skal du slå til lige nu –
det bliver ikke billigere af at vente. ■

STÅLPRISEN VIL STIGE KRAFTIGT I 2011, SÅ DET ER LIGE NU, DU SKAL SLÅ TIL, 
HVIS DU VIL GØRE EN GOD HANDEL PÅ NYT MATERIEL.
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FEATURE TJO

Sveller, møbler, gulvtæpper, madrasser og
kabeltromler er affaldstyper, som vores
forbrændingsanlæg ikke kan håndtere, før
de har været en tur gennem en neddeler.
Entreprenør og vognmand Thomas Jull
Olsen ejer og driver TJO, en af Sjællands
største virksomheder indenfor affaldsbe-
handling. Med eget omlaste- og affaldsbe-
handlingsanlæg i Sorø, og „on-site“ opga-
ver hos kunder i store dele af landet, er det
store mængder affald, der hvert år kommer
gennem TJOs affaldsbehandlingsanlæg.

Ti år som affalds-Terminator
Thomas Jull Olsen har haft tre Komptech
neddelere igennem ti år, og alle sammen af

typen Terminator. „I år 2000 anskaffede jeg
mig min første Terminator af typen 5000.
En robust maskine som vi havde to af gen-
nem flere år. De „gamle“ neddelere af 5000
typen håndterede egentligt opgaverne godt
nok, men muligheden for flere hestekræf-
ter og en mere smidig produktion gjorde, at
vi gik på udkig efter en større maskintype.
Derfor valgte vi Terminator flagskibet type
6000 S US-version. Denne Terminator har
flere muskler, end de andre Terminators vi
har haft“. 

Første i Europa
„Faktisk er Terminator 6000 S US-version
udviklet til det amerikanske marked, hvor

SOM DEN FØRSTE I
EUROPA PRODUCERER
TJO NEDDELT AFFALD PÅ
KOMPTECH FLAGSKIBET
TERMINATOR 6000 S 
US-VERSION.

DEN FØRSTE AF DE

STØRSTE
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alt som bekendt er større end her i Sorø
herred. Men behovet hos os var der, her og
nu, så som den første virksomhed i Europa
hentede vi  den nyeste, velvoksne model til
Danmark“, fortæller Thomas Jull Olsen.

CAT dieselmotor på 583 HK
Terminator 6000 S US-version har mange
store fordele. For eksempel yder CAT die-
selmotoren hele 583 HK, og det har en
afgørende betydning, når svære affaldsty-
per som madrasser og gulvtæpper skal
neddeles. Terminatorens rotordiameter er

over en meter. Det betyder i praksis, at
affaldstyper som for eksempel neddelte
fjedermadrasser og gulvtæpper ikke har
samme tendens til at sno sig rundt om
rotoren, som man ofte ser på neddelere
med mindre valsediameter. Rotoren rever-
serer automatisk, og hver gang den skifter
omløbsretning, bliver eventuelt fastsidden-
de affald renset af på en stor kam. 

Udskiftelige tænder
„Den robuste langsomtgående rotorvalse
har udskiftelige tænder, der har tre slidfla-

FEATURE TJO

Terminator 6000 S US-version er ideel til neddeling af svære affaldstyper for eksempel
neddelte fjedermadrasser og gulvtæpper.
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FAKTA

KOMPTECH TERMINATOR 6000 S 
US-VERSION

Kapacitet op til 100 t/h
Dieselhydraulisk drift,
Caterpillar C18 EU3 dieselmotor, 583 HK
Bælteundervogn
Overbåndsmagnet
Fødekasselængde 4605 mm
Fødekassedybde 2890 mm
Rotorvalselængde 3000 mm
Rotorvalsediameter 1050 mm
Udskiftelige tænder, valse 30 stk.
Udskiftelige tænder, modbro 16 stk. 
Færdigvaretransportør BB = 1000 mm
Opstakkehøjde 4115 mm

TJOs store omlastestation i Sorø er fyldt
med store mængder brændbart affald klar
til neddeling.

der, og kan derfor vendes tre gange. Det
giver os en rigtig god driftsøkonomi, og en
ligeså god tonspris på det neddelte affald.
Terminatoren er ret ufølsom overfor frem-
medlegemer som store marksten, parasol-
fødder af beton og støbejerns brønddæks-
ler. Hvor utroligt det end kan lyde, hører det
ikke til sjældenhederne, at vi finder den
slags sager i det brændbare affald“, siger
Thomas Jull Olsen.

God logistik
„Min 27 tons tunge Terminator neddeler er



FEATURE TJO
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opbygget på bælteundervogn, så logistik-
ken er i orden. Slut med at køre lange
afstande med affaldet hen til neddeleren –
nu kører neddeleren hen til affaldet. Også
her bidrager det til en god driftsøkonomi,
og samtidig et lavt dieselolieforbrug“.

I’ll be back
„Vi er godt rustet til de store affaldsbjerge,
der ligger og venter på at blive behandlet,
og min Terminator 6000 S US-version har
naturligvis rigtig mange gode timer og år i
sig endnu. Men når det er tid til at tænke i

nyt anlæg igen, siger jeg som den rigtige
Terminator: I’ll be back! Det bliver nemlig
endnu en Komptech Terminator neddeler
fra Aksel Benzin!“, slutter Thomas Jull
Olsen. ■



Terminator 6000 S US-version neddele-
ren er primært udviklet til neddeling af
voluminøst affald, men er også god til
neddeling af biomasse. TJO neddeler også
trærødder, stammer og stød, som afsæt-
tes til forbrændingsanlæg på Sjælland og
Lolland-Falster. Afsætningen af biomasse
er god, da det er et attraktivt, miljøvenligt
og CO2-neutralt brændsel.

Arnold Schwarzenegger, tidligere guver-
nør og skuespiller har gjort Californien til
en ledende amerikansk stat indenfor clean
technology. Hans Terminator film har
været inspiration for navnet til Komptechs
Terminator neddeler. Begge er fra Østrig
og begge er grønne. På billedet ses
Schwarzenegger sammen med Komptechs
ledelse ved Governors Summit i Davis,
Californien 2010.

Indtagsåbningen på Terminator 6000 S
US-version neddeleren er udstyret med en
rotorvalse, der har en længde på 3000 mm
og en diameter på 1050 mm, hvor 30 ud -
skiftelige tænder med tre slidflader er
monteret. En hydraulisk justerbar modbro
monteret med 16 udskiftelige, reverserbare
tænder giver den ønskede færdigvarestør-
relse. „Kammen“ på rotorens modsatte
side renser rotoren, når denne reverserer. 

Udløbstunnelen på neddeleren har en
højde på næsten en meter. Det betyder, at
neddelt affald som for eksempel spring-
madrasser og gulvtæpper helt uhindret
kan forlade neddelingsområdet.

En CAT C18 EU3 dieselmotor med elek-
tronisk motorbeskyttelse giver muskler til
neddeleren, der arbejder dieselhydraulisk.

11
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FEATURE G.C. RIEBER SALT

ARBEJDSMILJØ OG 
GLADE NABOER 

BEDRE

POWERSCREEN CHIEFTAIN 1400 MED FORBEDRET
LYDPOTTE OG SPECIALBEKLÆDT MOTORRUM ER
SÅ STØJSVAG, AT DER KAN ARBEJDES DØGNET
RUNDT.

To hårde vintre og mange måneder med
sne fik saltvirksomheden G.C. Rieber Salt
A/S til at se sig om efter et nyt og ikke helt
almindeligt sortereanlæg. Et minimum af
støj og slid samt maksimal driftsikkerhed
var nogle af kravene til det nye anlæg.

Et gennemtestet sortereanlæg
G.C. Rieber Salt er en af de store aktører på
det danske marked. Salt virksomheden med
hovedkontor i Fredericia købte i 2010 et
fabriksnyt Powerscreen sortereanlæg af
typen  Chieftain 1400 til sortering af vejsalt.
„Der har jo været usædvanligt meget sne
de seneste to vintre, og det har naturligvis
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betydet, at vores produktionsapparat skulle
være i tip top stand, og kunne håndtere de
spidsbelastninger, som vi ofte har i denne
branche. Vi vidste, at Aksel Benzin havde
solgt mange Chieftain 1400 anlæg til dan-
ske kunder, og det betød meget for os, at
det var et populært og gennemtestet anlæg
vi købte“, fortæller Country Manager Jens
Jakob Larsen.

Hurtig service og adgang til reservedele
„Før vi investerede i Powerscreen Chieftain
1400 sortereanlægget, var det væsentligt
for os at sikre, at vi kunne få nødvendig
back-up fra Aksel Benzin. Det er naturligvis
vigtigt med en leverandør, der har fagud-
dannede montører, og som i løbet af gan-
ske kort tid kan servicere anlægget og leve-
re vitale reservedele indenfor få timer. De
krav kunne Aksel Benzin indfri samtidig
med, at prisen selvfølgelig var fornuftig“. 

Minimum af støj
„Hvad sortereanlæggets ydeevne angår, er
vi ikke blevet skuffet. Anlægget fungerer
perfekt, og kapaciteten ligger på den gode
side af 100 tons færdigvarer i timen“, siger
Jens Jakob Larsen. G.C. Rieber Salts nye

sortereanlæg blev tilpasset på Aksel
Benzins værksted, og adskiller sig fra en
vanlig Chieftain 1400 ved blandt andet at
være meget støjsvag. „Vi ønsker ikke at
genere vores naboer. Derfor valgte vi at få
vores nye sortereanlæg leveret med et
antal optioner. Vi fik beklædt hele motor-
rummet med støjabsorberende bats og
monteret en specialkonstrueret lydpotte,
så anlægget nu kun støjer et absolut mini-
mum. I perioder med spidsbelastning er vi
nødsaget til at sortere i døgndrift, og vi
ønsker naturligvis ikke at genere vores
omgivelser mere end højst nødvendigt – og
slet ikke om natten“. 

Skånsomme gummiklodser
„Aksel Benzins montører har også monte-
ret specialdesignede gummiklodser på
selve bælteundervognen. Det betyder, at vi
skåner vores plads i Fredericia, når det 26
tons tunge sortereanlæg skal køre rundt på
pladsen“, siger Jens Jakob Larsen.

G.C. Rieber – „Det er her det sner“
„Det er hård kost at være sortereanlæg i
vores virksomhed, hvor materiellet bliver
dynget til med aggressiv vejsalt fra tidlig
morgen til sen aften. Derfor har vi givet den
nye Chieftain 1400 et „coat“ med en speciel
beskyttelse, så vi kan få glæde af anlægget
mange vintre frem i tiden“, slutter den trav-
le Country Manager. ■

FEATURE G.C. RIEBER SALT

Country Manager Jens Jakob Larsen,
foran G.C. Riebers specialudstyrede
Chieftain 1400 sortereanlæg.

FAKTA

POWERSCREEN CHIEFTAIN 1400

Længde (arbejde) 15,8 m
Bredde (arbejde) 16,21 m
Højde (arbejde) 4,97 m
Vægt 26 tons
Dieselhydraulisk drift, Deutz dieselmotor
type BF4M2012C (110 HK)
Bælteundervogn
Fødekassevolumen ca. 8,5 m3

Sigte med 2 dæk
Soldareal, øvre dæk 3300 mm x 1500 mm 
Soldareal, undre dæk 3000 mm x 1500 mm
Fødebånd BB = 1050 mm
Hovedbånd BB = 1050 mm
Sidebånd BB = 650 mm
Sandbånd BB = 1200 mm
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Bælteundervognen er monteret med spe-
cialdesignede gummiklodser for at skåne
belægningen på G.C. Riebers saltplads, og
for at reducere støjen under kørsel med
anlægget.

Motorrummet på Chieftain 1400 sortere-
anlægget er beklædt med støjabsorberen-
de bats, der har mindsket støjniveauet.

Lydpotten er specialkonstrueret og har
reduceret støjniveauet betragteligt på
Chieftain 1400 sortereanlægget.
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FEATURE BENNY RASMUSSEN OG SØN

Ud over at være kendt som vognmanden
med de meget sjove lastbiler, dekoreret
med figurer fra tegneseriens verden, har
Benny Rasmussen også en flåde af knuse-
og sortereanlæg.

Ny Powerscreen Warrior 800
Det velkørende tegneseriehold fra Gilleleje
leverer store mængder sten- og grusmate-
rialer samt knust beton og asfalt til kunder
i Nordsjælland og Storkøbenhavn. Færdig -
varerne produceres på Benny Rasmussens
mange Powerscreen knuse- og sorterean-
læg, og senest er et helt nyt Warrior 800
kommet ind i maskinflåden.

Små opgaver, små anlæg
„Jeg har produceret råstoffer og genbrugs-

materialer på Powerscreen knuse- og sor-
tereanlæg de seneste 15 år. Jeg er meget
tilfreds med de anlæg, jeg har haft gennem
årene, og derfor var det helt naturligt at
investere i det nye Powerscreen Warrior
800 sortereanlæg. Et lille fleksibelt anlæg
der er skabt til at stå bag vores Power -
screen Pegson Metrotrak HA knuseanlæg.
Vi arbejder hovedsageligt hos kunder med
trange pladsforhold, hvor de store mobile
knuse- og sortereanlæg slet ikke kan
komme ind. Netop her – på de små pladser
– har vi vores niche“. 

Høj kapacitet
„Selv om det er relativt små Powerscreen
anlæg vi har i vores knuse- og sortere-
team, er kapaciteten nu ikke helt tosset.

STORT
POTENTIALE PÅ SMÅ PLADSER



BENNY RASMUSSEN I
GILLELEJE ER EN VOGN-
MAND MED FART PÅ. TIL AT
KLARE DE MANGE SORTE-
REOPGAVER HAR HAN
NETOP FÅET LEVERET DET
FØRSTE POWERSCREEN
WARRIOR 800 SORTERE -
ANLÆG I DANMARK.



Jeg vil gætte på, at vi ret konstant ligger på
den helt rigtige side af 100 tons færdigvarer
i timen“. 

Hurtig opstilling
„Ilæsningshøjden på min nye Warrior 800
er ret lav. Det sker faktisk tit, at vi produce-
rer solo på den nye Warrior – altså læsser
direkte i fødekassen med læssemaskine.
Så undgår vi at bruge en masse tid og
materialer til at lave læsserampe med. Det
er bare af med sortereanlægget fra hurtig-
løberen, ud med de to sidebånd, og så i
gang. Vi har travlt i vognmandsforretnin-
gen, så det er vigtigt, at vores anlæg er hur-
tige at flytte fra arbejdsplads til arbejds-
plads“, siger Benny Rasmussen. 

Næste generation er kørt i stilling
Generationsskiftet hos Benny Rasmussen
er så småt i gang, og næste generation er
kørt i stilling. Faktisk hedder vognmands-
forretningen Benny Rasmussen og Søn
A/S. Benny Rasmussens søn, Morten skal
bære stafetten videre, så han startede som
chauffør i virksomheden for fem år siden.
„Morten skal lære vognmandsbranchen på
den rigtige måde – nemlig bag rattet på

Løvernes Konge som lastbilen er dekoreret
med. På den måde lærer Morten kunde-
kontakt, og så møder han selvfølgelig alle
sine gode kollegaer i vores kørselsafdeling,
i grusgravene og på vores knusepladser.
Selv om vi er startet med vores genera-
tionsskifte, har jeg absolut ingen planer om

at stoppe i den nærmeste fremtid. Jeg
synes, at branchen er spændende og udfor-
drende, og den fylder rigtig meget i mit liv.
Så længe at jeg har noget at byde på, vil
man stadig se mig bag rattet i en af mine
lastbiler eller i en gravemaskine“, slutter
den driftige Gilleleje vognmand. ■
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Et brand i sig selv
Benny Rasmussen har ikke konsulteret
dyre brandingeksperter for at finde sin
markante stil. Den har han nemlig selv
for længst skabt, den er ægte, og den
holder. Benny Rasmussen er „bidt af en
gal lastbil“, og alle vognmandens 26
Scania lastbiler er sande kunstværker,
hvor inspirationen er hentet fra tegnese-
rieverdenen. Men Skipper Skræk &
Ofelia og resten af tegneserieuniverset
gør det naturligvis ikke alene i Gilleleje-
virksomheden. Konkur rencen indenfor
vognmandsbranchen er krævende, så
der skal hænges i. 30 ansatte sørger for,
at der bliver ekspederet kunder fra den
tidlige morgen, kørt og serviceret lastbi-
ler, og knust og sorteret sten- og grus-
materialer, beton og asfalt i grusgrave-
ne, og „on-site“ hos Benny Ras mus sens
mange kunder. ■
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FEATURE BENNY RASMUSSEN OG SØN

FAKTA

POWERSCREEN WARRIOR 800

Længde (arbejde) 11,27 m
Bredde (arbejde) 14,09 m
Højde (arbejde) 3,92 m
Vægt 18,10 tons
Dieselhydraulisk 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

Et godt Set-up! Powerscreen Warrior 800
sortereanlægget står i forlængelse af
Benny Rasmussen og Søns Powerscreen
Pegson Metrotrak HA mobilknuseanlæg,
og sorterer knust asfalt.
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KOMPOST 
I DAG

DEN NYE KOMPTECH AXTOR 8012 NEDDELER KAN BÅDE
NEDDELE OG FLISE BIOMASSE I STORE MÆNGDER.

FOKUS AXTOR 8012

Mange kompostproducenter vælger også at kaste sig over produktion
af biomasse, der afsættes som miljøvenlig og CO2-neutral biobrænd-
sel. Komptechs svar på det ultimative anlæg til produktion af bio-
masse er det universelle Axtor 8012, der både kan neddele have-/
parkoverskud og flise træstammer.
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TRÆFLIS
I MORGEN
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Kompostproduktion i dag
Axtor 8012 er udstyret med en hurtiggåen-
de rotor (730 RPM/m), der er monteret med
frisvingende hamre belagt med karbid. Ved
rotorens udkastningsområde er der monte-
ret et kraftigt pladesold med valgfri hulåb-
ning. En mindre hulåbning giver et ensartet
biomasseprodukt – en større hulåbning
giver et større færdigvareprodukt og en stor
kapacitet. Ved produktion af biomasse fra
have-/parkoverskud opnås en kapacitet på
helt op til 400 m3/h. Det giver et fremragen-
de produkt, der kan omsættes til kompost
eller afsættes som biobrændsel, når fin-
stoffraktionen er frasorteret.

Axtor 8012 – også god til affaldstræ
Arbejder du i affaldsbranchen, er Axtor
8012 den ideelle neddeler for dig. Selv om
din råvare er affaldstræ, vil du opleve, at det
østrigske anlæg også klarer denne nedde-
lingsopgave godt.

Træflisproduktion i morgen
Hvis du er biomasseproducent og produce-
rer dine færdigvarer fra træstammer og har
behov for at gå fra den ene produktionsform
til den anden, klares dette hurtigt med
Axtor 8012. På kun 3 – 4 timer ændrer du
neddeleren til et af markedets mest pro-
duktive flishugningsanlæg. Efter montering
af „chipper“-knive, og  reduktion af rotorha-
stigheden til 400 RPM/m bliver anlægget til
en højproduktiv flishugger.

Mange stærke træk
Naturligvis gør rotoren ikke hele arbejdet
på den 26 tons tunge neddeler. Den 6 m
lange fødekasse, en CAT C 18 dieselmotor
på 780 HK, og en 1600 mm bred færdigvare-
transportør, der opstakker den neddelte
biomasse i en højde af ca. 5 m, er blot nogle
af de mange træk, der er med til at gøre
Axtor 8012 neddeleren til et af markedets
stærkeste anlæg indenfor sin klasse. ■

FOKUS AXTOR 8012
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Rotoren på Axtor 8012 har en bredde på
1630 mm, en diameter på 1200 mm og to
vertikale indfødningsvalser.

Beslag, hængsler, søm og skruer frase-
pareres effektivt på færdigvaretransportø-
rens indbyggede tromlemagnet.

Fødekassen er 6 meter lang og gør det
muligt at ilæsse lange emner som for
eksempel træstammer og voluminøst
have-/parkoverskud.

FAKTA

KOMPTECH AXTOR 8012

Drift Caterpillar dieselmotor type C18, 
780 HK
Rotorvalse 
Bredde 1630 mm
Diameter 1200 mm
Indfødningsbredde 1610 mm 
(med vertikale føderuller 2100 mm)
Indfødningshøjde 1000 mm
Hastighed på rotorvalse
400 RPM/m under flisning, 730 RPM/m
under neddeling
Antal værktøjer
108 stk. fri-svingende hamre
36 stk. faste hamre
eller 36 stk. faste chipperblade
Indfødningshøjde 2800 mm
Fødekasselængde
6000 mm (med 4500 mm lamelbånd)
Højde under færdigvaretransportør 
ca. 4,7 m
Færdigvaretransportør
Bredde 1600 mm
L x B x H
10600 mm x 2550 mm x 4000 mm
Vægt 25 t
Kapacitet op til 400 m3 / timen
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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 47 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
leveret, og som dag efter dag viser deres styrke i råstof -
industrien, på nedbrydningspladser og miljøanlæg. 

Når du handler med os, kan du være sikker på at få den vel-
kendte Aksel Benzin-service som betyder, at vi altid „vil gå
den ekstra mil for dig“. Vil du vide mere, så besøg os på
www.akselbenzin.dk eller ring på 38 12 48 00.

AKSEL BENZIN


