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FULD AF GODE NYHEDER

PÅ E&H ’12

FREMAD!
NYE TIDER – NYT UDSEENDE 

DEN STØRSTE ROD
MOD NYE HØJDER

TELESTACK – BESPARELSER I STAKKEVIS
GRUS, GODS OG GRØNNE SKOVE

RENE SIGTESOLD GIVER RENE FÆRDIGVARER
FRA BILDÆK TIL BOLDBANE



FREMAD!
Vi har længe talt om spirende optimisme. 
Nu er det en realitet. Det går fremad! side 4
NYE TIDER – NYT UDSEENDE
Vi har fået nyt logo og design – og fremover 
kan du nøjes med at kalde os „Benzin“. side 5

DEN STØRSTE ROD 
Klintholm I/S er blandt den danske biomasse  -
branches „first movers“, og nu endnu mere 
mobile med Komptech Crambo 5000 HD. side 6
MOD NYE HØJDER 
RGS90 kæmpede med at få plads på deres 
anlæg i Malmø. Læs, hvordan den 
nye Telestack TC421 hjalp med at 
løse udfordringerne. side 12
GRUS, GODS OG GRØNNE SKOVE 
Ørumgaard Gods har udvidet maskinparken med 
et Powerscreen Chieftain 2100 X sortereanlæg 
for at kunne følge med den 
stigende efterspørgsel. side 16
RENE SIGTESOLD GIVER RENE 
FÆRDIGVARER
Eldan Recycling A/S i Fåborg laver nøglefærdige 
anlæg til neddeling af bildæk og eksporterer 
til hele verden. Binder Bivitec er 
på komponentlisten. side 22
STJERNETRÆF I HERNING 
Mød os på E&H ’12. Vi giver dig et show 
til seks stjerner. side 28
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KORT NYT

HILLHEAD 2012 
Hillhead er verdens største arbejdende
udstilling inden for „working quarry shows“
(briternes pendant til E&H i Herning), som i
år løber af stablen den 19.-21. juni i et stort
kalkstenbrud i Buxton, lidt uden for
Manchester i England. På det 140.000 m2

store udstillingsareal kan du se de seneste
nyheder inden for anlægstyper til gravning,
jordflytning, knusning, sortering og opstak-
ning. Powerscreen er blandt udstillerne, og
de stærke nordirere viser ni knuse- og sor-
tereanlæg – bl.a. det store mobile kæbe -
knuseranlæg XA 750 S og det lige så store
mobile sortereanlæg Warrior 2400.

Se det fulde program på hillhead.com, men
klik også ind på akselbenzin.dk, hvor vi i
løbet af foråret vil skrive mere om den store
udstilling.

AKSEL = GODE TILBUD 
Har du næse for et godt tilbud på reserve- og sliddele eller brugte anlæg? Så skal du
dykke ned i vores tilbudsavis AKSEL, som udkommer to gange om året. Hvis du ikke alle-
rede får AKSEL, så ring på 38 12 48 00 eller send en mail til info@akselbenzin.dk. Så lig-
ger det næste nummer af AKSEL, som er på gaden i slutningen af maj 2012, snart i din
postkasse. Seneste nummer af AKSEL kan naturligvis altid læses og downloades fra
akselbenzin.dk, hvor du desuden kan finde yderligere tilbud på brugte anlæg og maskiner.

KOMPTECH STONEFEX 3000 E BLÆSER
PÅ STENENE
Med en effektivitet på op til 90% sorterer
Komptech Stonefex 3000 E sten fra bio-
masse og giver dig en bedre pris på dit bio-
brændsel. Før biomasse kan indgå som
brændsel i forbrændingsanlæggene, skal

den være ensartet i størrelse og renset for
jord, smuld, metaller, plastic og sten. Sten
er i den grad uønskede i biobrændsel. Fordi
de ikke kan brænde, øger de volumen 
på asken, som skal bortskaffes – og det 
er dyrt. Herudover slider stenene på ovnene 
og transportsystemerne. Ved at sortere 

stenene fra biomassen får biomasseanlæg-
gene en længere levetid og en bedre drift 
– og du får en bedre pris for dit brændsel.

Blæs og sug
Komptech Stonefex 3000 E stenseparato-
ren fungerer ved at skabe luftmodstand
som separationskriterium. En kombination
af blæs og sug genererer en luftstrøm i
ekspansionskammeret, så sten og andre
tunge objekter fjernes fra biomassen. 

Fakta
• Håndterer en partikelstørrelse 

på 10-100 mm
• Fjerner op til 90% af alle sten i 

biomassen
• Sorterer op til 100 m³ i timen 
• Simpel tilpasning af separations -

kriterier
• El-drevet (lave energiomkostninger)
• Kompatibel med de fleste mobile 

sorteringsanlæg



4

FREMAD!
Vi har længe talt om spirende optimisme.
Nu er det en realitet. Det går fremad! Det
vil vi gerne vise dig om en uge. For den 
10.-12. maj er vi blandt de største udstille-
re på „E&H ’12 Entreprenør & Håndværk“ 
i Herning, Danmarks største fagmesse.
Under overskriften „Stjernetræf“ viser vi
dig nyheder inden for knusning, neddeling,
sortering og opstakning – fra Powerscreen,
Komptech, Binder og Telestack. På vores
3.000 m2 store udstillingsareal vil vi dagen
igennem knuse, neddele, sortere og op -
stakke store mængder bygge- og anlægs-
affald, rødder, træstød og have-/parkover-
skud. Du kan læse meget mere om E&H ’12
på side 28 her i magasinet. 

Nye tider – nyt udseende
Som du måske allerede har lagt mærke til,
har vi fået et nyt logo, hvor der blot står –
„Benzin“. Den del af vores firmanavn, som
vores kunder oftest bruger, når de omtaler
os og vores produkter. Det gamle navn i nyt
design skal signalere, at vi er en moderne,
seriøs og dynamisk virksomhed. Mærket er
din garanti for kompetent rådgivning og
markedets bedste produkter. Du kan læse
meget mere om vores nye logo på siden
overfor.

Vi skaber merværdi for dig
Kompetent rådgivning, høj kvalitet og god

service. Det er vores opskrift på, hvordan vi
skaber merværdi for vores kunder. I dette
nummer af TANK giver vi dig en række
konkrete eksempler på, hvad vi mener. På
side 16 kan du f.eks. læse om Steen
Højgaard fra Ørumgaard, der har købt et
Powerscreen sortereanlæg. Her var kvali-
tet, service, tillid og kemi udslagsgivende i
valget af leverandør og produkt. 

Hos Klintholm I/S, der er et fælleskom -
munalt selskab i Hesselager på Fyn, nyder
man godt af et hastigt voksende marked
inden for produktion og salg af biomasse.
På side 6 kan du læse om selskabets over-
vejelser i forbindelse med købet af en
Komptech Crambo 5000 HD neddeler og et
Cribus 3800 tromlesortereanlæg. 

Vi skal også hinsidan, over Øresund, til 
RGS 90 AB Sweden. På side 12 kan du læse
om, hvordan de økonomiske vækstrater 
i Sverige og RGS90 AB’s nye Telestack
TC421 mobiltransportør næsten rækker op
i himlen. 

God læselyst, godt forår – og på gensyn til
E&H ’12 i Herning.

Claus Benzin
Salgschef       

FOKUS FORÅR 2012

STIGENDE 
AKTIVITET HOS
VORES KUNDER,
POSITIVE TILBAGE-
MELDINGER OG
FLERE OG FLERE
FORESPØRGSLER
PÅ ANLÆG. 
NU GÅR DET 
FREMAD!
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FOKUS VISUEL IDENTITET

NYE TIDER

NYT UDSEENDE

Hos Aksel Benzin har vi de seneste år gen-
nemgået en større forandringsproces, og
nu ændrer vi også det grafiske ansigt udad-
til. I 2010 flyttede vores afdeling i Køben -
havn til nye moderne lokaler, og siden har
vores organisation udviklet sig og gennem-
gået både personalemæssige ændringer og
implementeret nye „best practice“-metoder.

Vi går nye og spændende tider i møde, og
det vil vi gerne signalere til os selv og
omverdenen ved at ændre i det visuelle
udtryk, der har fulgt os siden 1993. 

Med vores nye identitet skuer vi frem mod
nye tider, samtidig med at vi holder fast i
det gode fra fortiden. I logoet vil du frem-
over møde os kort og præcist – som
„Benzin“. Den del af vores firmanavn, som
vores kunder oftest bruger, når de omtaler
os og vores produkter.

Vi har lagt vægt på, at både logo og farver
kommunikerer tydeligt og udtrykker den
progressivitet og robusthed, som kendeteg-
ner både vores og vores kunders hverdag. 

De to „n’er“ i logoet kan også ses som mate -
rialebunker, og farven er grøn – naturligvis.
For vores hjerte banker for miljørigtige løs-
ninger. Den nye visuelle identitet bliver fol-
det ud på alt fra servicebiler, arbejdsbe-

klædning, skilte, produktblade, brevpapir
og blanketter til vores nye website.

For med lanceringen af det nye design
byder vi dig samtidig velkommen på et nyt
akselbenzin.dk. Her kan du hente inspira-
tion og information om vores services og
produkter. Brug det nye website, når du er i
marked for nye og brugte anlæg og maski-
ner, når du vil læse nyheder, eller hvis 
du vil downloade og læse tidligere numre 
af TANK eller tilbudsmagasinet AKSEL.

Det nye logo skal kort og godt være ensbe-
tydende med høj kvalitet, kompetent råd-
givning, god service og markedets bedste
produkter. ■

FRA I DAG
HAR AKSEL
BENZIN FÅET
NYT LOGO OG
NYT DESIGN.
DERFOR SER
VI ANDERLE-
DES UD, UAN-
SET HVOR DU
MØDER OS.

„De to „n’er“ i
logoet kan også
ses som mate-
rialebunker, og
farven er grøn 
– naturligvis“
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Biomasseproduktionen har „pil opad“ i
Danmark, og det er med god grund. Bio -
masse er nemlig en vigtig ressource i vores
energiproduktion og en god måde at nyt -
tiggøre affald på, der ellers bare skulle
ligge og kompostere. Sidste år leverede 
vi hos Benzin to nye Komptech-anlæg til
Klintholm I/S. 

TANK er taget til Fyn og har mødt
Klintholms adm. direktør, Jørgen Nestor,
for at se anlæggene i brug og høre nærme-
re om, hvordan de i dag bruges til at
omdanne grønt affald til biomasse.

DEN ST

KLINTHOLM I/S
PÅ FYN ER
BLANDT DEN
DANSKE BIO-
MASSEBRAN-
CHES „FIRST
MOVERS“ OG
HAR NETOP
OPGRADERET
TIL DEN STORE
KOMPTECH

CRAMBO 

5000 HD.

KOMPTECH CRAMBO 5000 HD NED

„Vi bruger
Crambo’en 
til at neddele
affaldet og 
lave det til 
biobrændsel“
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TØRSTE ROD
DELER SELV... 

Adm. direktør
Jørgen Nestor i 
selskab med sin 
nye og kraftigere
Komptech Crambo
5000 HD.
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Hvad laver I her i Klintholm?
Vi er et fælleskommunalt affaldsselskab og
laver mange forskellige ting. Vi arbejder
med knusning og sortering af bygge- og
anlægsaffald, deponerer forurenet jord, og
så arbejder vi rigtig meget med genanven-
delse af haveaffald, parkaffald og grønt
affald fra husholdningerne, som vi laver til
biobrændsel.

I har købt en Komptech Crambo 5000 HD
– hvad bruger I den til?
En af vores funktioner er at skaffe borger-
ne af med deres have-/parkaffald. Affaldet
bliver samlet ind af forsyningsselskaberne,
som ligger ude i vores ejerkommuner. Vi
bruger Crambo’en til at neddele affaldet og
lave det til biobrændsel. Vi neddeler først
og fremmest affaldet, fordi det fylder alt for
meget, når det ikke er neddelt. Der er
ingen kommuner, der har plads til at have
så meget ubehandlet haveaffald liggende. 

Når affaldet er neddelt, kommer det til at
fylde mindre end en tredjedel. Og ved at
neddele og lave biobrændsel af det nyttig-
gør vi det meget bedre, end hvis vi bare lod
det ligge og kompostere. Efterfølgende
sælger vi biobrændslet til kraftværker i
hele Danmark.  

I havde en „almindelig“ Crambo 5000 i
forvejen – hvorfor opgraderede I til en
„HD’er“?
Vi var rigtig glade for vores gamle Crambo
5000, men den nye HD’er har larvefødder
og er meget lettere at køre rundt med på
ikke-befæstede pladser. Det betyder meget
for os, når vi er ude hos vores kunder, hvor

terrænet ikke altid er lige farbart. Og så har
den flere muskler, som giver os en større
kapacitet.

Hvad betyder den ekstra kapacitet for jer?
Vi er selvfølgelig glade for den ekstra kapa-
citet på cirka 10%, det nye anlæg har givet
os. Det betyder, at vi bliver hurtigere færdi-
ge med de enkelte opgaver og kan komme
videre til den næste. Vores kunder, forsy-
ningsselskaberne, er også glade for det. Vi
afregner jo pr. time, og nu kan vi neddele
den samme mængde til en lavere pris.

Hvad betyder mobilitet for jer?
Det er helt afgørende for os at være mobile,
da størstedelen af den neddeling vi laver,
foregår ude hos vores kunder. I perioden
fra april til oktober er vi faktisk konstant på
farten, når vi pendler mellem de forskellige
forsyningsselskaber, som jo ligger spredt
ud over seks kommuner.

Hvordan transporterer I anlægget?
Vi transporterer anlægget på en blokvogn,
og det foregår fuldstændig uden vanskelig-
heder. Anlægget kan jo selv køre op på blok -
vognen, og så er vi hurtigt klar til afgang. 

I har også købt et Cribus 3800 tromle-
sortereanlæg. Bruger I det til at rense
biomassen?
Ja, når affaldet er blevet neddelt, skal det
renses. Der er jo ingen kunder, der vil give
penge for jord. Derfor er det vigtigt, at vi har
noget grej, der kan frasortere det og lave et
rent færdigprodukt af en høj kvalitet. Det
kan vores nye Cribus sorteringsanlæg.  ■

FEATURE KLINTHOLM I/S Om Klintholm I/S
Klintholm I/S ejes og drives i fællesskab 
af kommunerne Faaborg-Midtfyn,
Kerteminde, Nyborg, Svendborg,
Langeland og Ærø. 

Affaldsselskabets opgave er at hjælpe 
borgere og virksomheder, i selskabets
ejer-kommuner, af med deres affald. 

Sammenlagt aftager Klintholm I/S affald
fra 185.858 indbyggere.

„Når affaldet 
er neddelt,
kommer det 
til at fylde 
mindre end 
en tredjedel“

„Der er 
jo ingen 
kunder, der 
vil give penge
for jord“

FAKTA

KOMPTECH CRAMBO 5000 HD

Transportdimensioner
Længde 6,5 m 
Højde 3,2 m 
Bredde 2,85 m
Vægt 27 tons
Power Unit
Diesel-hydraulisk drift, 
Cat dieselmotor type C13, 481 HK
Bælteundervogn
Bredde på skoplader 500 mm
Rotorvalser 2 stk.
Værktøjer 134 stk.
Underliggende Bio-Cut-enhed
Sold 2 stk., hulåbning 80 mm, alt. 120 mm,
alt. 150 mm, alt. 180 mm, alt. 250 mm
Bånd under neddeler
Båndbredde 1000 mm
Stakkebånd
Båndbredde 1000 mm
Stakkehøjde under bånd 4,1 m
Kapacitet Op til 60 tons/h
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„Og så 
har den 
flere 
muskler, 
som giver 
os en større 
kapacitet“

Crambo 5000 HD
yder hele 481
hestekræfter.



FEATURE KLINTHOLM I/S
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Komptech Crambo 5000 HD
Når Crambo-neddeleren producerer bio-
masse fra trærødder, er den på særligt
hårdt arbejde. Det har Komptech taget kon-
sekvensen af med den nye Crambo 5000
Heavy Duty-neddeler. Den nye neddeler har
en række væsentlige opgraderinger. F.eks.
yder Cat C13-dieselmotoren 35 HK mere
end på standardtypen. De to neddelingsval-
ser er blevet „iklædt“ en slidstærk arme-
ring, der forøger valsernes levetid med op
til 20%, og HD-versionens gear er blevet
opgraderet til den ekstra stærke Bosch
Rexroth GFT 110. Samlet set giver „for-
stærkningerne“ en kapacitets forøgelse på
op til 10%. 

Komptech Cribus 3800 E
Cribus 3800 E omdefinerer begrebet trom-
lesortereanlæg. Talrige nyskabelser har
skabt et anlæg, der ikke blot udmærker sig
på funktionalitet, men også ved at være
ekstremt omkostningseffektivt. Cribus 3800
E er drevet diesel-elektrisk, og dette mini-
merer energiforbruget markant. Det store
tromlesortereanlæg bruger kun i omegnen
af 5 liter dieselolie pr. produktionstime.
Cribus 3800 E har 15% større sigteareal og
15% mere effektiv sigtelængde end konkur-
rerende tromlesortereanlæg.

Crambo 5000 HD
kan stakke op til 
4 meter.

Cribus sorterings-
anlæg renser den
neddelte biomasse
for jord.

„Den nye 
neddeler har 
en række
væsentlige
opgraderinger“
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FAKTA

KOMPTECH CRIBUS 3800 E

Transportdimensioner
Længde 12 m
Højde 4 m
Bredde 2,55 m
Vægt 18 tons
Power Unit
Diesel-elektrisk drift, 
Perkins dieselgenerator, 53 KVA
Fødekasse 5 m3

Tromleenhed
Diameter 2200 mm
Længde 6000 mm
Effektivt soldareal 38 m2

Fødebånd
Båndbredde 1200 mm
Sidebånd
Båndbredde 1000 mm
Stakkehøjde under bånd 3,35 m
Sigterestbånd
Båndbredde 1000 mm
Stakkehøjde under bånd 3,5 m
Kapacitet Op til 225 m3/h

To mobile anlæg, 
der arbejder godt
sammen. Crambo
5000 HD, med sine
134 skæreværk -
tøjer, leverer den
neddelte biomasse
direkte til Cribus
3800 E sorterings-
anlægget, som 
renser den for jord.
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FEATURE RGS90 SWEDEN

MOD NYE

HØJDER
HOS RGS90 I SVERIGE GÅR DET JÄTTEBRA. MILJØANLÆGGET I MALMØ ER NEMLIG 
SÅ POPULÆRT, AT DET VAR VED AT LØBE TØR FOR PLADS. OG HVAD GØR MAN SÅ? 
SÅ GÅR MAN I HØJDEN. 

Vores naboer mod øst oplever lige nu et
opsving, hvor økonomien brøler fremad i
tigerspring, og hvor der igen er kommet
tryk på forbruget. Det skaber store mæng-
der affald og giver travlhed hos RGS90, der
driver et antal miljøanlæg og laver on-site-
opgaver i Sverige. TANK er taget til Malmø
for at se, hvordan det går med den
Telestack TC421-transportør, som vi senest
har leveret. 

Trange kår – store udfordringer
Da vi kører ind mod Källvattengatan, hvor
RGS90 har deres anlæg i Malmø, kommer vi
til at holde i kø efter lastbiler, der er på vej
ind med forskellige typer affald. I den mod -
satte side af vejen kan vi se andre lastbiler

som er på vej ud – tungt læssede med ned-
delte rødder og træstød til biomasseanlæg
og knust og sorteret genbrugsstabil. 

Travlheden hænger i luften
Inde på anlægget møder vi driftschef
Anders Greij, som hurtigt kommer ind på
de pladsudfordringer, RGS90 har haft:
„Vores anlæg her i Malmø er meget popu-
lært. Vi ligger tæt på centrum og modtager
mange forskellige typer materialer. Men vi
har ikke så meget plads, og det har givet en
del udfordringer“.

Mod nye højder
Da Anders lidt senere viser os rundt på
anlægget, kan vi ved selvsyn se, hvordan

„Telestack
TC421-trans-
portøren er
opbygget på en
bælteunder-
vogn og kan
hurtigt flyttes
rundt med
fjernkontrollen“
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Trange kår har 
fået driftschef
Anders Greij til 
at tage højden 
i brug.
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vores Telestack-transportør, med sin stak-
kehøjde på op til 11 meter i materialened-
faldsenden, udgør en vigtig brik i det logi-
stiske puslespil, Anders har måttet lægge
for at kunne få plads til det hele. Selv for-
klarer han: „Da jeg sidste efterår så den
nye Telestack på jeres roadshow, kunne jeg
med det samme se potentialet i maskinen.
Vi må stakke op til 9 meter, og det kunne
Telestack’en med lethed klare. Ved at gå i
højden kunne vi komme uden om vores
pladsproblemer“.

Vigtig mobilitet
Telestack TC421-transportøren er opbygget
på en bælteundervogn og kan hurtigt flyttes
rundt med fjernkontrollen. På pladsen i
Malmø ser vi, at maskinens mobilitet er lige
så vigtig som dens stakkehøjde. Anders
uddyber selv: „Fordi vi ikke har så meget
plads, og fordi vi modtager mange forskel-
lige typer materialer, er det vigtigt, at vi kan
flytte rundt på vores maskiner. Sam tidig må
de ikke være for spinkle. De skal kunne
holde til noget. Det kan Telestack’en. Den
vejer næsten 13 tons, og det er vigtigt, at
der er godt med stål og styrke i noget, der
kontinuerligt flytter op mod 300 tons mate-
rialer i 9-10 meters højde“.

Mindre trafik og bedre økonomi
„Med Telestack’en har vi reduceret trafik-
ken på vores plads. Nu skal vores læsse-
maskiner nemlig ikke længere køre mate-
rialer væk fra sortere- og knuseanlæggene.
Under Telestack’en kan der ligge 1500 m3

mod de 50 m3, der kan ligge under et almin-
deligt stakkebånd. Det gør en kæmpe for-
skel“, forklarer vores venlige vært med til-
freds mine og fortsætter: „Mindre trafik
betyder også lavere brændstofforbrug – og
det er en velkommen bonus – til glæde for
både os og miljøet“. Efterfølgende forklarer
Anders også, at virksomheden har fået fri-
gjort en del arbejdskraft, idet de ikke læng-
ere skal flytte rundt på materialerne flere
gange. Arbejdskraften har så kunne flyttes
til andre opgaver, og har på den måde
været med til at gøre virksomheden mere
effektiv. „Telestack’en har faktisk gjort 
en temmelig stor forskel for os“, slutter
Anders Greij, da vi et par timer senere er 
på vej ud – imponerede over den dynamik,
der kendetegner det lille miljøanlæg. Det 
er tydeligt, at der er meget at vinde 
ved at tænke alternativt og i nye mobile
løsninger. ■

Telestack TC421-transportøren opstakker bygge-og anlægsaffald der er sorteret 
på et af RGS90 Swedens Powerscreen Warrior 1400 anlæg. Telestack TC421 mobil-
transportøren er kraftigt konstrueret, og har en vægt på næsten 13 tons.

RGS90 Swedens Powerscreen mobilknuseanlæg er her på en on-site knuseopgave i
Malmø. 



15

TELESTACK
BESPARELSER I STAKKEVIS

EN MOBIL TELESTACK-TRANSPORTØR MED EN 
STAKKEHØJDE PÅ 11 METER GIVER DIG EFFEKTIV OG 
MILJØRIGTIG DRIFT. BENZIN ER NU DANSK FORHANDLER
AF DET KENDTE MÆRKE FRA NORDIRLAND. 

Man kan sjældent få alt her i livet. Heller
ikke, når det handler om mobile knuse-,
neddeler- og sortereanlæg. For let at
kunne transporteres på blokvogn er anlæg-
gene nemlig designet meget kompakt og
med relativt korte transportører. Ulempen
ved de korte transportbånd er, at stakke-
højden under transportøren bliver lav og
driftsøkonomien dårlig, fordi færdigvaren
under båndet skal flyttes alt for mange
gange.

1500 m3 under dit færdigvarebånd
Men løsningen på en højere stakkehøjde
hedder Telestack. En mobil, diesel-hydrau-
lisk stakketransportør, som giver dig opti-
mal driftsøkonomi og logistik i din råstof-
grav eller på dit miljøanlæg. 

Med Telestack kan du have helt op til 1500 m3

under dit færdigvarebånd. Ud over en for-
bedret driftsøkonomi på dine læssemaski-
ner – du sparer mandetimer, slitage og 
op til 80% på dit dieselolieforbrug – giver
det dig en bedre udnyttelse af pladsen i 
din råstofgrav eller på dit miljøanlæg.
Telestack giver dig en lang række mulighe-

der. Med fjernbetjeningen kan du f.eks.
dreje dit bånd, så du har mulighed for 
at lægge færdigvarer op i en 180 graders
bue. Og har du behov for at læsse lastvog-
ne direkte fra Telestack-båndet gøres, det
meget enkelt. 

Med Telestack er der langt mellem, at du
skal flytte materialer væk fra dit knuse-,
neddeler- eller sortereanlæg, og du kan
ofte helt frigøre en læssemaskine, som
f.eks. kan benyttes til andre opgaver i din
virksomhed.

Telestacks i mange længder og bånd-
bredder
Telestack har seks standard-stakketrans-
portører i deres produktprogram, alle op -
bygget på bælteundervogn, med diesel-
hydraulisk drift og med varierende længder
og båndbredder. Den nordirske virksomhed
fremstiller også transportanlæg til bulk
handling. ■

PRODUKTNYHED TELESTACK

FAKTA

TELESTACK TC421

Transportdimensioner
Længde 12,0 m
Højde 2,98 m
Bredde 2,7 m
Vægt 12,6 tons
Power Unit
Diesel-hydraulisk drift, Deutz dieselmotor
type D2011, 38 HK
Bælteundervogn
Bredde på skoplader 400 mm
Transportbånd
Længde 21,9 m
Båndbredde 1000 mm
Stakkehøjde under bånd Op til 11,08 m
Kapacitet Op til 400 tons/h

5 fordele ved
Telestack:

Reducerer din 
læssemaskines
dieselolieforbrug
med op til 80%.

Reducerer beman-
dingen ved dit
knuse-, neddeler-
og sortereanlæg.

Frigør arbejdskraft
til andre opgaver.

Minimerer dob-
belthåndtering af
materialer.

Reducerer trafik-
ken på arbejds-
pladsen og øger
sikkerheden.  
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FEATURE ØRUMGAARD

Godsejer 
Steen Højgaard 
foran Ørumgaards
smukke hovedfløj
fra 1855.
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ØRUMGAARD GODS HAR UDVIDET MASKINPARKEN MED 
ET POWERSCREEN CHIEFTAIN 2100 X SORTEREANLÆG 
FOR AT KUNNE FØLGE MED DEN STORE EFTERSPØRGSEL
PÅ RÅSTOFFER TIL DE MANGE BYGGE- OG ANLÆGS -
PROJEKTER I TREKANTOMRÅDET. 

GRUS, GODS
OG GRØNNE SKOVE
Ørumgaard er en gammel sædegård. Den
nævnes første gang i historien i 1458, men
Nationalmuseet har dateret kælderen helt
tilbage til år 1100-1200. Den nuværende,
meget smukke, hovedfløj blev opført i 1855.
Ørumgaard hører til Ørum Sogn og ligger
syd for Ørum by i Bjerre Herred – 13 km fra
Vejle. Ørumgaard har igennem årene gen-
nemgået en større renovering og fremstår i
dag totalt moderniseret – med stor respekt
for dens historie. I dag bebos Ørumgaard af
Steen Højgaard, hustruen Lisbeth og deres
tre børn Philip, Ingrid og William.

TANK tog på besøg hos den unge godsejer
til en snak om livet og for at høre, hvordan
det går med det Powerscreen Chieftain
2100 X sortereanlæg, Steen Højgaard købte
til godsets grusgrav i 2011.

Den stolte arv fornægter sig ikke, når man
gransker efternavnet på ejeren af Ørum -
gaard. Han er nemlig oldebarn af navnkun-

dige Knud Højgaard – medstifter af Høj -
gaard & Schultz (nu MTHøjgaard). Men det
er ikke kun navnet, Steen Højgaard har
arvet; kærligheden til bygge- og anlægs-
sektoren flyder i årerne på ham, og han
servicerer i dag en lang række projekter
med råstoffer fra sin 36 hektar store grus-
grav. Grusgraven ligger strategisk godt 
placeret, tæt på Østjyske Motorvej og de
store bygge- og anlægsprojekter i Trekant -
om rådet, som kan aftage enorme mæng-
der sten og grus. Afsætningen går da også
rigtig godt, og Steen Højgaard er godt til-
freds med sin grusgrav.

Hvornår overtog du Ørumgaard?
Godset har været i familiens eje i 50 år – vi
havde faktisk jubilæum sidste år. Jeg er
dog født på Estvad Herregaard, som ligger
syd for Skive, og det var først i midten af
80’erne, at mine forældre og jeg flyttede ind
på Ørumgaard. Min far overtog godset i
1993, og jeg har sidenhen overtaget det i
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Powerscreen Chieftain 2100 X på arbejde i Ørumgaards store grusgrav. Med en specialkonstrueret bokssektion mellem stenrist

og fødekasse kan anlægget tage fra, og holder dagen lang to læssemaskiner travlt beskæftiget.



bidder. I 2004 havde min kone og jeg over-
taget det hele.

Er din kone også involveret i driften?
Lisbeth er direktør i Bestseller og har en
temmelig travl hverdag. Så nej, hun har
ikke rigtig noget at gøre med driften – det
er kun mig. Det er også mig, der handler

ind og kører vores børn til og fra skole. Som
selvstændig har jeg jo nogle privilegier i
forhold til at kunne planlægge min egen tid,
og jeg nyder at bruge den sammen med
mine børn.

Hvordan ser en typisk hverdag ud for dig?
Dagen starter som regel med at lave mad-
pakker til børnene og køre dem i skole. Når
jeg er tilbage, er klokken blevet 8.30. Her
mødes jeg gerne med mine driftsledere, og
så bruger jeg formiddagen på at snakke
med kunder og holde møder. I dag går en
stor del af min tid med kontorarbejde og
administrative opgaver. Jeg kan rigtig godt
lide at køre gummiged nede i grusgraven –
det er der desværre bare ikke så meget tid
til mere. Men jeg elsker at være udenfor og
nyder at køre en tur ned igennem vores
dyrehave, hvor vi har masser af råvildt.

Hvad er din baggrund?
Jeg gik i sin tid på landbrugsskole og har

det grønne bevis. Senere læste jeg til agrar-
økonom. Men jeg har jo været involveret i
landbrug og gårddrift, siden jeg var barn,
og som ung passede jeg vores ret store
hønseopdræt alene. Så jeg har vel fået en
del ind med modermælken. 

Hvad består driften af på Ørumgaard?
Vores grusgrav fylder rigtig meget. Vi har to
aktive huller og beskæftiger fire mand.
Her udover har vi et stort hønseopdræt, en
put-and-take-sø, lidt skovbrug og et privat
opdræt af islandske heste. Ja, og så er der
hele tiden noget at lave på bygningerne og 
i dyrehaven, som begge kræver meget ved-
ligeholdelse. I sommerhalvåret er vi kon-
stant i gang med at male eller mure et eller
andet sted.

Hvad producerer I i grusgraven?
Vi laver rigtig meget fyldsand, og det udgør
en stor del af vores færdigvarer. Men også
meget stabilgrus og vaskede materialer –

FEATURE ØRUMGAARD
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FAKTA

POWERSCREEN CHIEFTAIN 2100 X

Transportdimensioner
Længde 17,6 m
Højde 3,45 m
Bredde 3,0 m
Vægt ca. 35 tons
Power Unit
Diesel-hydraulisk drift, Deutz diesel-
motor type TCD 2013, 168 HK, udtag til
drift af eventuel stakketransportør
Bælteundervogn
Bredde på skoplader 500 mm
Fødekasse
Længde 14’
Volumenindhold 11,5 m3

Radiostyret hæve-/sænkefunktion 
til stenrist
Fødebånd
Båndbredde 1200 mm
Sidebånd 2 stk.
Båndbredde 800 mm
Stakkehøjde under bånd 5,04 m
Sandbånd
Båndbredde 1200 mm
Stakkehøjde under bånd 4,22 m
Sigteenhed 2-dæk, gangbro omkring
sigten
Øvre dæk 6,1 x 1,5 m
Nedre dæk 5,55 x 1,5 m
Kapacitet Op til 600 tons/h
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FEATURE ØRUMGAARD

både ærter, nødder og perler. Vi laver også
noget, vi kalder for „Højgaard Grus“, der er
vores eget mærke.  

Der er noget med, at I har planer om at
udvide grusgraven?
Grusgraven udvides og udvikles hele tiden.
De huller, vi graver i nu, har der været gra-
vet i siden 1966. Der er cirka til 20 år mere.
Men vi har købt to nye arealer, som vi har
planer om at grave i på et tidspunkt. Det
kan godt være, at det først bliver om 20 år.
Det kommer lidt an på vind og vejr.

Vi leverede et Powerscreen Chieftain
2100 X sortereanlæg til jer sidste år –
hvad bruger I det til?
Vi bruger det til at sortere sten fra sand
nede i grusgraven. Og vi er i øvrigt meget
glade for det. Vi lever af at levere kvalitets-
varer, og vores nye anlæg gør, at vi kan lave
nogle fine, rene færdigvarer. 

Hvad lagde I vægt på, da I skulle vælge
et anlæg?
Kvalitet, service, tillid og kemi. Anlægget

skulle selvfølgelig være af en optimal kvali-
tet – men jeg må samtidig sige, at de for-
skellige anlæg jo minder meget om hinan-
den. Derfor var det afgørende, at jeg havde
en rigtig god kemi med jer. 

Før vi købte vores nye anlæg, gjorde vi selv-
følgelig også vores hjemmearbejde, så godt
som vi kunne. Vi tog til Sjælland og besøg-
te en af jeres kunder, der har flere Power -
screen sortereanlæg – heriblandt et Chief -
tain 2100, som havde produceret råstoffer i
mange tusinde timer. Og så havde de netop
købt et fabriksnyt Chieftain 2100 X. Så vi fik
rig lejlighed til at nærstudere anlægstypen.
I Roskilde var de meget tilfredse med
Powerscreens Chieftain 2100- og 2100 X-
generationen, og så var det jo egentlig let
nok at træffe en beslutning. 

Men jeg har også stor tillid til jer. En af de
gode ting ved jer er, at I ikke er så store.
Der er ikke så langt fra hale til hoved. Hvis
jeg vil tale med Claus (Benzin), så ringer
jeg bare til ham – modsat de store firmaer,
hvor der jo er ti eller flere, der går rundt

„Vi kører lang-
somt foran
godsets relativt
nyanlagte fiske-
sø, der ligger
meget idyllisk
mellem marker
og skov, og
videre forbi den
store grusgrav“
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med „kasketten“ på. Jeg kan godt lide den
personlige kontakt. Og så har jeres service
været afgørende. Jeg synes, jeg får en rig-
tig god behandling hos jer. De par gange,
hvor jeg har haft brug for jer, har jeg bare
ringet – og så stod I her lige med det
samme. Det betyder meget at kunne
komme hurtigt i gang igen, hvis vi er gået
ned. Driftsstop er dyre.

Det talte bestemt også på plussiden, at 
I øjeblikkeligt kunne låne os et brugt
Chieftain 2100 sortereanlæg, så vi efter
handlens indgåelse kunne starte med at
producere materialer til vores kunder.

Vi forlader Steen Højgaard på gårdspladsen
foran den flotte hovedfløj og kører lang-
somt foran godsets relativt nyanlagte fiske-
sø, der ligger meget idyllisk mellem mar-
ker og skov, og videre forbi den store grus-
grav, hvor vores Powerscreen Chieftain
2100 X kører for fuldt tryk. ■

„Anlægget
skulle selvføl-
gelig være af en
optimal kvalitet
– men jeg må
samtidig sige,
at de forskellige
anlæg jo min-
der meget om
hinanden.
Derfor var det
afgørende, at
jeg havde en
rigtig god kemi
med jer“



RENE SIGTESOLD GIVER 
RENE FÆRDIGVARER
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FEATURE ELDAN RECYCLING A/S

Sigten er flaskehalsen i de fleste anlægs-
opstillinger. Men med den rigtige sigte og
det rigtige sold til den rigtige opgave sparer
man tid, og man opnår et bedre produkt.
Eldan Recycling A/S er markedsledende
inden for levering af nøglefærdige fabrikker
til genanvendelse af gamle bildæk. Med
Bivitec-sigten fra Binder som fast kompo-
nent i virksomhedens turn-key-anlæg løste
Eldan en årelang udfordring med, at mate-
rialerne „byggede op“ på sigten.

Nøglefærdige fabrikker
Eldan Recycling A/S er blandt de største
udbydere af shredderanlæg til neddeling af
bl.a. dæk, køleskabe, kabler og aluminium. 
„Vi er godt 80 medarbejdere hos Eldan, der
udvikler, fremstiller og installerer enkelt-
anlæg og nøglefærdige fabrikker til miljø-
sektoren i hele verden. Vi arbejder hoved-
sageligt internationalt. 99% af vores anlæg
eksporteres. Vi har en god afsætning af alle
vores anlægstyper, og særligt salget af
vores dæk-behandlingsanlæg går godt.
Der er worldwide en kæmpe udfordring,
der skal håndteres, når det gælder brugte

bildæk. I EU er deponering forbudt, og
afbrænding af bildæk er et rigtigt dårligt
alternativ. Når man afbrænder dæk, udvik-
les der bl.a. kviksølv og dioxiner i røggas-
sen. Partikler, der er ekstremt skadelige
for mennesker og miljø, så set i vores optik
er genbrug den eneste rigtige vej frem. Vi
fremstiller kun shreddere – alle de øvrige
anlægskomponenter som f.eks. sigter,
magneter og transportører køber vi hos
underleverandører“, fortæller fabrikschef
Lars Eriksen. 

Sigten var en flaskehals
„Vores oprindelige turn-key-anlæg havde
en flaskehals – nemlig sigten. De sigter,
som vi tidligere installerede, var af den
almindelige vibrationssigtetype, monteret
med trådsold. Sigter, som er gode til mange
andre sorteringsopgaver end shreddede
dæk. Når der kommer et mix af neddelt,
granuleret dæk og stålwire hen over en tra-
ditionel vibrationssigte, vil materialeflow’et
hurtigt „bygge op“ på sigtesoldene. Vi ople-
vede, at selve sorteringen blev for dårlig, så
vores kunders produktion skulle stoppes i

utide, når sigten skulle rengøres“, siger
Lars Eriksen.

Testkørsel i Østrig
„For at få hjælp til at løse problemet med
vores sigter kontaktede vi jer hos Benzin,
fordi vi vidste, at I er specialister på områ-
det. Problemstillingen blev vendt, og det
blev klart for os, at vi på sigtesiden skulle
tænke i helt nye og utraditionelle baner. I
inviterede os med ned til Binder i Østrig,
hvor de producerer den specielle Bivitec-
sigte. Hos Binder har de nemlig et testcen-
ter, hvor vi kunne få lov at teste sigten med
vores egne materialer og afprøve, om den

BRUGTE BILDÆK, DER
HOBER SIG OP I HELE 
VERDEN, KAN BLIVE EN
KÆMPE MILJØGEVINST,
HVIS DÆKKENE 
HÅNDTERES KORREKT. 
DET GØR ELDAN
RECYCLING A/S – OG 
NU MED BINDER BIVITEC

SIGTER PÅ 
KOMPONENTLISTEN.
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Lars Eriksen,
fabrikschef hos
Eldan i Fåborg.

FAKTA

BINDER BIVITEC SIGTE 
TYPE KRL/ED 1000 X 4, ET DÆK

Sigtelængde 4,0 m
Sigtebredde 1000 mm
El-motor 7,5 kW
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FEATURE ELDAN RECYCLING A/S

Eldan eksporte-
rer 99% af alle
anlæg til kunder 
i hele verden.
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FEATURE ELDAN RECYCLING A/S

kunne løse vores problem“, fortæller Lars
Eriksen. 

Arbejder som en trampolin
Bivitec-sigten fra Binder, en af verdens
største producenter af sigter, arbejder,
populært sagt, som en trampolin og har en
acceleration på helt op til 50 G. Det betyder,
at de tynde og fleksible PU-sigteduge udvi-
der sig og trækker sig sammen i en cyklus
og holder sig helt rene. „Sigteforsøgene
hos Binder gav et meget positivt resultat,
og vi kunne hurtigt konstatere, at vi fik helt
rene fraktioner af både dæk og stålwire,
uden at materialerne byggede op“, fortæl-
ler Lars Eriksen.

Fast maskinkomponent
„For at sikre, at de flotte sigteresultater
også ville holde i den daglige produktion,
lavede vi en aftale med jer om, at vi kunne
få lov at testkøre Bivitec-sigten hos vores
danske kunde Imdex i Farsø. Her gjorde
sigten det faktisk så godt, at Imdex ret hur-
tigt købte den. Derfor valgte vi, at Bivitec-
sigten i fremtiden skulle være en fast kom-
ponent i vores færdige turn-key-anlæg“,
slutter Lars Eriksen.  ■

„Vi fik helt rene
fraktioner af
både dæk og
stålwire, uden
at materialerne
byggede op“

I Eldans produktion
i Fåborg fremstilles
komponenter til
virksomhedens
turn-key-anlæg.



26

FRA BILDÆK TIL BOLDBANE
FRA ELDAN I FÅBORG ER VI TAGET TIL IMDEX I NORDJYLLAND FOR VED SELVSYN AT SE,
HVORDAN VORES BINDER BIVITEC-SIGTE ER MED TIL AT OMDANNE GAMLE BILDÆK TIL
FODBOLDBANER.

1 Brugte bildæk
klar til genan-
vendelse

2 Dækkene indfødes i
Eldans turn-key-anlæg

7 Stålwiren 
fjernes endeligt 
af en kraftig 
tromlemagnet

6 Binder Bivitec-sigten
adskiller stålwire,
gummigranulat og
resterende stofrester,
der sælges som
brændsel



Højt oppe i Nordjylland, nærmere bestemt i
Farsø, ligger Imdex, der er specialister i at
neddele brugte bildæk. Hvert år bearbejder
de mellem 10.000 og 15.000 tons bildæk, 
der kan genanvendes som nye råvarer.
Hovedproduktet er gummigranulat, som
ved hjælp af neddelere fra Eldan og den
specielle Bivitec-sigte fra Binder findeles
og renses til et rent slutprodukt. „80% af
det gummigranulat, vi producerer, bruges
til at lave kunststofbaner til fodbold, hånd-
bold, løb osv. Der er også lavet forsøg med
brug af gummigranulatet på golfbaner,

men det var golfspillerne vist ikke så vilde
med“, fortæller Imdex’ driftsleder, Anton
Sørensen. 

Værdifulde biprodukter
Når Imdex laver gummigranulat, ender de
op med to biprodukter, som er ganske vær-
difulde i sig selv. Anton Sørensen forklarer:
„Bildæk er ikke bare lavet af gummi. De er
fyldt med stål og stoffibre. Vores specielle
Bivitec-sigte kan sortere bestanddelene, så
vi står tilbage med de rene råvarer. Vi sæl-
ger stålet til stålvalseværkerne, som genan-
vender det i deres produktion af nyt stål. 
Og stoffet går til Aalborg Portland, som
bruger det som brændsel i deres store
cementovne. Fibrene har faktisk samme
brændselsværdi som kul“.

24/7
Gummigranulat er populært. Og fabrikken 
i Farsø kører på fuldt tryk 24 timer i døgnet,
tæt på 365 dage om året – kun lige med
undtagelse af de vigtigste helligdage, jule-
aften, nytår osv. „Vi kan sælge alt det gum-
migranulat, vi kan nå at producere, så vi
har folk på hele tiden“, fortæller Imdex’
driftsleder, Anton Sørensen. „Det er sket,
at vi simpelthen ikke har kunnet få brugte
bildæk nok og har måttet give weekend-
holdet et par fridage, men derudover stop-
per vi meget sjældent maskinerne“. ■
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3 De gamle 
bil dæk neddeles
til shreds – store
dækstykker

4 Shreds neddeles
yderligere til de
mindre chips

5 Første grovsepara-
tion af de tre dæk -
bestanddele – stål,
stof fibre og gummi

8 Stofresten og
gummigranulatet
er frasepareret,
og den 97% rene
stålrest er klar til
genanvendelse

9 Den 99,9% rene færdigvare 
– gummigranulat – fyldes i big-
bags til brug på f.eks. kunst-
stofbaner
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FEATURE E&H ’12

Maskinleverandørerne og MCH Messe -
center Herning står for „E&H ’12 Entre -
prenør & Håndværk“ i Herning 10.-12. maj
2012, og som medlem af maskinleveran -
dørerne er vi naturligvis på plads sammen
med alle vores branchekollegaer. På mes-
sen kan du opleve den nyeste teknologi
inden for anlæg til gravning, jordflytning,
knusning, neddeling, sortering og opstak-
ning. Udstillingsområdet, MCH Outdoor
Event Field, ligger lige op ad Messecenter
Herning, MCH Arena og Jyske Bank Boxen
og breder sig på 140.000 m2. Mere end 125
maskinleverandører viser deres anlæg i det
rette element – udendørs og i arbejde. 

På E&H ’12 har du også mulighed for at 
se bl.a. kraner, trucks, mandskabsvogne,
varebiler, værktøj, laserudstyr, vej- og
entreprenørmateriel og udstyr til miljøbe-
skyttelse. Med andre ord: Alt til bygge- og
anlægsbranchen.

Lige til døren
Når du planlægger din tur til E&H ’12, så
tag den nye „messemotorvej“. Den bringer
dig hurtigt syd om Herning og lige til døren.
Motorvejen ender bogstaveligt talt helt inde
på parkeringspladsen.

Du kan læse meget mere om „E&H ’12
Entreprenør & Håndværk“ på eh12.dk.

Ni af vores største stjerner fra Powerscreen, Komptech, Binder,
Telestack og Eriez fyrer den af på vores 3000 m2 store stand. Her vil
de dagen igennem levere et show, du ikke må gå glip af.

The Benzin Crew
Alle store stjerner har et hold af trofaste roadies bag sig til at slæbe
gearet og sørge for, at scenen bliver sat. Uden dem ingen stjerne-
status. Det samme gælder for os. Uden montørteamet ville vores
anlæg slet ikke kunne spille. Uden reservedelsteamet ville de ikke
lyde så godt. Og uden salgsteamet ville billetterne aldrig blive solgt.
Det er hele holdet bag vores maskiner og anlæg, der gør dem til de
verdensstjerner, de er. Og det vil vi gerne vise dig på E&H ’12.

MØD OS PÅ MESSEN

Print dit gratis

adgangskort til

E&H ’12 på

eh12.dk og

spring køen

over.

BOXEN OG MCH ARENA I HERNING HAR LAGT
SCENE TIL SPRINGSTEEN, PRINCE, LADY
GAGA OG GENESIS. FRA TORSDAG DEN 10.
TIL LØRDAG DEN 12. MAJ 2012, HVER DAG
9.00 – 17.00 INDTAGER DE STØRSTE STJER-
NER INDEN FOR KNUSNING, NEDDELING,
SORTERING OG OPSTAKNING SCENEN. 

Danmarks 
største 

arbejdende 
udstilling
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ARBEJDENDE SÆT 1
POWERSCREEN Metrotrak HA 
POWERSCREEN XH 250 
POWERSCREEN Warrior 800 
TELESTACK TC421 

POWERSCREEN Metrotrak HA
En sand rockstjerne. Den bedste til at
knuse sten, beton og brokker. Arbejder
 diesel-hydraulisk, opbygget på bælteun-
dervogn, hydraulisk sammenlægning af
kæbeknuserens kæber, fødekasse, føder,
Grizzly-skalper med underliggende sigte,
finstof transportbånd, færdigvarebånd, og
overbåndsmagnet. Sådan!

POWERSCREEN XH 250
Så er der dømt fart og tempo! Den hurtigt-
kørende rotorknuser knuser beton, brokker
og asfalt i et afsindigt tempo og med stor
kapacitet. Diesel-hydraulisk drift, opbygget
på bælteundervogn, fødekasse, overbånds -
magnet og færdigvarebånd. Vær klar til
action!

POWERSCREEN Warrior 800
Fede rytmer vælter ud fra Warrior’en når
store brokker, sten og jord hopper ned ad
fingersigten. Arbejder diesel-hydraulisk, er
opbygget på bælteundervogn, er komplet
med fødekasse, sigte med to dæk og tre
integrerede stakkebånd. 

TELESTACK TC421
Sky-high! Du bliver med sikkerhed høj af 
at opleve den 21,9 meter lange bælteopbyg-
gede Telestack opstakke sten og grus,
knust beton og brokker på vores show. Når
der ligger 1500 m3 under båndet indfinder
wow-effekten sig med sikkerhed.  
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ARBEJDENDE SÆT 2
KOMPTECH Crambo 5000 HD 
KOMPTECH Multistar XXL

UDSTILLET
KOMPTECH Mustang Track

KOMPTECH Crambo 5000 HD
„Har I det godt derude“? Godt, for det har
de op til 3 meter store trærødder nemlig
ikke, når 481 heste og to rotorvalser med
134 tænder neddeler en rod på få minutter.
Også god til have-/parkaffald og affaldstræ.
Sold under rotorvalserne, og færdigvare-
bånd der opstakker i 4 meters højde. Godt
man ikke er en rod!

KOMPTECH Multistar XXL
Dette shows største stjerne – navnet taler
for sig selv. Hundredvis af patenterede
gummistjerner sørger for optimal sortering
af neddelt biomasse i de helt rigtige fraktio-
ner. To stjernedæk, fødekasse, tre integre-
rede bånd. Og energibesparende diesel-
elektrisk drift. Sats på masser af action og
røg og damp når du ser XXL’eren!

KOMPTECH Mustang Track
Mustang Sally kunne ikke komme så vi fik
Mustang Track i stedet. Ikke noget dårligt
bytte. Hun er let til bens når hun indtager
scenen på sin bælteundervogn, har diesel-
hydraulisk drift, fødekasse, tromlesold og
to integrerede stakkebånd. Rigtig god til
sortering af neddelt biomasse, neddelt
affaldstræ samt kompost. 
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UDSTILLET
POWERSCREEN Chieftain 1700 
POWERSCREEN Chieftain 2100 X 

POWERSCREEN Chieftain 1700
Rock og rullende på bælteundervogn.
Prof anlæg til den store produktion. Diesel-
hydraulisk drift, 168 heste, fødekasse,
sten rist, hovedtransportør, sigte med to
dæk og tre integrerede transportører.
Ideelt til sortering af råstoffer, knust beton
og asfalt. Kapacitet op til 500 t/h – take it
away!

POWERSCREEN Chieftain 2100 X
Stor i slaget. Kan i den grad arbejde igen-
nem. Powerscreens største mobile diesel-
hydrauliske sortereanlæg på bælteunder-
vogn. Fødekasse, stenrist, hovedtranspor-
tør, sigte med to dæk, tre integrerede stak-
ketransportører og 168 heste. Så kan der
sorteres råstoffer, knust beton og asfalt –
op til 600 t/h.
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EFFEKTIV DRIFT OG GOD ØKONOMI 
I DIN PRODUKTION
Det er overskriften, når vi skal sammen-
sætte markedets bedste løsninger til knus-
ning, neddeling, sortering og opstakning. 
Vi tager altid udgangspunkt i dine ønsker,
krav og behov og kombinerer din opgave
med 48 års erfaring med at rådgive, projek-
tere, 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 velkendte Benzin-service, som
betyder, at vi altid „vil gå den ekstra mil 
for dig“. Vil du vide mere, så besøg os på
akselbenzin.dk eller ring på 38 12 48 00.

BENZIN

Aksel Benzin A/S

Sandtoften 10  

DK-2820 Gentofte    

Hammervej 4  

Hvorslev  

DK-8860 Ulstrup

Tel +45 38 12 48 00  

Fax +45 38 12 48 05  

E-mail info@akselbenzin.dk

Web akselbenzin.dk


