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KOMPTECH TERMINATOR 5000 MED
UENDELIGE MULIGHEDER
HURRIFEX SORTERER
PLAST, JERN OG STEN
FRA BIOMASSEN I ÉN
ARBEJDSGANG
KOMPTECH PARTNER DAYS 2014 
EN NÅL FOR 
GODT SAMARBEJDE
OPEN DAYS 
I VANKIVA
JOSEF HEISSENBERGER 



JETTE ROHDE
Direktøren for Sten & Grus Prøvestenen A/S
fortæller om arv, Audi og afslapning. side 5
BENZIN + PERSSON = BEPE
Aksel Benzin A/S har fået datterselskab
i Sverige. side 6
DET PERFEKTE MATCH 
FFV Energi & Miljø A/S har forlovet sig 
med en Komptech Terminator 5000. side 8
KOMPTECH TERMINATOR 5000 MED 
UENDELIGE MULIGHEDER
Tag et kig ind i maskinrummet på
FFV Energi & Miljø A/S’ nye neddeler. side 16
HURRIFEX SORTERER PLAST, JERN OG
STEN FRA BIOMASSEN I ÉN ARBEJDSGANG 
Komptechs udviklingsteam har sat en halv Stonefex-sten-
separator sammen med en halv Hurrikan- 
vindsigte. Resultatet, en Hurrifex, blev 
præsenteret i Østrig i september. side 20

KOMPTECH PARTNER DAYS 2014 
Produktnyheder, nye „grønne-trends“, Formel 1-
teknologi og racerløb på Red Bull Ring 
i Spielberg. side 22
EN NÅL FOR GODT SAMARBEJDE
15 gode år blev belønnet i Østrig. side 26
OPEN DAYS I VANKIVA 
Skandinavienspremiere på fire nye anlæg 
fra Komptech og Power screen sammen
med vores datterselskab BEPE. side 28
JOSEF HEISSENBERGER 
Komptechs stifter Josef Heissenberger døde 
pludseligt 59 år gammel i september. side 30
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ER EN SPARET
KRONE EN TJENT
KRONE?

Er der noget, vi allesammen har lært af den økonomiske krise, 
så er det omkostningsbevidsthed. Vi kan forsøge at arbejde endnu
mere effektivt. Og vi kan vælge at købe billigere ind. Begge løs -
ninger kan være med til at give en bedre bundlinje. Men et billigt
køb kan let vise sig at være dyrt, hvis pris og kvalitet følges ad.

Alle virksomheder der vælger „kvalitetsvejen“ vil komme til at dis-
kutere pris med sine kunder. Specielt i krisetider, hvor det – helt
forståeligt – kan være fristende at vælge en billigere – men ofte
dårligere løsning.

Vi mener faktisk, at høj kvalitet og konkurrencedygtig pris går
hånd i hånd. Recepten er større indkøb. For når vi køber stort ind
hos vores samarbejdspartnere, køber vi billigere, og deler gerne
rabatten med dig. Uanset om det handler om et nyt sortereanlæg
til 2 millioner eller to flangelejer til 1.000 kroner.

Men store indkøb kræver flere kunder. Det får man sjældent fra
den ene dag til den anden. Men der er undtagelser. For sidst på
sommeren satte vi skilt på facaden hos vores datterselskab BEPE
i Sverige, som er ny eneforhandler af Komptech, Powerscreen og
Terex Washing Systems. Og med kunder fra både Gedser til
Skagen og fra Ystad til Kiruna kan vi købe stort og billigere ind.
Læs hele historien på side 6.

Vi har også været på besøg hos Jette Rohde fra Sten & Grus
Prøvestenen og hos Jes Knudsen fra det kommunale affaldssel-
skab FFV, der fortæller om, hvorfor det blev en Komptech
Terminator 5000, der neddeler fynboernes gamle madrasser og
storskrald. Du kan også læse om og se masser af billeder fra
vores Open Days i september og fra Komptech Partner Days i
oktober. 

Komptechs stifter Josef Heissenberger døde for få uger siden. 
Læs portrættet af den visionære forretnings  mand og brændende
miljøforkæmper på side 30. God læselyst.

Claus Benzin



4

KORT NYT

AKSEL BENZIN A/S GIVER 25.000 KR I JUBILÆUMSGAVE 
TIL MILJØET I VANGEDE
Vangedes Venner er en forening af frivillige borgere, der er med til
at gøre vores bydel til et renere, bedre og sjovere sted at bo og have
sin virksomhed. Det har vi belønnet, og i anledning af vores 50-års
jubilæum i sommer gav vi foreningen 25.000 kr. til nye miljøtiltag i
Vangede. Overrækkelsen fandt sted på Café Caféen i Vangede, der
også drives på frivillig basis af Vangedes Venner, som også arbej-
der med mange sociale tiltag i bydelen. Det var Vangedes Venners
formand Allan Andersen (midt i billedet), der modtog checken på
de 25.000 kr. Gentofte Kommune var repræsenteret af Lisbeth
Winther (til højre i billedet), der er formand for Teknik- og
Miljøudvalget. Hun talte blandt andet om kommunens visioner for
den ambitiøse „Affaldsplan 2014 – 2024“, der handler om at beva-
re de værdifulde ressourcer, som findes i affaldet.

„En genistreg fra Telestacks udviklingste-
am“. Det tør vi godt kalde den nye stakke-
transportør LF520. „LF“ står for „Low Feed“
og fødekassen er også virkelig lav. Med en
læssehøjde på bare 2,8 meter slipper du for
først at skulle lave en rampe, når du skal
læsse dine materialer i fødekassen – og
som noget nyt, læsser du i bagfra. 

Med den nye LF520 får du faktisk to maski-
ner i en. For det fleksible 23 meter langhal-

sede anlæg, arbejder diesel-hydraulisk, og
er både en „klassisk“ stakketransportør,
som står under færdigvarebåndet på et
knuse-, neddeler- eller sortereanlæg, og
en super fleksibel loader til lastning af
skibe og lastbiler. 

Telestacks store udviklingsteam står
naturligvis bag den nye transportør, som
har verdenspremiere i Danmark, når den
første LF520’er kommer hertil om fire uger.

„Work smart, not hard“ er filosofien bag
Telestack og med LF520 er det blevet meget
hurtigere at sende materialer til vejrs.

Har du lyst til at se, hvad det nye anlæg 
kan, når det arbejder, så ring til os på 
38 12 48 00 og lav en aftale. Du kan også
besøge os på akselbenzin.dk og læse
meget mere om den nye nordirske stakke-
transportør.

„WORK SMART, NOT HARD“ – NY TELESTACK STAKKETRANSPORTØR MED LOW FEED-FØDEKASSE
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NAVN: Jette Rohde, 58 år
STILLING: Direktør i Sten & Grus Prøvestenen A/S
VIRKSOMHED: Sten & Grus Prøvestenen A/S blev
startet af Jette Rohde i 1983. Den 1. juli i år solgte
hun omkring halvdelen til den belgiske familie -
ejede virksomhed Group De Cloedt, der har en
omsætning på over en milliard danske kroner.
PRIVAT: Gift med overlæge Alf Olsen. 
Mor til Peter på 29, fra et tidligere ægteskab.

ANSTÆNDIGHED
Jeg er ikke så bisset som mange andre i
branchen, for det kan jeg simpelthen ikke.
Det skal være ordentligt. Jeg vil jo gerne
møde mine kunder igen, så når jeg laver en
handel, skal begge parter gå glade derfra
med kontrakten. Jeg er ikke sådan en, der
lægger fingre imellem. Engang imellem
kommer fru Skrap op i mig, men sådan er
jeg altså. Jeg har det fint med at rykke for de
penge, der skyldes. Det er ikke noget, jeg er
flov over. Det er den, der sidder i den anden
ende, der skal være flov.

ARV
Mine forældre var i den samme branche, men jeg var ikke
interesseret i at komme ind i deres firma. Så da jeg var 27 og
færdig med en bachelor i økonomi, gik jeg til vicedirektøren
for Københavns Havn og spurgte, om jeg kunne leje et grund-
stykke. Han var paf og spurgte, hvad en kvinde dog ville i den
branche. „Jeg ved faktisk lidt om sten og grus“, svarede jeg og
fortalte om min baggrund. Så forstod han det bedre. Jeg leje-
de et areal og lånte nogle penge af mine forældre for at
komme i gang. Ni måneder efter havde jeg betalt det hele til-
bage. Så jeg fik en god start.

ALF
Min dejlige mand – skolekammerat og ungdomskæ-
reste fra gymnasietiden. Jeg var 39, da vi stødte ind
i hinanden igen, og opdagede, at jeg vist aldrig var
blevet helt færdig med ham. Vi blev gift for 10 år
siden. Min søn Peter, og Alf er simpelthen de aller-
bedste venner. Alf er lykken for mig, og jeg tror
egentlig også, jeg er lykken for ham. Det ærgrer mig
ikke, at vi ikke kunne fortsætte forholdet, dengang vi
var unge. Jeg tror, det var meningen, der skulle gå
lidt tid.

A
Socialdemokraterne. Har aldrig stemt
på dem, men er imponeret over deres
mod til at gennemføre den nødven -
dige politik. De er mere modige end
de borgerlige partier, der ellers står
mig lidt nærmere. Jeg synes, det har
været skuffende, hvad de borgerlige
partier har kunnet få igennem. Så det
har været ansvarsfuldt af Social -
demokraterne at turde tage teten i de
nødvendige diskussioner.

AFSLAPNING
Min mand Alf, og jeg har købt en skov på Tåsinge, og
det er ren afslapning for mig at være der. Vi har 200
hektar, der skal passes. Alf elsker at køre rundt i trak-
toren. Jeg elsker at gå ture, og jeg kan bedst lide at gå
for mig selv, fordi så kan jeg selv bestemme tempoet.
Både Alf og jeg slapper af ved at være aktive. Jeg egner
mig slet ikke til at ligge ved en pool og læse en bog.
Der er dog én undtagelse: Jeg har været på
krydstogt med en veninde, for hvis jeg
siger til Alf, at vi skal på krydstogt, vil han
helt sikkert skilles.

ARVING
Min søn Peter, er ikke interesseret i sten og
grus. Han er it-uddannet, men har arbejdet i
virksomheden, indtil han fandt ud af, hvad
han ville. I vores familie sidder man ikke
bare derhjemme og laver ingenting. Jeg gik
den samme vej som mine forældre på grund
af min egen interesse. Det ærgrer mig ikke
det mindste, at Peter vil noget andet. Det
eneste vigtige er, at Peter er glad og lykke-
lig. Så kan en mor vist ikke forlange mere. 

AUDI
Jeg er vild med store biler, men jeg er
også realistisk. Da krisen holdt sit indtog
i 2008, var det første, jeg gjorde, at sælge
min store Audi Q7. Ikke fordi det var abso-
lut nødvendigt, men for at sende det rig-
tige signal. Det nytter ikke noget, at man
som chef siger, at „nu skal der spares
alle steder, bare det ikke går ud over
mig“. I dag kører jeg i en Passat.

„Jeg er ikke så bisset som
mange andre i branchen...“



De siger „tjena“ og ikke „hej“ i telefonen
hos BEPE på Garnisonsgatan 11 i Hel -
sing borg. Men ellers er der ikke den store
forskel på os og vores nye datterselskab i
Sverige. Ligesom i Danmark hører pro-
dukterne til blandt markedets stærkeste
brands fra Komptech, Powerscreen og
Terex Washing Systems. 

Den svenske udfordring
„For et års tid siden spurgte først
Komptech og siden Powerscreen Aksel
Benzin A/S, om vi havde lyst til at gå ind på
det svenske marked. Vi har solgt anlæg
fra Komptech og Powerscreen i Danmark
gennem mere end 15 år – for Power scre-
en faktisk i 30 år – så vi kender produkter-
ne rigtigt godt. Men Sverige er et kæmpe
land. 2.000 km fra Ystad i syd til Kiruna i
nord. Det er andre afstande, end dem vi er
vant til, når vi skal besøge vores kunder i
Danmark“, fortæller Claus Benzin fra
Aksel Benzin A/S. 

Dansk-svensk virksomhedskultur
„Så vi gik i tænkeboks i et par uger. Vi ville
finde en svensk branchekendt partner –
for det er ikke kun sprog og afstande, der
er en udfordring i Sverige. Den svenske
virksomhedskultur er også forskellig fra
den danske. Dansk forhandlingsstil er
mere uformel i forhold til den svenske.
Det med de formelle og grundige sven-
skere er faktisk ikke en myte. Men man
skal ikke tage fejl – for ligesom danskere

kan svenskere rigtigt godt lide relationer.
Så derfor var det vigtigt at finde en partner,
der kan være med til at opbygge stærke
kunderelationer“.

Branchekendt forretningspartner
„Valget faldt på PMP i Helsingborg, som
ejes og ledes af Rickard Persson, der ind -
til 2010 havde eneforhandlingen af Komp -
techs og Powerscreens anlæg i Sverige.
PMP har mere end 30 års erfaring med at
rådgive og sælge til råstofindustrien og
miljøsektoren og har omkring 250 solgte
anlæg bag sig. Det er altså en meget erfa-
ren partner, vi har fundet“, siger Claus
Benzin.

Det nye firma er kommet til at hedde
BEPE: „BE“ kommer fra de to første bog-
staver i „Benzin“ og „PE“ – de to begyn-
delsesbogstaver i „Persson“. I salg og
markedsføring kommer BEPE til at ligne
Aksel Benzin A/S – eller BENZIN, som vi
kalder os i det daglige.

Godt fra start
„Vi har kun været igang i nogle få måne-
der, men vi er kommet rigtig godt fra
start. Vi har allerede fået de første opga-
ver i ordrebogen – blandt andet et stort
vaskeanlæg fra Terex Washing Systems.
Og i slutningen af september afholdt vi et
„BEPE og BENZIN“ Open Days-arrange-
ment, hvor vi viste produktnyheder fra
Komptech og Powerscreen“.

FOKUS BEPE

BENZIN + PER
AKSEL BENZIN A/S HAR FÅET 
DATTERSELSKAB I SVERIGE
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RSSON = BEPE
KONTANTE 
FORDELE 
FOR 
DANSKE 
KUNDER
KONKURRENCEDYGTIGE
PRISER, ENDNU FLERE
LAGERVARER OG HUR-
TIGERE SERVICE.
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Større indkøb til bedre priser
Med etableringen af BEPE har vi med ét,
fået udvidet vores kundegrundlag. Det
betyder, at vi kan købe endnu større ind,
til endnu bedre priser. Og det kommer
naturligvis også vores danske kunder til
gode. For når vi køber stort ind hos vores
samarbejdspartnere, køber vi billigere
og deler gerne rabatten med dig.
Samtidig med at vi holder fast i den høje
kvalitet.

Høj kvalitet
I år er det 50 år siden, vi solgte vores før-
ste anlæg, og det har altid været et ufra-
vigeligt forretningsprincip, at kvaliteten
på alle de maskiner, anlæg og reserve-
dele der er blevet leveret siden 1964,
skal være blandt markedets højeste. Vi
mener nemlig, at høj kvalitet og konkur-
rencedygtig pris går hånd i hånd.

Rickard Persson (tv)
og Claus Benzin (th)
giver med BEPE
både danske og
svenske kunder
udsigt til lavere 
priser.
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ON SITE FFV ENERGI & MILJØ A/S 



PERFEKTE
CH

FFV ENERGI & MILJØ A/S HAR FUNDET DERES PERFEKTE MATCH OG
HAR FORLOVET SIG MED EN KOMPTECH TERMINATOR 5000, SOM
HJÆLPER DEN FYNSKE FORSYNINGSVIRKSOMHED AF MED ALT FRA
HJØRNE SOFAER TIL JULETRÆER, IMENS DEN SKABER BÅDE BESPA-
RELSER OG NYE INDTÆGTSKILDER.

9

Manden bag regnestykket,
økonomi chef Jes Knudsen, 
på FFV’s miljøstation i 
Ringe, hvor Terminatoren 
forvandler Faaborg-Midtfyn-
 borgernes storskrald til
store besparelser i drifts-
regnskabet. 



22

ON SITE FFV ENERGI & MILJØ A/S 

Tilbage i foråret, en dag i maj, blinkede en
af vores store blokvogne af ved motorvejs-
afkørsel Ringe Nord/167s på Midtfyn for at
aflevere en skinnende nylakeret Komptech
Terminator 5000 til FFV Energi & Miljø A/S. 

FFV arbejder med el og varme, vand, spilde-
vand og renovation og er ejet af Faaborg-
Midtfyn Kommune. Terminatoren blev læs-
set af på FFV’s genbrugsplads i Ringe – en
ud af FFV’s fire genbrugsstationer – og har
ifølge forsyningsvirksomheden nærmest
kørt lige siden. 

„Fordi vi i nogen tid havde vidst, at vi skulle
have maskinen, var vores lagre blevet rig-
tigt store, og derfor har der været mere end
rigeligt for maskinen at lave. Men selv når
vi kommer i bund på dem, vil vi nok stadig
kunne udnytte den 100 procent på alminde-
lig drift“, fortæller økonomichef Jes
Knudsen.

Pendler på blokvogn
FFV’s Terminator er en berejst maskine 
og pendler på blokvogn mellem FFV’s fire
genbrugsstationer, der ligger spredt ud
over alle kommunens 637 kvadratkilometer
– som i øvrigt gør kommunen til Fyns
geografisk største. Lakeret i FFV’s egen
RAL-farve, en frisk limegrøn, lyser Ter-
minatoren stadig godt op på genbrugs -
stationerne, selvom den ikke er spritny 
længere og allerede har neddelt flere
tusind tons affald. 

„Vi er rigtig godt tilfredse med vores
Terminator. Den har holdt, hvad den har
lovet“, fortæller administrerende direktør
Claus Mogensen. 

EU-licitation
Terminator 5000 er en langsomtgående

10

neddeler med en rotorvalse, der kan ned-
dele mange forskellige typer affald og frak-
tionsstørrelser. Ideelt, når man som FFV
indsamler og behandler alt fra hjørnesofa-
er til juletræer. Det var også netop Ter -
minatorens alsidighed, der gav point, da
FFV i foråret købte maskinen ind via EU-
licitation. 

„Vi modtager mange forskellige typer affald
på vores genbrugsstationer. Det er alt fra
have-/parkaffald til det vi kalder stort
brandbart – altså gamle sofaer, gulvtæp-
per, døre, affaldstræ og så videre – og der-
for havde vi brug for en neddeler der kunne
klare flere materialetyper og fraktionsstør-
relser“, forklarer Jes Knudsen. 

Som en kommunalejet virksomhed er FFV
pålagt at udbyde alle større indkøb i licita-
tion. Det foregår sådan, at FFV udarbejder
en kravspecifikation, som ud over helt spe-
cifikke forventninger til, hvad maskinen
skal kunne, indeholder en række udvælgel-
ses-kriterier, som stiller krav til den leve-
randør der byder ind på udbudsmaterialet –
det er for eksempel priser, serviceplaner
og leveringshastighed.

FFV’s ledelse gør meget ud af, at alle invol-
verede medarbejdere kommer med på råd
og bliver hørt, når virksomheden laver
kravspecifikationer og køber nye maskiner
ind, så de er sikre på, at både tal, teori og
praksis balancerer den dag maskinen rent
faktisk kører på pladsen.

Det perfekte match
Ud over at vi som virksomhed mødte FFV’s
udvælgelseskriterier, var FFV og Komptech
Terminator 5000 det perfekte match.

„Vi modtager 10.000 tons have-/parkaffald

om året og har rigtig meget stort brandbart
materiale og affaldstræ. Ved at neddele det
hele kan vi først og fremmest skære ned på
vores udgifter til transport, fordi små frak-
tioner fylder mindre end store fraktioner.
Vores lastbiler kan simpelthen have mere
med pr. læs. Men vi kan også lige pludselig
sælge vores have-/parkaffald og affaldstræ
i stedet for at give penge for at komme af
med det“, fortæller Claus Mogensen. 

„Desuden sparer vi noget afgift på det
brandbare affald, vi er nødt til at aflevere til
forbrænding, ved at få neddelt det først“,
supplerer Jes Knudsen. 

„Affaldstræet neddeler vi og sælger til en
spånpladefabrik i Jylland. De store frag-
menter af have-/parkaffaldet laver vi til
biobrændsel, som vi sælger til kraft-var-
meværkerne. Stort brandbart renser vi for
metal ved hjælp af Terminatorens over-
båndmagnet og sælger videre til genanven-
delse. Og så laver vi en masse kompost,
som kommunens borgere gratis kan hente
på vores komposteringspladser og gen-
brugsstationer“, fortæller Claus Mogensen.

Ved at neddele deres forskellige affaldsty-
per har FFV altså både opnået besparelser
og fået en ny indtægtskilde. 

Nem at passe
Et af de krav, der var skrevet ind i FFV’s
udbudsmateriale, var, at maskinen skulle
være nem at servicere, og at FFV’s egne
medarbejdere skulle kunne klare en stor
del af vedligeholdelsen selv. Det er egen-
skaber, mange maskinejere i dag vægter
højt, og som Komptechs ingeniører heldig-
vis har øje for. For virksomheder som FFV
kan tid helt konkret oversættes til penge,
og på den konto er driftstop dyre. Det er
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Da FFV besluttede
sig for at købe
deres eget ned -
delingsanlæg,
begyndte de at
samle til bunke. 
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Terminator 5000 
er monteret med 
et flapsystem over
fødekassen, der
kan holde materia-
let nede, hvis det 
er nødvendigt.

vigtigt, at maskinen ikke står stille men
kører så meget som overhovedet muligt. 

Terminatoren er konstrueret, så det er
nemt at komme ind til motoren. Man behø-
ver ikke kravle ind under maskinen, men
man kan stå oprejst udenfor og arbejde i en
sikker og komfortabel stilling. De samme
principper gælder for rotorvalsen og gum-
mibåndet, der begge dele kan køres ud, så
det er nemt og hurtigt at udskifte sliddele. 

LEAN skaber vækst
FFV driver deres virksomhed med et skarpt
fokus på LEAN. Og de er dygtige til det.
Deres projekter lykkes, og virksomheden
kan prale af at have haft vækst de sidste
fem år i træk trods finanskrise og de rela-

tivt begrænsede udfoldelsesmuligheder, de
som kommunalejet virksomhed er under-
lagt ifølge Kommunalfuldmagten. 

„Vi går meget op i ressourceplaner og LEAN
og ser hele tiden på, hvor vi kan optimere
vores drift. Vi har mange „hvile i sig selv“-
aktiviteter, så de aktiviteter vi kan og må
tjene penge på, skal yde bedst muligt. Det
er en væsentlig årsag til, at vi købte
Terminatoren“, fortæller Claus Mogensen. 

FFV er gode til tal og gode til at overskue de
store regnestykker. Alle fakta bliver sam-
menholdt, og resultatet træffer afgørelsen. 

„Vi baserer vores beslutninger på målinger
og fakta. Det er en god rettesnor. Vi regner

FFV’s genbrugsplads modtager blandt
andet træaffald, som efter at være ned-
delt, bliver solgt og kørt til genanvendel-
se på en spånpladefabrik i Jylland.
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Komptech
Terminator 5000 er
så let at servicere,
at FFV’s egne
maskinførere kla-
rer størstedelen af
maskinens vedlige-
holdelse selv. Her
er Jerry Ditlevsen i
gang med at justere
en skæretand på
rotorvalsen.

Komptech Terminator 5000 styres via fjernbetjening. Maskinføreren kan også blive siddende i førerhuset på lastemaskinen og
styre alle neddelerens funktioner.

os altid frem til, om noget kan betale sig.
Hvis det havde været mere rentabelt at
købe neddeling af en ekstern leverandør,
så havde vi gjort det“, fortæller Jes
Knudsen. 

CSR skaber besparelser
FFV har en klart defineret CSR-politik, der
ligesom deres LEAN-ideologi tages til ind-
tægt, når de skal træffe beslutninger. Her
har FFV som overordnet mål at reducere
deres eget ressourceforbrug med 10 %
inden 2018 i forhold til 2013. 

FFV har en stor vognpark og bruger ca.
300.000 liter dieselolie om året. Derfor er
deres brændstofforbrug et indsatsområde,
de fokuserer meget på.

„Vi fokuserer på brændstofforbrug og vil
gøre det endnu mere fremadrettet. Det er
noget af det, vi kigger meget på, når vi
køber nye maskiner“, fortæller Claus
Mogensen.

FFV’s Terminator 5000 får sine 446 heste-
kræfter fra en CAT C13, der bygger på den
nyeste motorteknologi, som er ekstremt
brændstoføkonomisk og hjælper FFV godt
på vej mod deres mål.

Hasta la vista, baby
Ligesom i filmen er Terminator 5000 en
robust maskine, og FFV kalkulerer med, at
der går minimum ti år, før de siger „Hasta
la vista, baby“ til den. 



Komptech Terminator 5000 er en universel
langsomtgående neddeler til alle typer
affald. Neddeleren er konstrueret med
rotorvalse og justérbar modbro, der kan
indstilles i forhold til hinanden og lave præ-
cise fraktionsstørrelser, så du kan produ-
cere alt fra biobrændsel til gummichips,
kompost og træflis til spånpladeproduk-
tion. Med Komptech Terminator 5000 er
dine muligheder så godt som uendelige.

Under motorhjelmen
Komptech Terminator 5000 har en robust
Caterpillar C13-dieselmotor. Motoren byg-
ger på den nyeste teknologi og yder 446 HK
ved et brændstofforbrug, der er væsentlig
lavere end for andre anlæg i samme klasse.
Motorrummet er støjisoleret, så neddele-
ren er behagelig at arbejde med og kan
køre i beboelsesområder uden at genere
nogen. Terminator 5000 er desuden monte-
ret med partikelfilter, så den opfylder alle
lovmæssige krav og forurener mindst
muligt i det grønne regnskab. 

Passer godt på sig selv
Komptech Terminator 5000 holder øje med
sit eget velbefindende. Rotorvalsen drives

KOMPTECH
TERMINATOR 5000  
MED UENDELIGE 
MULIGHEDER
DET ER EN KOMPTECH TERMINATOR 5000, SOM FFV ENERGI & MILJØ A/S HAR. HER FÅR
DU FLERE DETALJER OM MASKINEN OG ET KIG IND I MOTORRUMMET.

FOKUS KOMPTECH TERMINATOR 5000
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Med en kapacitet på op til 80 tons i timen
arbejder Komptech Terminator 5000
hurtigt, selvom den hører til kategorien
„langsomtgående neddelere“. 

Den kraftfulde motor fra Caterpillar er monteret, så den er nem at komme til og let
kan serviceres, uden at servicemontøren behøver kravle ind under maskinen. 

FOKUS KOMPTECH TERMINATOR 5000 FAKTA

KOMPTECH TERMINATOR 5000

Kapacitet
Tons pr. time Op til 80 tons (afhængigt 
af materiale)
Motor
Type CAT C13
Ydelse 328 kW / 446 HK
Rotorvalse
Længde 3.000 mm
Diameter 1.050 mm
Rpm Maks. 32
Transportdimentioner
L 6.580 mm x B 2.850 mm x H 3.155 mm
Vægt 27 tons
Arbejdsdimentioner
L 10.880 mm x B 3.330 mm x H 4.260 mm
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FOKUS KOMPTECH TERMINATOR 5000

FFV’s Terminator
5000 har plastik -
bælter, der ikke
ødelægger belæg-
ningen på arbejds-
stedet. 

Valsen og modbro-
en kan justeres i
forhold til hinan-
den og indstilles
til at producere
helt præcise frak-
tionsstørrelser.
Det er blandt
andet praktisk,
når FFV neddeler
affaldstræ til bio-
brændsel. 

Maskinfører Jerry
Ditlevsen viser,
hvordan den store
modbro kan køres
ud, så rotorvalsen
er nem at service-
re. 

af hydraulik med lastafhængig hastigheds-
kontrol, som selv skruer op og ned for tem-
poet, alt efter hvad der passer bedst til be-
lastning, materiale og fraktionsstørrelse.
Hvis noget materiale sætter sig fast, mær-
ker maskinen det med det samme og kører
automatisk valsen baglæns, så materialet
løsnes, og du undgår driftstop. 

Nem at servicere
Komptech Terminator 5000 er designet
med servicemontøren i tankerne. Motor -
rummet er gjort lettilgængeligt, så montø-
ren kan stå oprejst uden for maskinen og
klare sit arbejde. Det samme gælder skæ-
reværktøjerne, der udskiftes, vendes og til-
spændes fra jorden. I forhold til service er
Terminatorens transportbånd også værd at
bemærke. Her har Komptechs ingeniører
udviklet et brugervenligt system, så hele
båndet udskiftes ved hydraulisk at køre en
kassette ud af anlæggets bagende.
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HURRIFEX
SORTERER 
PLAST, JERN 
OG STEN FRA 
BIOMASSEN
I ÉN 
ARBEJDSGANG
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Umiddelbart lyder det som noget sludder,
og vi har faktisk også pyntet lidt på historien.
Det hele begynder med en belgisk kunde,
som har en Komptech Hurrikan-vindsigte
og en Komptech Stone fex-stenseparator.
Begge fungerer rigtig godt. Vindsigten
tager plastrester og jern fra den neddelte
biomasse, og stenseparatoren fjerner sten.
Smart, men endnu smartere hvis man
kunne nøjes med ét anlæg, der kunne klare
at få alle uønskede materialer væk i én
arbejdsgang, tænker den praktiske belgier. 

Komptech Hurrifex
Ideen bliver givet videre til Komptechs

udviklingsafdeling, og på Komptech Partner
Days 2014 i september kunne forhandlere
fra hele verden opleve resul tatet – den kom -
binerede separator – Komptech Hurrifex.

Den nye separator viste, hvad den kunne på
et miljøanlæg lige uden for byen Leoben i
Østrig, sammen med Komptechs andre
2014-nyheder inden for både langsomtgå-
ende og hurtigtgående neddelere. 

To halve anlæg
I den nye Hurrifex-separator har Komptech
i princippet savet en Stonefex-stensepara-
tor og en Hurrikan-vindsigte midt over og

sat en halvdel fra hvert anlæg sammen til
det nye anlæg, som nu kan klare at fra -
separere både plast, jern og sten fra bio-
massen – på samme tid. 

Færdigvarerenhed på op til 90 %
Komptech Hurrifex er beregnet til at stå 
i forlængelse af et mobilt sortereanlæg, 
for eksempel en stjernesigte eller et 
tromlesortereanlæg, og testproduktioner i
Komptechs udviklingsafdeling har vist, at
den nye separator kan give færdigvarer en
renhed på op til 90 %, når den har været en
tur gennem separatoren.

HVAD GØR MAN, NÅR MAN SKAL FORKLARE SINE FOR-
HANDLERE FRA HELE VERDEN, HVORFOR MAN HAR SAVET
TO ANLÆG OVER OG SAT HALVDELEN AF HVERT ANLÆG
SAMMEN IGEN? MAN INVITERER DEM TIL ØSTRIG.
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En af Komptechs
2014-nyheder,
Komptech Hurrifex, 
i arbejde på et miljø-
anlæg ved Leoben i
Østrig.
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ON SITE KOMPTECH PARTNER DAYS 2014

KOMPTECH
PARTNER DAYS
2014

Luften var 22, produktnyhederne 6, farten
95, gæsterne 118 og nationaliteterne 30, 
da Komptech sidst i september holdt
Komptech Partner Days 2014 i Leoben i
Østrig. Sammen med vores kollegaer fra
vores datterselskab BEPE i Sverige tog vi
de godt 1.250 km sydpå for blive klogere på
nye „grønne trends“ og for at se Komptechs
2014-produktnyheder.

Formel 1-teknologi
Komptech producerer hvert år mere end
500 anlæg til neddeling, sortering og sepa-
rering og bruger millioner af euro på 
produktudvikling. De stigende priser på
dieselolie har fået Komptech til specielt at
fokusere på energiforbruget og færdigvare-
mængden. Den nye langsomtgående ned-
deler Crambo 5200 er et godt eksempel på,
hvordan man kan beholde førerpositionen,
når man hele tiden tænker i produktudvik-
ling. 

30 % mere
Ved hjælp af en ny gearing og nye motor-
typer, inspireret af Formel 1-teknologi,
producerer anlægget op til 30 % mere på
den samme mængde dieselolie. Selvom det

umiddelbart kunne virke som to meget for-
skellige størrelser, kan miljørigtig grøn
produktion låne det bedste fra Formel 1-
teknologien.

Testet på Red Bull Ring
For at høre mere om den nye brændstofbe-
sparende teknologi gik turen til Red Bull
Ring i Spielberg midt i Østrig. Her kunne
Komptechs forhandlere fra hele verden
teste Formel 1-teknologien og deres egne
evner bag rattet i en KTM X-Bows-racer på
en rigtig Formel 1-bane.

PRODUKTNYHEDER, NYE „GRØNNE TRENDS“, FORMEL 1-
TEKNOLOGI, RACERLØB PÅ RED BULL RING I SPIELBERG 
OG FORHANDLERE FRA 30 LANDE. DET VAR KOMPTECH
PARTNER DAYS 2014.

Komptechs 2014-
nyheder blev 
præsenteret 
for forhandlere 
fra 30 nationali -
teter.
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Den nye Crambo
5200-neddelers
motortype er inspi-
reret af Formel 1-
teknologien.
Kræfterne blev 
prøvet af på Red
Bull Ring ved
Spielberg i Østrig.

Det var en glad
Sales Director
Ewald Konrad, 
der præsenterede
Komptechs 2014-
nyheder som ind-
ledning til nogle
både hyggelige og
inspirerende dage.
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Alle med benzin i
blodet kunne tage
nogen runder i en
vaskeægte KTM 
X-Bows-racer 
på Red Bull Ring.
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EN NÅL 
FOR GODT 
SAMARBEJDE

ET FANTASTISK SAMARBEJDE GENNEM 15 ÅR MELLEM
ØSTRIGSKE KOMPTECH OG DANSKE AKSEL BENZIN A/S
BLEV MARKERET MED OVERRÆKKELSEN AF „THE
KOMPTECH DIAMOND PIN“ PÅ KOMPTECH PARTNER 
DAYS 2014.

Du kender det helt sikkert, Matador-afsnit-
tet, hvor Laura, der har tjent familien
Varnæs i 25 år, tager helt fra Korsbæk til
København, sammen med fru Varnæs for at
få overrakt en fortjenstmedalje.

Laura fik sin medalje for at have sørget for,
at Ulrik og Regitze fik varm mad, for at der
kunne serveres kaffe uden erstatning til
Hans Christians middagsselskaber, for at
tage sig kærligt af tyskernes hund Pax, og
for at Maude fik bakker op.

15 år med Komptech
Vi havde det nok lidt som Laura, da
Komptech i september skrev til os for at
fortælle, at „The Komptech Diamond Pin“ i
år skulle gå til os her i Danmark. Vi blev
glade og stolte, for vi har lagt et meget
stort arbejde i at markedsføre og sælge
Komptechs produkter i Danmark i 15 år. 

Vi er også ydmyge over og glade for, at val-
get her i 2014 er faldet på os blandt for-
handlere fra 30 lande verden over. Men
begrundelsen for, hvorfor vi kunne tage
nålen med tilbage til Danmark, er vi aller-
mest glade for.

Nålen gives nemlig til en forhandler, der
har „været med i mange år“. En forhandler,
der har rådgivet sine kunder på hjemme-

markedet godt. Som har fået etableret
Komptech brandet i „sit land“, og som
hvert år udbygger salget. 

Tilfredse Komptech-kunder 
Vi har haft et fantastisk godt, professionelt
og meget personligt samarbejde med
Komptech siden 1999, hvor vi underskrev
vores samarbejdsaftale og har solgt mere
end 60 nye anlæg. Men uden vores tilfredse
Komptech-kunder i Danmark havde vi ikke
fået nålen. Tak til jer, der har købt en
Terminator, en Crambo, en Mustang, en
Chippo, en Topturn, en Hurrikan eller en
Stonefex. Tak, fordi I har vist os den tillid at
vælge et anlæg fra Komptech-familien.

Udbygge det gode samarbejde 
Lad os runde historien af, som vi begyndte –
med Laura fra Matador. For som du måske
kan huske i afsnittet med fortjenstmedal-
jen, bliver Laura svigtet af fru Varnæs.
Medaljen bliver sat på et grisehoved i fade-
buret, og Laura beslutter sig for at sige sit
job op efter 25 år for at blive selvstændig
kokkepige. Vi går ikke med samme planer –
tværtimod. Nålen sidder på vores opslags -
tavle og minder os om, at vi også fremover
vil arbejde for at udbygge det gode samar-
bejde med Komptech og vores mange dan-
ske Komptech-kunder.
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Claus Benzin 
modtager „The
Komptech Diamond
Pin“ af Sales
Director Ewald
Konrad fra
Komptech.
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Formlen for et godt Open Days-arrangement: Det helt rigtige sted, masser af affald,
maskinnyheder, der arbejder, tusindvis af hestekræfter, masser af danske og sven-
ske gæster, sol, pølser og kartoffelsalat.

Vi havde det hele, da vi slog portene op til Open Days den 18. og 19. september hos
Hässleholms Kretsloppscenter i Vankiva i Skåne.

Sammen med vores svenske datterselskab BEPE, RGS 90 Sverige og Hässleholm
Miljö havde vi skandinavienspremiere på fire nye anlæg fra Komptech og Power -
screen, som vi havde sat maksimalt på prøve med at knuse, neddele, sortere og
opstakke. Nåede du ikke forbi, kan du se mere på akselbenzin.dk.

LAT: N56° 11616’ LONG: E13° 42798

OPEN DAYS
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Komptech Axtor 8012
1 Axtor = 2 maskiner. Komptechs svar på
det ultimative anlæg til produktion af bio-
masse, som både kan neddele have-/park-
overskud og flise træstammer. 

Komptech Crambo 5200
Markedets stærkeste langsomtgående
neddeler til neddeling af træ og biomasse.
Driftsøkonomi helt i top – og en lang række
detaljer, som du ikke finder hos andre.

Komptech Nemus 2700
30 m2 sigteareal gør Nemus 2700 til et af de
mest effektive tromlesortereanlæg til pro-
duktion af bio masse. Og har du et Dopp stadt
620 tromlesortereanlæg, kan du helt enkelt
bruge Doppstadt- tromlen i Nemus’en.

Powerscreen Warrior 2100
Allround og driftsikkert anlæg, der sorterer
bygge- og anlægsaffald og jord. Warrior
2100 har en kapacitet på op til 700 t/h.

1

12

123

NYHEDER
FRA KOMPTECH OG POWERSCREEN

+ 5.630 HK + 22 °C + 498 PØLSER =

I VANKIVA

1
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123



30



JOSEF
HEISSENBERGER
1955 – 2014

Da jeg mødte Josef Heissenberger første
gang i starten af 90'erne, foregik vores
samtale på en blanding af tysk og engelsk.
Jeg taler dårligt tysk men godt engelsk –
og for Josef Heissenberger var det lige
omvendt. 

Den venlige men også kontante østrigske
ingeniør var som altid iført originalt loden-
tøj, og kraftige læderstøvler. Solbrændt,
venlig og meget velforberedt. 

Fra tanke til handling
Josef Heissenberger og hans forretnings-
partner og studiekammerat Rudy Pretzler
stiftede Komptech i Graz i 1992. I begyndel-
sen konstruerede de to kammerater land-
brugskøretøjer, men med den voksende
miljøbevidsthed så de hurtigt muligheder-
ne i et nyt forretningsområde for anlæg 
til genanvendelse af grønt affald. Der var
ikke langt fra tanke til handling, og de to
ingeniører brugte det bedste af teknologien
fra landbrugsmaskinerne i de nye „miljø-
anlæg“, og allerede ved årtusindskiftet
havde Komptech en komplet produktlinje af
anlægstyper til behandling af affald, kom-
post og biomasse. 

Vokseværk
Terminator- og Crambo-neddelerne og

tromlesortereanlægget Mustang kom til
ved årtusindeskiftet. Komptech var blevet
en markedsledende international virksom-
hed, som på små ti år var vokset fra ganske 
få medarbejdere til 550 ansatte. Koncern -
sproget var engelsk, som Josef Heissen -
berger nu talte flydende.

Et grønnere sted at leve
Med Josef Heissenberger i spidsen havde
Komptech opbygget et finmasket globalt
forhandlernetværk, der solgte de grønne
Komptech anlæg med det karakteristiske
logo. Josef Heissenberger og hans medar-
bejdere arbejdede kompromisløst på at
udvikle miljøanlæg, der kunne være med til
at gøre verden til et „lidt grønnere sted at
leve“. Gennem årene er Komptechs anlægs-
typer blevet forbedret og udvidet – senest
med den brændstofbesparende „Green
Efficiency“-linje.

Fuld af optimisme
Fra at være en lille ingeniørvirksomhed i en
garage i Graz er Komptech tyve år senere
en virksomhed med egne fabrikker i
Slovenien, Tyskland og naturligvis i Graz –
Josef Heissenbergers hjemby. I 2013 havde
Komptech en omsætning på godt 100 mil-
lioner euro, ordrebeholdningen er rigtig
god, og man er kommet godt gennem den

økonomiske krise. Komptech er en virk-
somhed fuld af optimisme og tro på fremti-
den.

Ildsjæl
I september besøgte Josef Heissenberger
os ved vores Open Days-arrangement i
Sverige. Humøret var højt, og han var glad
for at se de mange Komptech-anlæg arbej-
de. 

Søndag den 21. september 2014 tog Josef
Heissenberger på den cykeltur, der blev
hans sidste. Han styrtede på sin cykel og
døde få dage efter af sine kvæstelser.

De ansatte hos Komptech har mistet deres
karismatiske direktør, som altid gik forrest.
Komptechs verdensomspændende net-
værk af forhandlere har mistet en ildsjæl,
der altid var åben for nye ideer. Jeg har
mistet en stor inspirator, som insisterede
på at arbejde i miljøets tjeneste, og som
utrætteligt gjorde sit til at gøre verden til et
lidt grønnere sted at leve.

Mine tanker går til hele Josef Heissen -
bergers familie.

Æret være Josef Heissenbergers minde. 
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KOMPTECHS STIFTER JOSEF HEISSENBERGER DØDE
PLUDSELIGT 59 ÅR GAMMEL I SEPTEMBER. CLAUS BENZIN
ARBEJDEDE TÆT SAMMEN MED HEISSENBERGER OG FOR-
TÆLLER HER OM DEN VISIONÆRE FORRETNINGS  MAND OG
BRÆNDENDE MILJØFORKÆMPER.
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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 50 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 ét 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.

AKSEL BENZIN A/S

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


