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Vi har allerede haft stor
glæde af den forlængede

arm, fordi vi lige nu udfører 
ledningsarbejde, hvor der ikke 

er ret meget plads at
arbejde på. Den fylder jo ikke 

så meget, men samtidigt
kan den alligevel både

grave længere og dybere,
siger Rune Svendsen.
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VORES REBRANDING ER NU PÅ PLADS – BÅDE 
PÅ BYGNINGER, SERVICEBILER OG VÆRKSTE-
DER. VORES ONLINE TILSTEDEVÆRELSE PÅ 
SOCIALE MEDIER OG HJEMMESIDE SIGNALE-
RER NU OGSÅ ALLE STEDER ZEPPELIN. 

Zeppelin Rental er gået i gang med rekruttering 
af medarbejdere, så de første medarbejdere kan 
starte 1. august og dermed være oplært og klar 
til start 1.september. Du kan læse mere om Ren-
tal på vores hjemmeside: https://zeppelin-cat.
dk/dk/rental-danmark
Som følge af Corona, afholder vi alle vores mø-
der  med kunder, leverandører og samarbejds-
partnere de kommende måneder i en pavil-
lon. Vi har opstillet en i Skejby og en i Brøndby. 
 
Dermed formindsker vi risikoen for at blive smit-
tet med Covid-19 - både for dig og for os. Mon-
tører, mekanikere, lager- og reservedelsmedar-
bejdere og sælgere arbejder for fuld styrke,  så 

du som kunde kan få de reservedele, du har brug 
for, få lavet reparationer og servicebesøg som 
aftalt og købe nye og brugte maskiner.
 
Vi håber og tror på, at vi snart ser en fuld genåb-
ning af Danmark, så vi igen kan deltage i messer, 
udstillinger og kundeture.
Rigtig god sommer!

Adm. direktør 
Annette Jacobsen
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NEWS

RIGTIG GOD SOMMER
FRA ÅRSSKIFTET OVERTOG TYSKE ZEPPELIN CAT-IMPORTEN FRA 

HOLLANDSKE PON, OG VI HAR LIGE SIDEN ARBEJDET PÅ IMPLE-

MENTERING OG PÅ NYE INDSATSOMRÅDER.

Arbejdsglæde skaber
gode resultater

www.engcon.dk

Se mere om effektivitet i gravearbejdet på
www.engcon.dk

Kontakt 

Zeppelin

for mere 

info

Der er opsat pavilloner i Brøndby og Skejby til 
afholdelse af møder

Navneskiftet er på plads
- både på bygninger og firmabiler
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CAT 301.8
MINIGRAVEMASKINEN

IMPONERER MASKINFØRERNE

CATS NYE MINIGRAVEMASKINE FRA NEXT 
GENERATION LINJEN – CAT 301.8 - FÅR TOPKA-
RAKTERER. DET VISER EN NY UNDERSØGELSE, 
SOM ZEPPELIN DANMARK HAR FORETAGET.

Lige nu drager minigravemaskinen på demotur og 
er til kristisk vurdering hos forskellige maskinførere 
jævnt fordelt i hele Danmark. Tilbagemeldingerne 
herfra taler sit tydelige sprog. Maskinførerne er 
imponerede.

INDFRIER FORVENTNINGERNE
Maskinførerne giver maskinen karakter blandt 
andet i forhold til ydeevne, komfort, kvalitet og 
design. De kan give karakter fra 1 – 5, hvor 1 er 
meget utilfreds og 5 er meget tilfreds. 20 maskin-
førere har indtil nu prøvekørt maskinen, og alle 20 
maskinførere giver maskinen 4 eller 5 i deres be-
dømmelse.
- Vi ser en meget tydelig bekræftelse på de for-
ventninger, vi som leverandør havde til maskinen 
inden lanceringen. Vi kan se, at Cat har lyttet til 
kunderne og derefter designet en helt ny maskine 

fra bunden med nye funktioner, som giver mening 
og værdi for kunderne. Blandt andet joysticksty-
ring og tippebar kabine. Vi kan konstatere på bag-
grund af vores undersøgelse, at Cat har ramt rig-
tigt, siger marketingkoordinator Lars R. Poulsen, 
Zeppelin Danmark A/S.
En af de kunder, som har prøvekørt maskinen, 
er Benjamin Madsen fra B.M. Grave og Anlæg i 
Roskilde. Han blev hurtigt overbevist og har efter-
følgende købt maskinen inkl. trailer. Leveret med 
blandt andet aircondition, LED lamper, Tiltman fæ-
ste med hydraulisk hurtigskifte samt skovlpakke.

EN MINIGRAVER OGSÅ TIL STORE MENNESKER
- Maskinen er så langt foran alle andre i denne 
størrelse. Nu er jeg også en person på 2 m, og så 
er det genialt bare at kunne afmontere styrestæn-

ger og pedaler. Det giver så meget mere plads i 
kabinen, når de er væk, og jeg kan køre den med 
joystikket, siger Benjamin Madsen.
Benjamin Madsens gamle chef sagde stop for godt 
et år siden, og så tog Benjamin Madsen springet 
som selvstændig.  Firmaet beskæftiger sig med 
belægning, afretning, kloakering og ellers alt i gra-
veabejde. 
- Til disse typer opgaver er det super godt, at jeg 
kan tilpasse indstillingen af hydraulikken indivi-
duelt til, hvordan jeg bedst kan køre maskinen i 
forhold til hastighed og responstider, lyder det fra 
Benjamin Madsen.

Efter en kort demo købte Benjamin Madsen både maskine og trailer

Cat 301.8 er så langt foran alle 
andre maskiner i denne størrelse, 

siger Benjamin Madsen
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SIDELØBENDE MED ARBEJDET SOM KARROS-
SERISMED ARBEJDEDE RUNE SVENDSEN OM 
EFTERMIDDAGEN MED FORSKELLIGT ENTRE-
PRENØRARBEJDE. DET GREB OM SIG, OG 
TIDEN VAR INDE TIL AT BLIVE SELVSTÆNDIG.

Det har Rune Svendsen fra RS Entreprenørfirma 
nu været i omkring 20 år. De sidste 10 år har Cat 
maskiner været en del 
af virksomheden.   En 
Cat tromle CB 2.5, plus 
Cat gravemaskiner i 2, 
5 og 20 tons klassen. 
Og fornylig udvidede 
firmaet med en ny Cat 
301.8 med forlænget 
arm.

- Det var et tilfælde, at 
det blev den med for-
længet arm. Jeg stod og manglede en maskine 
i den størrelse, og det var den eneste, der var til 
at få med hurtig levering. Det var ikke planlagt, 
men her bagefter, er jeg glad for, at det blev den. 
Vi har allerede haft stor glæde af den forlænge-
de arm, fordi vi lige nu udfører ledningsarbejde, 

hvor der ikke er ret meget plads at arbejde på. 
Den fylder jo ikke så meget, men samtidigt kan 
den alligevel både grave længere og dybere, si-
ger Rune Svendsen.
RS Entreprenørfirmas mål er at yde god service 
og høj kvalitet. Dertil kræves en stabil og opda-
teret maskinpark.
- Vi køber Cat, fordi både service og kvalitet er i 

orden. Og så udgør de også 
en god gensalgsværdi, når 
vi skal af med dem igen, si-
ger Rune Svendsen.

Firmaet med base i Frede-
riksværk har masser at se 
til. Både private og erhverv 
henvender sig løbende med 
nye opgaver.
- Vi er ikke mærket af coro-
nakrisen. Tværtimod. Vi op-

lever en stigende efterspørgsel, så vi har travlt. 
Men vi skal ikke have flere ansatte. Vi er otte i 
firmaet, og det er en passende størrelse, siger 
Rune Svendsen. 

KARROSSERISMEDEN, DER GIK SELVSTÆNDIG, HAR KØBT EN NY
CAT 301.8 MINIGIRAVEMASKINE

MED FORLÆNGET ARM

Den nye Cat 301.8 minigravemaskine
kører allerede på de første opgaver

Rune Svendsens firma indkøber en ny
Cat 301.8 minigravemaskine

” Vi køber Cat, fordi
både  service og

kvalitet er i orden” 
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CATERPILLAR BRUGTE MASKINER MED GARANTI

www.zeppelin-cat.dk

Hos Zeppelin Danmark har vi altid et stort 
udvalg af brugte maskiner og udstyr på lager. 

Alle vores maskiner gennemgår en grundig  
inspektion, som er din sikkerhed, når du  
køber en brugt maskine hos os. 

Derforuden tilbyder vi forskellige former for  
garantiordninger på udvalgte Cat maskiner,  
på helt op til 2 år / 6000 timer.

www.zeppelin-cat.dk

Som en del af Zeppelin som er verdens største forhandler 
af Cat maskiner, har vi tilgang til et meget stort netværk af 
brugte maskiner, så finder du ikke den maskine du søger 

efter på vores hjemmeside, så kontakt os alligevel.

Har du en maskine som du påtænker at sælge uanset mærke, er vi altid klar med et godt tilbud

www.zeppelin-cat.dk

CATERPILLAR BRUGTE MASKINER MED GARANTI

 ndividual
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CATS NEXT GEN GRAVEMASKINER: 
- EN LANCERING MED UDFORDRINGER,
                                             SOM NU ER LØST...

Rådgivning om produkt og finansiering

Dækning af økonomisk risiko 

Skræddersyet løsning

CAT Financial – din samlede tryghed

Finansiering der holder 
din forretning kørende

DET ER NU SNART TO ÅR SIDEN, AT CATERPIL-
LAR LANCEREDE DERES FØRSTE GRAVEMA-
SKINER I NEXT GENERATION SERIEN. DE TO 
FØRSTE MODELLER, SOM SÅ DAGENS LYS I 
DANMARK, VAR CAT 320 OG CAT 323. SIDEN 
DA ER PRODUKTPROGRAMMET UDVIDET MED 
YDERLIGERE EN RÆKKE NEXT GEN MODELLER, 
SÅ PRODUKTLINJEN I DAG UDGØR EN KOM-
PLET LINJE AF GRAVEMASKINER.

Der kører nu en lang række af de nye Next Gen 
gravemaskiner i markedet. Baseret på de erfarin-
ger, Zeppelin Danmark har samlet op gennem de 
sidste par år, kan vi nu gøre foreløbig status.

BØRNESYGDOMME RYDDET AF VEJEN
Zeppelin Danmark erkender, at de første Cat 323 
maskiner, som de leverede i efteråret 2018 og 
foråret 2019, ikke var, som de ønskede, de skulle 
være. Det gav frustrationer hos maskinfører og 
kunder. Det har ikke været hverken optimalt eller 
tilfredsstillende, og det beklager vi.
Men i løbet af de to år, der er gået, er softwaren 
blevet modnet og væsentligt forbedret.
- Det er nok her, vi kan se den største forskel fra 
2018 til 2020. Caterpillar produktgruppen har 
været igennem 3-4 software generationer siden 
sommeren 2018. Hver generation med en forbed-
ring eller en udbedring af et problem, og ja, der 
har da været noget, der ikke virkede som tilsigtet,

eller så logisk, som man kunne tænke sig, men 
når Caterpillar bliver forelagt et problem, så bli-
ver det løst. Vi som forhandler og Cat som produ-
cent står 100% bag produkterne, og det er i sidste 
ende det, der bør give ejeren ro i maven, siger 
produktchef Anders Thomsen, Zeppelin Danmark.
Maskinstyring, vejesystem og bom automatik har 
fået en overhaling, så de børnesygdomme, der 
var i starten, nu er ryddet af vejen. Det samme 
gælder for e-fence teknologierne, hvor maskinen 
fx sikrer, at sving og bom ikke overskrider de i for-
vejen indtastede værdier.
- Maskinerne lever nu op til de høje forventnin-
ger, vi som forhandler, havde til maskinerne. Ca-
terpillars ambitioner med de nye Next Gen har 
fra starten været skruet højt op. Caterpillar satte 
sig for at udvikle en helt ny type gravemaskine, 
som skulle sætte standarden for branchen, siger 
produktchef Anders Thomsen, Zeppelin Danmark. 

HØJE AMBITIONER
Som det innovative fundament for den næste 
generation af gravemaskiner opstillede Cat fem 
klare målsætninger:
1. Lavt brændstofforbrug
2. Lave serviceomkostninger
3. Bedre komfort og kabine
4. Høj sikkerhed i den daglige brug af maskinen
5.  Topmoderne teknologi, der forbedrer produkti-

vitet, effektivitet og arbejdsmiljø

- Her to år efter lanceringen viser erfaringerne, at 
hardwaren, dvs. selve maskinen virkelig har be-
stået prøven. Det er absolut de mest pålidelige, 
stærke og velkørende maskiner nogensinde, der 
er kommet ud fra Caterpillar fabrikkerne, siger 
Anders Thomsen.

REN KØREGLÆDE
Brændstofforbruget er som lovet lavt, og kabi-
nens komfort bliver virkelig værdsat af maskinfø-
rerne. Poul Anker, som arbejder som maskinfører 
hos Lendemark Entreprenørforretning kan skrive 
under på begge dele:
 – Maskinen skuffer bestemt ikke mine forvent-
ninger. Den har en perfekt kabine med masser 
af plads med et super godt sæde. Den arbejder 
effektivt, og selv om det er en større maskine, så 
bruger den mindre brændstof end den 319, jeg 
kørte med før, siger Poul Anker.

Maskinfører Poul Anker er meget tilfreds
med Cat 323 next gen
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CATS NEXT GEN GRAVEMASKINER: 
- EN LANCERING MED UDFORDRINGER,
                                             SOM NU ER LØST...

Få renoveret undervognen
til kampagnepris

Zeppelin Danmark A/S - 
Park Allé 363, Brøndby - Jens Olsens Vej 23, Aarhus N 

Tlf.: 7025 2211 

*Mindst 

25% rabat 
på normalprisen

*På udvalgte Cat modeller. Kontakt os på 7025 2211 og få et tilbud.
Gælder t.o.m. 30. juni 2020

Få gratis opmåling
• Hurtigt overblik over undervognens tilstand
• Estimeret levetid på undervognens komponenter
• Rapport kan tilsendes på mail med det samme

Produktchef Anders Thomsen erkender, at maskinførerne oplevede
børnesygdomme med de første Cat 323 next gen gravemaskiner

FLERE ANVENDELSESMULIGHEDER
Siden lancering er der kommet en del nye 
funktioner til. Fx liftassist, som gør, at grave-
maskinen kan udføre kranlignende opgaver.  
Tilt automatik til Cats egen Tilt rotater system 
samt automatisk genkendelse af arbejdsredska-
ber. 
- Vi står således idag med en Next Generation 
serie, der dækker helt fra de små minigravere fra 
2 – 10 tons og fra 20 tons op til 90 tons. Men det 
stopper ikke her. Der er allerede en stor linie af 
bånd- og hjulgravemaskiner i 10-20 tons klassen 
på vej i 2020 og 2021, slutter Anders Thomsen.
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VI “TVANG” MASKINFØRER CARSTEN JENSEN, 
MORTENSEN OG NYMARK TIL AT TAGE STIL-
LING. HAN SKULLE VÆLGE MELLEM KOMFORT 
OG PRODUKTIVITET.

- Komfort er vigtigere end brændstofforbrug, men 
det siger jeg kun fordi, jeg ikke selv hænger på 
brændstofregningen, lyder det fra Carsten Jen-
sen.
Selvfølgelig er produktivitet og effektivitet sær-
deles vigtige faktorer for virksomhedens økono-
mi, og så er det jo godt, at Cats gravemaskiner 
opfylder begge krav. 
– Jeg har tjekket tallene i Visionlink. Under effek-
tive timer uden tomgangstid står den til et forbrug 
på 24,2 liter/timen. På den samme type opgave 
forbrugte den gamle 38 liter/timen.   Så ja, den 
er noget mere effektiv end den forrige maskine, 
siger Carsten Jensen.
Men når man som maskinfører sidder mange ti-
mer i maskinen hver dag, er det også vigtigt, at 
maskinen tilbyder maskinføreren en god komfort. 
Et godt arbejdsmiljø betyder i sidste ende færre 
smerter i hænder, fødder og hoved og dermed 
også færre sygedage.

Carsten Jensen kører på en større byggemodning 
lidt udenfor Aalborg, hvor han graver muld af med 
sin Cat 336. Vi har også spurgt ham, hvad han er 
mest tilfreds med ved maskinen:
“Kabine, komfort, design og betjening. Man har 
nem adgang til alle dens mange funktioner i den 
nye skærm. Og så er den ellers bare en ren glæde 
at køre. Lave omdrejninger og forbrug samt hurti-
ge bevægelser”, siger Carsten Jensen.

  CAT 336 GRAVEMASKINE - 
STANDARD:

• 314 hk 
• 37.200 kg
• 11,73 m rækkevidde
• 8,20 m gravedybde

SITECH DANMARK

Tel: 7025 4414 
www.SITECH.dk

TEKNOLOGI TIL  
ENTREPRENØREN

Kontakt SITECH allerede i dag!

Formandsrover
SPS785 GNSS antenne
10” Active Pro Samsung Tablet

Pris: 99.995.-

Inkl. Trimble Siteworks software

KOMFORTEN ER VIGTIG – MEGET VIGTIG

HVIS MAN SOM 

MASKINFØRER SKAL 

VÆLGE MELLEM  

PRODUKTIVITET  

OG KOMFORT,  

SÅ STÅR KOMFORT 

ØVERST PÅ LISTEN

Cat 336 gravemaskine 
- super komfort og meget effektiv

Maskinfører Carsten Jensen
kører Cat 336 gravemaskine
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MASKINFØRER POUL KRAGH HOS KM MA-
SKINER ARBEJDER MED BYGGEMODNING 
AF BYGGEGRUNDE I STILLING. OG DET SKER 
MED DET NETOP NYINSTALLEREDE CAT TILT 
ROTATOR SYSTEM I HANS NYE CAT 323 NEXT 
GENERATION GRAVEMASKINE.

Han har nu kørt de første 500 timer i sin nye Cat. 
Skiftet fra den gamle 323F har været mærkbart. 
Lydniveauet i kabinen er væsentligt lavere, og 
siddekomforten får også et par ekstra roser med 
på vejen.
- Men det er også godt, at jeg kan tilpasse mine 
egne genvejstaster, så jeg fx hurtigt og direkte 
ryger ind i skovlmenuen, hvis det er det, jeg har 
brug for, siger Poul Kragh.

HVORFOR CAT TRS (TILT ROTATOR SYSTEM)?
Med Cat TRS monteret på Next Gen gravemaski-
nerne sikrer Zeppelin Danmark, at kombinationen 
af maskine, tiltrotator og Cat Grade maskinstyring 
giver maskinføreren en optimeret og effektiv pak-
keløsning. 
- Det er super vigtigt for maskinens effektivitet 
og førerens føling med maskinen, at samspillet 
mellem maskinens “hoved hydraulik” og de 4 eks-
tra funktioner, der tilføjes med en tiltrotator (Tilt, 
Rotation, Gribeklo og Ekstraudtag ved fæste) er 
optimeret, og dette er, hvad Cat TRS gør. Cater-
pillars hydraulik-ingeniører har arbejdet hårdt på 
at optimere hydraulik på både maskine og TRS, 
så der er mindst muligt tab af varme/tryk og sam-
tidig bevare den bedste føling for føreren, siger 
produktchef Anders Thomsen, Zeppelin Danmark.
Efterhånden har mange ekstra smarte funktioner 
fundet vej til maskinerne. Fx maskinstyring, veje-

system, højde og sving stop, automatik på tilt og 
bom og løfte assist. Disse funktioner kan sammen 
med mange andre funktioner programmeres i joy-
stick knapperne efter førerens behov. Her er det 

vigtigt, at der er overensstemmelse med instruk-
tions-funktionen i maskinens monitor, så man kan 
se, hvad de valgte knapper er i stand til.
Cat TRS leveres som standard med 2 års garanti, 

2 ekstra udtag, Locking Control System, sikker-
hedsfunktion på fæstet, lys under fæste, RPS 
for maskinstyring samt gribeklo. Optioner kan til-  
eller fravælges efter behov.

CAT 323 NEXT GEN GRAVEMASKINE 
MED CAT TILT ROTATOR SYSTEM

Maskinfører Poul Kragh hos KM Maskiner 
foran sin Cat 323 next gen gravemaskine

Cat 323 med Cats Tilt Rotator System

Cat Tilt Rotator System (TRS)

Produktchef Anders Thomsen, 
Zeppelin Danmark
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HVOR BLEV STØJEN LIGE AF?

*Værdi 
kr. 9.500,00 

ex. moms

Bevar det kølige overblik.Bevar det kølige overblik.  

Zeppelin Danmark A/S - www.zeppelin-cat.dk - 7025 2211 - zedk@zeppelin.com
Park Allé 363 • 2605 Brøndby - Jens Olsens Vej 23 • 8200 Århus N
* Så længe laver haves 

Se mere her:
https://zeppelin-cat.dk/dk/kampagner/cat-301-8-minigravemaskine-gratis-aircondition

AIRCONDITION*AIRCONDITION* med i handlen  med i handlen UDEN MERPRIS.UDEN MERPRIS.

Vil du have fat i dette fordelagtige tilbud, så ring eller skriv til os allerede i dag. 

Cat 301.8 minigraver inkl. skovlpakke, Tiltman fæste og aircondition. 
Kr. 219.900,- ex. moms. Du sparer kr. 9.500,- ex. moms.

Zeppelin Danmark A/S - www.zeppelin-cat.dk
Park Allé 363 • 2605 Brøndby
Jens Olsens Vej 23 • 8200 Århus N 

Bestil på 7025 2211 eller send en 
mail til zedk@zeppelin.com

Vær på forkant og få lavet 
et EFTERSYN af dit 
AC/klimaanlæg NU. Kr. 2.495,- 

Inkl. kørsel
Ekskl. moms

Forudsætter, at anlægget kan genfyldes med den aftappede mængde af kølemiddel. Evt. efterfyldning afregnes 
særskilt. Kontrol af kølemiddel, funktion, remme og remstrammer og rensning af fordamper og luftkanaler 
Gælder t.o.m. 31.7.20.

Undgå at svede til sommerUndgå at svede til sommer

Maskinfører Søren Hass Nielsen fra Sten og Grus 
Prøvestenen sidder mange timer hver dag i sin 
Cat 980M. Han har nu kørt godt 2.400 timer i den 
siden leveringen i 2018 og noget, som han har 
lagt særligt meget mærke til er støjen. Eller ret-
tere – fraværet af støj. Den nye maskine har givet 
ham en klar forbedring af arbejdsforholdene.
– Den er støjsvag inde i kabinen. Man bliver ikke 

træt af at sidde i den 12 til 16 timer på en dag. 
Og styringen, synes jeg, er fantastisk. Selv med 
fuld hastighed omkring de 38/39 km/t er den nem 
at styre. Maskinen har en god trækkraft og bry-
dekraft. Gearskiftet er meget behageligt, meget 
glidende, så du mærker ikke de ryk, der ellers kan 
forekomme imellem gearskiftene, siger Søren 
Hass Nielsen.

  CAT 980M - UDVALGT UDSTYR:
•  Håndfri Walkie Talkie og Blaupunkt blue- 

tooth radio
•  Sædemonteret skovlkontrol og joystick- 

styring
• Klimaanlæg
• Centralsmøring
• Bakkamera
• 10 stk. LED arbejdslys
• 10 kW oliefyr med 7-døgnsur med SMS start
• Cat gulvtæppe
• 2 stk. rotorblink på taget
• Østergaard miljøfilter

Cat 980M på hårdt arbejde hos  
Sten og Grus Prøvestenen

Maskinfører 
Søren Hass Nielsen
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MASKINFØRER DAN GROSSER ER MEGET TIL-
FREDS MED SIN CAT 335F GRAVEMASKINE.

– Den er rigtig hurtig til at løfte bommen selv med 
fuld skovl, hurtig og præcis i afretning. Selvom 
om den kører med rotortilt, står den stadigvæk 
meget stabil ud over siden med fuld skovl. Den 
er meget stærk og har en god brydekraft, siger 
Dan Grosser.
Hvis du eller din virksomhed kræver en maskine, 
der skal kunne løse mange forskellige opgaver 
som at læsse lastbiler og udføre større gravear-
bejder i bynære områder med meget lidt plads 
til at svinge rundt uden at risikere at forstyrre 
den øvrige trafik, så er Cat 335F gravemaskine 
med den kompakte svingradius den helt rigtige 
maskine.

  CAT 335F GRAVEMASKINE - 
STANDARD:

• 207 hk 
• 36800 kg
• 10,64 m rækkevidde
• 6,99 m gravedybde

CAT 335F GRAVEMASKINE
PÅ KLOAKARBEJDE I ASSENS-OMRÅDET

Maskinfører Dan Grosser på 33 år 
nedgraver kloakledninger med Cat 
335F gravemaskine

ENTREPRENØR FRANK BECK ARBEJDEDE I EN 
ÅRRÆKKE PÅ HARBOE BRYGGERIERNE. MEN 
KUN I WEEKENDERNE. I HVERDAGENE UDFØR-
TE HAN FORSKELLIGT MINDRE ENTREPRENØR-
ARBEJDE. DA BRYGGERIET SÅ VILLE HAVE 
HAM TIL AT ARBEJDE I HVERDAGENE…

- Ja, så måtte jeg jo sige til dem, at det havde jeg 
vist ikke lige tid til, lyder det fra Frank Beck.
Weekendarbejde på Harboes bryggeri blev 
således skiftet ud med en tilværelse som selv-
stændig gravemester, og det har han så været 
lige siden 2005. I 2012 købte han sin første Cat 
– en 324, som senere i 2017 blev erstattet med 
en Cat 326F. Den har nu kørt knap 4.000 timer. 
- Den har en perfekt størrelse til det arbejde, 
jeg skal bruge den til. Den kan både læsse en 
dumper og en lastbil. Men den er også god til 
afretning af grøfter, kanter og skrænter, som jeg 

gør lige nu her på det nye motorvejsbyggeri ved 
Odense, siger Frank Beck. 
Maskinen er leveret med 3D maskinstyring. 
- Det betyder rigtig meget for mig i dagligdagen, 
og så er det jo også sådan, at jeg kun arbejder 
som underentreprenør, og man kan risikere at 
blive valgt fra, hvis man ikke har maskinstyring, 
siger Frank Beck.
Frank Beck fik standardmaskinen tilpas-
set og tilkøbte ekstra detaljer og funktioner, 
som f.eks. centralsmøring, solfilm på ru-
derne, oliefyr og gule sidemarkeringslygter.   
- Det er vigtigt, at jeg føler mig hjemme i ma-
skinen. At den er behagelig at sidde  og køre i, 
så jeg har  fået den afstemt efter mine ønsker. 
Jeg har arbejdsdage, der starter kl. 05.00 og først 
slutter kl. 19.00, så komforten skal være i orden, 
siger Frank Beck.

BARE KOM MED OPGAVEN
CAT 326 LØSER DEN

Frank Beck opholder 
sig mange timer inde i 
maskinen. Her er han 
dog et smut ude for at 
strække ben

Cat 326 gravemaskinen er meget 
alsidig og kan løse mange forskellige 
opgaver
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LEVERING AF 5 STK.
CAT D6XE DOZERE NEXT GENERATION
               TIL HM ENTREPRENØR

  CAT C9.3 MOTOR MED  
6 CYKLINDRE OG 237 HK:

  
UDVALGT UDSTYR

•  Diesel-Elektrisk transmission med trinløs 
hastighed og 750V single drivmotor 

• Differentiale styring i venstre greb 
•  3D Earthworks maskinstyring fra fabrik 

med fastmonterede tag-antenner 
• Modem og SNR radio (til basestation) 
•  Trimble supportpakke med førertræning, 

fjernsupport og TCC licens 
•  CAT SystemOne undervogn med høje 

finaledrev 
• Fabriksmonteret “highlift” ripper 
•  10 stk. LED 1500 Lumen lygter (6 frem  

og 4 bag), samt inspektionslampe i  
motorrum 

• CAT standard sæde 
•  Stabo Walkie Talkie med håndfri  

betjening 
• Skovlholder og kædeholder 
• 10 KW oliefyr med SMS start

Skal du have en ny maskine? – så leverer vi den
Går din maskine i stykker? – så reparerer vi den
Vil du have markedets bedste service? – så udfører vi den

WE CREATE SOLUTIONS


