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SOM ENTREPRENØR KAN DU BLIVE UDSAT 
FOR MANGE SPEKULATIONER OG UFOR-
UDSETE TING, SOM FAKTISK KRÆVER “IS I 
MAVEN”. MEN MED ZEPPELIN DANMARK I 
RYGGEN STÅR DU MED EN TING MINDRE AT 
BEKYMRE DIG OM.

Vi tilbyder dig Danmarks bedste mekanikere. 
Danmarks bedste kvalitet. Og Danmarks bedste 
service- og teknologiløsninger. 
Vi lytter til dine behov og ønsker og skaber sam-
men en fælles forståelse for muligheder og ren-
table løsninger. 

Og lever vi ikke op til dine forventninger. Så ring, 
skriv eller kom forbi. Så finder vi ud af det - sam-
men.
Vi sætter pris på de nære relationer og det tætte 
samarbejde.

Vi tilbyder dig fremtidens maskiner og et service 
set-up, der giver dig ro i maven og en rolig nat-
tesøvn.

Zeppelins historie går helt tilbage til 1908, 
hvor Ferdinand Graf von Zeppelin grundlagde 
Luftschiffbau Zeppelin. Det, som du formentlig 
kender som en Zeppeliner - et luftskib. Siden 
1954 har Zeppelin været officiel forhandler af 
Caterpillar og beskæftiger i dag cirka 10.000 
medarbejdere på verdensplan. 

Skal du være en del af Zeppelins fortælling i 
fremtiden? Så kontakt os på 7025 2211.

Zeppelin Rental
Zeppelin Rental åbner officielt i Danmark den 1. 
december. Som følge af corona situationen er 
det desværre ikke muligt at invitere gæster og 
samarbejdspartnere til vores åbningsevent den 
1. december i Brøndby. Men vi livestreamer fra 
eventet.
Både på vores hjemmeside på dette link: 
https://zeppelin-rental.dk/vi-sender-live-
fra-den-officielle-aabning/

Og på Rentals facebookside: 
https://www.facebook.com/zeppelinrental- 
danmark

Udgiver: 
Zeppelin Danmark A/S, Park Allé 363, 2605 Brøndby. 7025 2211

Hjemmeside:
www.zeppelin-cat.dk

Sociale medier:
facebook.com/ZeppelinConstructionEquipmentDK
youtube.com/c/ZeppelinConstructionEquipmentDK
linkedin.com/company/zeppelindanmark

Redaktion, artikler, foto og layout:
Marketingkoordinator Lars R. Poulsen
lars.r.poulsen@zeppelin.com
Tlf. 2115 8290

Oplag: 2.000 stk.
Opsætning: Nordpro
Tryk: Provinstrykkeriet

Følg med i nyheder, 
artikler og videoer 
på vores nyhedssite:
www.nyheder.zeppelin-cat.dk

NEWS

Adm. direktør 
Annette Jacobsen

HAR DU IS I MAVEN?
NEJ, VEL. RET BESET ER DER IKKE MANGE, DER HAR DET.  
MED MINDRE MAN DA LIGE HAR SPIST EN :-)

VIL DU GERNE 
NÅ TIL TOPS?

SÅ SKAL DU VÆLGE ZEPPELIN RENTAL DANMARK

UDLEJNING AF MASKINER OG MATERIEL FRA VERDENS FØRENDE 
LEVERANDØRER. INGEN SKJULTE GEBYRER. PRISER, DER ER TIL AT 
FORSTÅ. HURTIG UDRYKNING VED NEDBRUD OG LEVERING TIL TIDEN.

Se mere på www.zeppelin-rental.dk

Zeppelin Rental Danmark
Park Allé 363
2605 Brøndby
7211 2900



3

PÅ EN REGNFULD EFTERÅRSDAG MØDER VI 
TO AF CATS STJERNER. CAT 323E GRAVE-
MASKINE OG CAT D6XE DOZER PÅ DEN NYE 
FESTIVALPLADS I VIBY. SELV OM DE BEGGE 
ER STÆRKE PÅ HVER DERES OMRÅDE, SÅ 
RETTER VI I DET FØLGENDE SCENELYSET MOD 
DOZEREN. 

Cat D6XE er det nyeste dozerudspil. Cats bagkata-
log rummer ellers en lange række hits, men ingen 
med så meget teknologi og lavt brændstofforbrug 
som i denne næste generations dozer. Som stan-
dard en stærk og produktionsdygtig maskine med 
241 hk fordelt på knap 24.000 kg.
Maskinfører Ole Rafn, Danjord, har dog gjort den 
endnu mere effektiv. Han har bestilt den med  eks-
tra store ”muldører” monteret på dozerbladet. 
- På den måde kan jeg skubbe meget mere meget 
længere, lyder der fra Ole Rafn.
Og han ved, hvad han taler om. Han startede 
i branchen som 16 årig i 1970. Har kørt alt lige 
fra minilæssere, rendegravere, gravemaskiner til 
læssemaskiner og dozere. De første mange år hos 
Aarsleff. Senere hos Kim Juhl Rasmussen og si-
den 1993 hos Danjord.

- Jeg har også fået monteret redskabsfæste, så 
jeg både kan grubbe og harve på samme tid, mens 
jeg også skubber jord, siger Ole Rafn.
Men der er mere endnu. Ole Rafns dozer gør sig 

også særligt bemærket med en høj metalstang 
midt for dozerbladet. 
- Den bruger jeg til at flugte efter her indefra fø-
rerhuset. Når den står i 100% lodret, så ved jeg, 

at dozerbladet er 100% vandret, siger Ole Rafn. 
Lige nu lægger Ole Rafn og hans kollegaer sidste 
hånd på etableringen af ny festivalplads i Viby. Tre 
store arealer på henholdsvis 39.000 m2, 19.000 m2 
og 10.000 m2 står snart klar til at tage imod festi-
valgæsterne i 2021. 
- Jeg kan godt lide de projekter, som varer om-
kring 3 uger, og så komme videre til det næste. Ud 
at møde nye mennesker og nye arbejdsopgaver. 
Jeg har fx været med til at lave næsten alle stadi-
ons i Jylland. Men også på Fyn og i selve Køben-
havnsområdet har jeg gravet ud til mere end 25 
kunstgræsbaner, siger Ole Rafn.
Den 66 årige maskinfører sagde for kort tid siden 
farvel til D6R modellen med omkring 15.000 kør-
te timer. Satte sig derefter til rette i sin nye Cat 
D6XE. Og der har han så tænkt sig at blive sidden-
de et stykke tid endnu. 
- Det er for tidligt at gå på pension, så jeg har 
lovet Danjord, at jeg vil slide maskinen ”halvt op”, 
siger Ole Rafn. Det kan der så godt gå en række 
år med. Maskinen har nemlig blot kørt 22 timer. 
Den er stadig ung og spændstig med masser af 
rå tiltrækningskraft, der imponerer hver gang, den 
går på ”scenen”.

To stjerner på samme scene - Cat 323E og Cat D6XE

Et stærkt makkerpar - Ole Rafn og Cat D6XE

TO AF
DANJORDS ”CATTE”

INDTAGER SCENEN PÅ NY FESTIVALPLADS

Maskinfører Ole Rafn har sat sig
godt til rette i sin nye Cat D6XE dozer
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DEN DANSKE CATERPILLAR-FORHANDLER 
LAVER SIT EGET CENTER TIL DEMO, TRÆNING 
OG KALIBRERING AF MASKINER

Verdens største producent af entreprenørma-
skiner, Caterpillar, har sit internationalt kendte 
Caterpillar Demonstration & Learning Center i 
Malaga ved Costa del Sol i det sydlige Spanien. 
Nu har Caterpillars danske forhandler, Zeppelin 
Danmark, også sit eget center til demonstra- 
tioner, træning og kalibrering samt klargøring 
af maskiner. Ikke med palmesus og lette briser 
fra Middelhavet, men dog med kort afstand til 
Aarhus-Bugten. 
”Vi kan godt kalde det en mini-mini-udgave af 
Malaga-centret – og måske tilføje yderligere 
et mini eller to. Visionen er nemlig den samme, 
og vores nye Zeppelin Danmark Demo- og Træ-
ningscenter kommer til at udfylde flere vigtige 
funktioner”, fortæller produktchef Anders Thom-
sen hos Zeppelin Danmark.
”Vi har i lang tid haft et stykke jord liggende ube-
nyttet hen. Vi bøvler ofte med kalibrering som 
en del af klargøringen af maskiner, hvor vi har 
behov for at kunne lave nogle store sving. Vi skal 
gerne bruge en radius på 25 meter. Samtidig får 
de nye maskiner til stadighed mere avanceret 
teknologi ombord. Der kommer hele tiden nye 

tiltag og opdateringer, som det er vigtigt, at vi 
holder os selv opdaterede på for at kunne yde 
kunderne den optimale service”, siger Anders 
Thomsen. 

FRA JORDBUNKE TIL DEMO-CENTER
”Endvidere er det rigtig godt at have et areal, 
hvor kunderne kan blive rigtig fortrolige med de-
res nye maskiner og samtidig have Zeppelin-folk 
inden for rækkevidde til at afklare spørgsmål”, 
siger produktchefen.
Alle elementerne samles nu i det, der tidligere 
var en stor bunke jord bag maskinfirmaet i Skej-
by i det nordlige Aarhus. Jordbunken er lagt ud 
som volde omkring demo-arealet, som belægges 
med skærver, så der er mulighed for at køre hele 
året.
”På længere sigt regner vi med også at lave 
nogle træningspakker, som yderligere skal op-
timere kundeoplevelsen hos Zeppelin. Det er 
næste step. Nu skal vi lige helt på plads med 
demo- og træningscentret, hvor vi også allerede 
har kalibreret de første maskiner. I hverdagen er 
det indtil videre hovedsagelig vores montører og 
maskinstyringsfolk, der bruger de nye faciliteter. 
På sigt er det overordnede mål, at vi bedre kan 
overlevere gode oplevelser og informationer”, 
siger produktchef Anders Thomsen.

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET HAR PRODUCERET OG BRAGT DENNE ARTIKEL:

ZEPPELIN KLAR
MED SKEJBYS SVAR PÅ MALAGA

Fra venstre Poul Halling, Anders Thomsen 
og Jakob Kristensen, som har etableret 
democentret i Skejby

Demonstration af maskiner og teknologier
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PÅ DET TIDLIGERE LINDØVÆRFT FINDER VI  
HJHANSEN GENVINDINGSINDUSTRIS 
SENESTE INDKØB. EN CAT 352 GRAVEMASKI-
NE MONTERET MED EN CAT NÆBSAKS PÅ 
OMKRING 9 TONS. TILSAMMEN UDGØR DE EN 
SÆRDELES PRODUKTIV ENHED.

Genvinding har gennem årene udviklet sig til et 
vigtigt forretningsområde for HJHansen. De se-
neste tal viser en omsætning på omkring kr. 1,5 
mia baseret på en håndtering og bearbejdning af 

rundt regnet 500.000 tons materialer på årsbasis.
- Vi har købt maskinen med den største næbsaks 
som overhovedet muligt. Og den lever fuldt ud 
op til vores forventninger. Selve maskinen kom-
mer til at køre omkring 1.500 timer om året, og 
på baggrund af de nuværende beregninger kan 
vi se frem til en brændstofbesparelse på op til 
kr. 50.000 på årsbasis, siger teknisk chef, Anders 
Siefert.

HJHansen modtager blandt andet jern- og metal-
skrot og stålprofiler fra fx byggeri- og industrisek-
toren.  Meget af det lander på pladsen på Lindø, 
hvor Cat maskinen så kaster sig over materia-
lerne, klipper det i mindre dele og sorterer det. 
Ansvarlig for den opgave er maskinfører Jörg 
Nadolny, som også har været meget involveret i 
valget af Cat maskinen.
- Vi har taget Jörg med på råd. Det er ham, der 
skal køre i den til daglig, så det er helt naturligt 
for os, at han skulle med ind over for at træffe 
den endelige beslutning, siger Anders Siefert.
HJHansen havde undersøgt markedet grundigt, 
inden valget faldt på Cat. 

- Under hele forløbet har der været en god dialog 
og professionel rådgivning fra Zeppelins side. 
Vi har gode erfaringer med Cat maskiner i for-
vejen, og med den nye Cat har vi fået en meget  
støjsvag maskine, hvor komfort, betjeningsven-
lighed, indretning og  brændstofforbrug går op i 
en højere enhed. Efterfølgende oplever vi også 
en god service fra Zeppelin. I reagerer hurtigt på 
vores henvendelser, siger Anders Siefert. 

Miljø og genvinding er områder i vækst, og HJ-
Hansen investerer løbende i nye anlæg og ma-
skiner for at leve op til de stigende krav til op-
bevaring, håndtering og sortering. Senest altså 
i den nye Cat maskine, som med sit reducerede 
brændstofforbrug forurener mindre og dermed 
også bidrager til HJHansens grønne miljøprofil. 
HJHansen startede som en købmandsforretning 
i 1829 i Odense. Her 181 år efter har virksom-
heden udviklet sig til en millardforretning. Den 
oprindelige købmandsgård findes dog stadig og 
fungerer i dag som hjemsted for HJHansen Vin. 

  CAT 352 
UDVALGT MASKINDATA:

•  Fuldautomatisk aktiv regenerering 
med lavt AdBlue forbrug på 2-3%

•  High Pressure kreds 2 x 385 ltr/min.  
350 bar med stempelpumper

•  LED lyspakke med 12 lamper  
og motorrumsbelysning

• Brændstoffyldepumpe med autostop
• Trinbræt ved kabine
• Bakkamera og kamera højre side
• Gitter på forrude og tag
• Centralsmøring

CAT 352 GRAVEMASKINE
MED CAT NÆBSAKS ÆDER SIG IGENNEM TONSVIS AF METAL

Maskinfører Jörg Nadolny i en kort pause foran 
maskinen

Vi har købt Cats største næbsaks til maskinen, 
siger Anders Siefert

”Under hele forløbet har der været en god dialog 
og professionel rådgivning

Cat 352 gravemaskine med Cat næbsaks
æder sig igennem tonsvis af metal
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ZEPPELIN RENTAL ÅBNER I DANMARK 
TIRSDAG 1. DECEMBER KL. 12.00 FEJRER VI ZEPPELIN RENTALS OFFICIELLE ÅBNING I DANMARK
SOM FØLGE AF CORONA ER DELTAGELSE I ÅB-
NINGEN BEGRÆNSET TIL ANSATTE I BRØNDBY. 
LIGESOM VI DESVÆRRE HELLER IKKE KAN 
INVITERE KUNDER OG SAMARBEJDSPARTNERE 
MED TIL ÅBNINGEN.

I stedet  live-streamer vi fra eventet, så alle kan 
følge med direkte. 
Livestream starter tirsdag den 1. december kl. 
12.00.
Via vores hjemmeside 
https://zeppelin-rental.dk/vi-sender-li-
ve-fra-den-officielle-aabning/
Og via vores facebookside:
https://www.facebook.com/zeppelinrentaldan-
mark

Zeppelin Rental Danmark er din partner og kol-
lega i dagligdagen. Vi hjælper dig med gode råd 
og løsninger, når du skal leje, samtidig med at vi 
tilbyder materiel af højeste kvalitet fra verdens 
førende leverandører.

Vi har alle mange års erfaring og know how 
fra udlejningsbranchen og forstår dermed den 

hverdag og de udfordringer, du står med. Vi ga-
ranterer dig kompetent rådgivning og driftsikkert 
materiel og udstyr.
Vi udlejer alt fra boremaskiner til containere – 
fra gravemaskiner til teleskoplæssere. Vi sørger 
for, at du har det materiel, du skal bruge for at 
udføre dit arbejde.

Zeppelin Rentals brand promise
Rental manager Lasse Ludvigsen udtaler til 
Licitation Byggeriets Dagblad:
”Vi bygger organisationen i Rental op på tre ben. 
Kvalitet. Dedikerede medarbejdere. Gennemsig-
tige priser. Vore ejere har i forvejen et stærkt og 
velfungerende IT-system, som hele vejen igen-
nem understøtter processen og alle de services, 
der ligger omkring udlejning. 
Derudover vil vi have dedikerede medarbejdere, 
som tror på det, og som kan levere en fantastisk 
service til kunderne. 
Og endeligt så er der prisstrukturen. Vi vil gerne 
levere en troværdig og ærlig pris, hvor vi kører 
helt uden gebyrer. Med andre ord ved kunden 
hvad det reelt koster, når han får en pris stukket 
ud.”

Vi udlejer materiel og maskiner fra verdens 
førende leverandører

Kig indenfor - vi har åbent
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ZEPPELIN RENTAL ÅBNER I DANMARK 
TIRSDAG 1. DECEMBER KL. 12.00 FEJRER VI ZEPPELIN RENTALS OFFICIELLE ÅBNING I DANMARK

FØLG MED
Du kan følge med på følgende platforme:

Hjemmeside: 
www.zeppelin-rental.dk

Facebook: 
www.facebook.com/zeppelinrentaldan-
mark

Linkedin: 
www.linkedin.com/company/zeppelin-
rental-danmark

Instagram: 
zeppelinrental_danmark

Vil du nå helt til tops, så skal du vælge 
Zeppelin Rental Danmark

Fra venstre Lasse Ludvigsen, Agnar Brynjolfsson, 
Jesper (Langhår) Wihlborg og Gudmundur Ægisson
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HEJNSVIG MASKINSTATION FIK PLUDSELIG 
TRAVLT MED AT HANDLE MASKINE. ET NYT 
PROJEKT KRÆVEDE NEMLIG EN MASKINE, DER 
VAR STØRRE, END DEM FIRMAET I FORVEJEN 
RÅDEDE OVER, OG SÅ SKULLE DER HANDLES 
HURTIGT. 

En ordre på etablering af fem nye viadukter på 
Fyn satte gang i investeringslysten hos Hejnsvig 
Maskinstation. Og efter en grundig demonstrati-
on og introduktion på Zeppelins nye democenter 
i Skejby var firmaet klar til at købe. Valget faldt 
på en brugt Cat 326 gravemaskine med 3D ma-
skinstyring.
- Vi fik afprøvet maskinen i praksis og fik forklaret 
de forskellige teknologier. Det virker rigtigt godt, 
at vi kan teste maskinen, uden at vi bliver forstyr-
ret. Vi kan bedre koncentrere os, om det vi får at 
vide, når vi står i rolige omgivelser, i stedet for 
at få den demonstreret på selve byggepladsen. 
Vi havde også nogle spørgsmål til maskinens joy-
stick, og så hentede produktchefen to montører 
fra værkstedet lige ved siden af, så vi kunne få 
svarene med det samme, siger Peter Brink.

Peter Brink har stået for indkøbet sammen med 
en af firmaets maskinførere og bliver snart en del 
af sine forældres virksomhed. Et generationsskif-
te er således undervejs inden for den nærmeste 
fremtid. Peter Brink bliver dermed medejer af en 
virksomhed, som oprindeligt startede som en 
traditionel maskinstation, men som nu mere og 
mere bevæger sig over i anlægs- og entreprenør-
branchen. 
- Vi arbejder både for private og erhverv og kører 
fast for Billund Spildevand. Vi stræber efter at 
lytte til vores dygtige medarbejdere. Jeg mener, 
det er måden til at blive mere effektiv på, siger 
Peter Brink.

Den 28 årige kommende medejer ser også plan-
lægning og forberedelse som nogle af de vigtige 

parametre for at drive en rentabel virksomhed.
- Ved at prøve maskinen af først, så har vi forbe-
redt os så godt vi kunne til hurtigt at sætte den i 
drift ved levering. 326 gravemaskinen havde også 
en fornuftig pris og et fornuftigt timetal, og så 
er det også vigtigt, at maskinen har en fornuftig 
gensalgsværdi, lyder vurderingen fra Peter Brink.

Men virksomheden har også måttet konstatere, 
at kravene til maskinerne stiger.
- Vi oplever, at vi har mistet opgaver, fordi vi ikke 
har haft de rigtige maskiner med de rigtige tekno-
logier. 3D maskinstyring er ofte et krav, men det 
kan vi klare nu, siger Peter Brink.

Hejnsvig Maskinstation er autoriseret kloakme-
ster, og det er Peters mor Tove Brink, der har 
autorisationen. Oftest sidder hun dog på kontoret 
og klarer det administrative. 
- Men i travle perioder hænder det, at hun må 
forlade computerskærmen og give en hånd med, 
når der fx skal lægges kloakrør. Jeg skal på et 
tidspunkt selv på skolebænken for at blive autori-
seret, så jeg kan køre virksomheden videre uden 
min mors autorisation, siger Peter Brink.

SITECH DANMARK

Tel: 7025 4414 
www.SITECH.dk

TEKNOLOGI TIL  
ENTREPRENØREN

TRIMBLE 
EARTHWORKS 
MASKINSTYRING

• Intuitiv software 
• Touchskærm
• Trådløs datakommunikation
• Automatisk styring
• Rotortilt kompatibel
• Augmented Reality

    Og meget mere...

HEJNSVIG MASKINSTATION KØBER CAT 326
EFTER GRUNDIG INTRODUKTION PÅ DEMOCENTRET I SKEJBY

Peter Brink kigger opmærksom på, mens maskinføreren 
afprøver maskinen på Zeppelins democenter i Skejby

” Vi kan teste 
maskinen, uden at
vi bliver forstyrret

Cat 326 solgt til Hejnsvig Maskinstation

Peter Brink foran
Hejnsvig Maskinstations 
nyeste investering
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SOM ENTREPRENØR KAN DU BLIVE UDSAT 
FOR MANGE SPEKULATIONER OG UFORUDSETE 
TING, SOM KRÆVER “IS I MAVEN”. MEN MED 
ZEPPELIN DANMARK I RYGGEN STÅR DU MED 
EN TING MINDRE AT BEKYMRE DIG OM.
 
Vi tilbyder dig  Danmarks bedste mekanikere. 
Danmarks bedste kvalitet. Og Danmarks bedste 
service- og teknologiløsninger. 
Vi har netop indkøbt en ny cylinderbænk til vores 
afdeling i Skejby. Det betyder, at afdelingerne 
i Skejby, Brøndby og i Grønland nu alle er fuldt 
udstyret til at klare de store cylindre for vores 
kunder.
Maskinerne bliver større og større, og det sam-
me gør cylindrene. Derfor har vi netop indkøbt en 
ny cylinderbænk til afdelingen i Skejby. 
- Vi kan nu ompakke cylindre på maskiner helt op 
i 90 tons klassen, siger servicechef Søren Hau-
rum.

Ikke kun Cat cylindre
Udover muligheden for udskiftning af pakninger 
på større cylindre, betyder anskaffelsen af den 
nye cylinderbænk også for kunderne, at de nu 
hurtigere kan komme i drift igen, fordi de stør-
ste cylindre ikke som tidligere skal sendes ud af 
huset. 

- Vi kan udskifte pakninger fra dag til dag, og alle 
maskinmærker er velkommen på vores cylinder-
bænk, lyder opfordringen fra Søren Haurum. 

Sikkerheden forbedres
På den nye cylinderbænk foregår meget af arbej-
det mekanisk og med fjernbetjening, så meka-
nikerne kan stå på sikker afstand, når maskinen 
løsner de store møtrikker.

Mekaniker Ulrik Møller udskifter pakninger på en 
cylinder til en Cat 374 gravemaskine. 
- Møtrikken er fastspændt med 14.000 new-
ton. Til sammenligning er et almindeligt bildæk 
spændt fast med 110 newton, siger Ulrik Møller.
 
Zeppelins historie går helt tilbage til 1908, 
hvor Ferdinand Graf von Zeppelin grundlagde 
Luftschiffbau Zeppelin. Det, som du formentlig 
kender som en Zeppeliner - et luftskib. Siden 
1954 har Zeppelin været officiel forhandler af 
Caterpillar og beskæftiger i dag cirka 10.000 
medarbejdere på verdensplan. 
 
Skal du også være en del af Zeppelins fortælling 
i fremtiden? Så kontakt os på 7025 2211.

ZEPPELIN 
I SKEJBY 
OPRUSTER
MED NY 
CYLINDER-
BÆNK

Mekaniker Ulrik Møller
gør klar til afmontering
af møtrik

Møtrikken fastspændes med 14.000 newton

Der gøres klar til udskiftning af pakninger på cylinder til en Cat 374 gravemaskine



10

Arbejdsglæde skaber
gode resultater

www.engcon.dk

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

Kontakt 

Zeppelin

for mere 

info

40 ÅR SOM SELVSTÆNDIG  OG EJER AF EGEN 
GRUSGRAV ER BRAGT TIL ENDE. DET ENDE-
GYLDIGE BEVIS PÅ, AT DET ER SLUT MED AT 
DRIVE GRUSGRAV, VAR DEN DAG, DA LEIF 
MELDGAARD MÅTTE SIGE FARVEL TIL SIN TRO 
FØLGESVEND. EN CAT 970F LÆSSEMASKINE, 
SOM ELLERS HAVDE FULGT HAM I TYKT OG 
TYNDT SIDEN 1999. 

- Jeg må indrømme, at jeg havde tårer i øjnene, 
da maskinen kørte væk. Den har immervæk kørt 
19.000 timer, og den har aldrig svigtet, siger Leif 
Meldgaard.

Fra håndskovl til læssemaskiner
Leif Meldgaards far havde også grusgrav, og som 
som 10-12 årig kunne Leif se sin far sammen med 
2-3 andre mænd læsse lastbilerne med hånd-
skovl. Sådan var det dog ikke længere, da Leif 
selv blev selvstændig godt 20 år senere i 1977, 
hvor han etablerede LIM Sten og Grus. Flere ma-
skiner havde afløst det manuelle arbejde, men 
hårdt arbejde var det stadigvæk.

- Vi arbejdede 12 timer om dagen mandag til fre-
dag. Og lørdag havde vi heller ikke fri, siger Leif 
Meldgaard.
Efterhånden som den første grusgrav løb tør for 
materialer, bankede han på til den næste lods-
ejer, og sådan gik det slag og slag med at udvide 
grusgraven. Og i 1999 kom Cat læssemaskinen 
ind i billedet.
Da der var allermest travlt, havde Leif Meldgaard 
fem ansatte i selve grusgraven, mens det admi-
nistrative kontorarbejde blev lavet af Leifs kone.
- Vi eksporterede omkring 80% af vores produkti-
on til asfaltfabrikker i Tyskland. Og det er blevet 
til mange m3 gennem årene. Vi producerede vel 
mellem 60.000 – 80.000 m3 om året, så det er 
blevet til flere millioner m3 gennem alle årene, 
siger Leif Meldgaard.
Lim Sten og Grus er nu historie. Cat maskinen er 
solgt. Produktionen er stoppet. Der, hvor der tidli-
gere var en aktiv grusgrav, ligger der nu en 15 ha 
stor sø + fire ha jord derudover.
- Men jeg håber da, at jeg kan få det solgt på et 
tidspunkt, lyder det fra den nu 75 årige og tidlige-
re grusgravsproducent Leif Meldgaard.

40 ÅR SOM 40 ÅR SOM 
SELVSTÆNDIGSELVSTÆNDIG

OG EJER AFOG EJER AF
EGEN GRUSGRAVEGEN GRUSGRAV

ER SLUTER SLUT
LEIF MELDGAARD:

- DET ER VEMODIGT
AT SIGE FARVEL...

Leif Meldgaard må sige farvel 
til sin Cat 970F fra 1999

Cat 970F fremstår stadig
velholdt efter 19.000 timer

Pæn og nydelig førerkabine efter 20 års brug
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MED EN NY CAT 336 GRAVEMASKINE FRA 
CATERPILLARS NEXT GENERATION SIKRER ROP 
SIG NYE ARBEJDSOPGAVER. OG EN VÆSENT-
LIGT BEDRE BRÆNDSTOFØKONOMI, SOM 
ALLEREDE ER BLEVET BEMÆRKET HOS ROP.

ROP har i flere år internt snakket om at udvide 
forretningsområdet  og dermed bevæge sig mere 
ind i udførelse af spunsarbejde. Det første store 
skridt i den retning blev taget fornylig, da firmaet 
vandt opgaven med at etablere spuns for Bygma 
på en grund på Oliehavnsbroen på Amager.
- Der skulle handles hurtigt, så det var godt, at 
Zeppelin havde den rette maskine og løsning på 

lager, siger maskinschef Niels Jørgen Andersen, 
ROP A/S. Og tilføjer
- Det er et område i vækst, så det er spændende 
at være med til at bygge det op.
At der allerede er rift om maskinen blev tydeligt, 
da man måtte flytte maskinen fra Amager fredag 
eftermiddag og til Odense for at kunne lave spuns 
på Odense Universitetshospital hele lørdagen for 
derefter at køre den tilbage til Oliehavnen, så 
den var klar til brug igen mandag morgen.
Her er maskinfører Per Nielsen igang med at 
etablere 700 m spuns. De 380 cm lange jernpla-
der bliver banket i jorden på blot 20 sekunder
- Hvis det altså går godt. Nogen af pladerne kan 

vi simpelthen ikke banke helt ned, og så skriver 
vi “død” på dem. Nogle dage har vi lavet op til 58 
meter. Andre dage noget mindre. Det afhænger 
af, hvordan undergrunden ser ud, lyder det fra 
Per Nielsen.
Per Nielsen ønskede specifikt at komme til at 
arbejde med spuns, da muligheden bød sig. Tidli-
gere lavede han gravearbejde i en Cat 329, men 
med den nye Cat er han gået op i størrelse. 
- Komforten er rigtig god. Jeg har ikke noget at 
klage over, siger Per Nielsen.
For at gøre komforten for Per Nielsen ekstra god, 
er maskinen bl.a. leveret med ekstra mange LED 
lys, oliefyr og centralsmøreanlæg. 

Når pladerne ikke 
kan bankes helt ned, 
bliver de kategoriset 

som døde

ROP A/S UDVIDER
BÅDE MASKINPARK OG FORRETNINGSOMRÅDE

  CAT 336 NEXT GENERATION 
UDVALGT UDSTYR:

•  JST S80 hydraulisk hurtigskift
• SDC centralsmøresystem
• 5 kW oliefyr med SMS start
• Stor LED lyspakke
• Håndfri Walkie Talkie
• Trin med skokasse
• Cat Tilt Rotator System
• Level 4 serviceaftale

700 meter spunsplader skal 
placeres, før arbejdet er færdigt

Maskinchef Niels Jørgen Andersen 
forudser vækst på spunsarbejde

Maskinfører Per Nielsen er glad
for komforten i den nye Cat 336
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ZEPPELIN DANMARK A/S

RANDERS TEGL FÅR NY
CAT 930M LÆSSEMASKINE
RANDERS TEGLS MASKINFØRER HAR VÆRET 
MEGET TILFREDS MED AT KØRE I DEN ÆLDRE 
CAT 938F FRA 1997.

Den har netop rundet 28.000 timer, og maskinfø-
reren er stadig glad for at køre den.

MEN
Man siger da ikke nej tak til en ny topmoderne 
Cat 930M med klimaanlæg, luftaffjedret sæde 
med varme og ventilation og et kraftigt reduce-
ret støjniveau.
Skovlen er med plastinddækning, så leret slipper 
nemmere ved aflæsning, og i maskinen er der 
blevet monteret en Ipad, hvor føreren kan føl-
ge med i produktionsanlægget ved hjælp af de 
mange kameraer, der livestreamer til maskinen

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

En glad maskinfører ved 
siden af den nye Cat 930M

Kort tid efter levering er
maskinen sat i produktion


