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„Jeg glæder mig meget til samarbejdet med 
de nye kolleger i Nordeuropa. Jeg er overbe-
vist om, at vi sammen også kan implementere 
vore kundeløfter fra Zeppelin, „We Create So-
lutions“, med succes i Skandinavien. Dermed 
ønsker vi ikke kun at udbygge forretningen 
med entreprenørmaskiner, minedrift og power 
systems, men lægger også grundstenen til en 
succesfuld udlejningsvirksomhed“, siger Vol-
ker Possögel, bestyrelsesformand, Zeppelin 
Danmark A/S
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Zeppelin-koncernen har pr. 1. januar 2020 over-
taget Caterpillar forhandlerskabet fra Pon i Dan-
mark, Sverige og Grønland. Fremover vil din Ca-
terpillar-forhandler være Zeppelin Danmark A/S. 
Forhandlerskabet i disse tre lande vil blive sam-
let i forretningsenheden Baumaschinen Nordics. 

Alle kontrakter fra Pon er overgået til Zeppelin 
og din lokale kontaktperson er uændret. 

Zeppelin er en tysk fondsejet virksomhed med en 
lang tradition og omfattende teknisk ekspertise. 
Siden 1954 har Zeppelin arbejdet med salg og 
service af Caterpillars entreprenørmaskiner og 
Cat- og MaK-motorer. Koncernen er i dag aktiv 
i en række lande i Europa og Asien. Zeppelin er 
dermed en af Caterpillars største og mest suc-
cesrige salgs- og servicepartnere verden over. 

Med overtagelsen af det nye salgs- og service-
område i Nordeuropa er Zeppelin nu globalt re-
præsenteret i 38 lande, fordelt på 220 geografi -
ske lokationer med knap 10.000 medarbejdere.

På vores hjemmeside www.zeppelin-cat.dk fi n-
des fl ere oplysninger om Zeppelin. Skulle du 
have spørgsmål, er du som altid velkommen til 
at kontakte din lokale kontaktperson. Vi byder 
dig velkommen som forretningspartner ved Zep-
pelin og glæder os til et succesfuldt samarbejde 
med dig. 

Arbejdsglæde skaber
gode resultater

www.engcon.dk
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Vi dækker hele Danmark

FRA PON TIL ZEPPELIN
ZEPPELIN DANMARK A/S ER DIN NYE PARTNER FOR CATERPILLAR 

ENTREPRENØRMASKINER, MOTORER OG SERVICE I DANMARK, 

SVERIGE OG GRØNLAND
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FAKTA OM 
 CAT D6 XE DOZER
• D6 XE standard – 
• Motorydelse: 241 hk
• Vægt: 23.900 kg
• Diesel elektrisk

PROJEKTET STARTEDE I JANUAR 2019 OG 
SKAL STÅ FÆRDIGT I LØBET AF FORÅET 2020. 
DANJORD ETABLERER NYANLÆG AF 3,5 KM 
LANDEVEJ SAMT DOBBELTRETTET CYKELSTI. 
INDEN DANJORD KAN AFLEVERE ET FÆRDIGT 
PROJEKT, HAR MASKINERNE FLYTTET 100.000 
M3 RÅJORD OG UDLAGT CIRKA 50.000 M3 
BUNDSAND.

På projeket kører Danjords nyeste og seneste ma-
skinanskaffelse. En Cat D6 XE dozer med 241 hk, 
dieselelektrisk transmission og en egenvægt på 
knap 24,6 ton. Den er leveret med 3-tand ripper 
og fabriksmonteret Trimble 3D maskinstyring. 
D6XE har fået helt ny kabine med betjeningsven-
lig 10” skærm samt integreret 3D skærm. Støjni-
veauet er reduceret til 73 db(A), udsynet er blevet 
forbedret, og så har maskinen fået bakkamera. 
Alt i alt en masse nye funktioner, som forbedrer 
maskinførens arbejdsmiljø i kabinen.
Ifølge projektleder Ole Leegård og formand Thor-
kild Kristensen var Cat dozeren det helt naturlige 
valg:
- Den er jo særdeles effektiv og har et  lavt 

brændstofforbrug. Begge dele harmoner med vo-
res ønske om at signalere, at vi er miljøbevidste 
og produktive på samme tid, siger de to Danjord 
ansatte. 
Og direktør Stef Heykop supplerer:
- Det er ikke hver dag, man får leveret ny bulldozer 
til fi rmaet! Vi har netop fået en længe ventet ny 
CAT D6XE med fuld 3D GPS Maskinstyring. Vi har 
ventet på E-modellen, idet dieselmotoren driver 
den elektriske del, som driver bulldozeren fremad. 
Dermed har den fuld moment. Altså styrke  fra 
første øjeblik den sættes i gang - uden at den skal 
op i omdrejninger. Det betyder en væsentlig opti-
mering af brændstofforbruget til gavn for miljø og 
fi rmaets økonomi. Støjen er også væsentlig mind-

sket til gavn for både maskinfører og omgivelser. 
Maskinen har allerede vist gode resultater, og 
selv om den er et nummer mindre end den, som 
den har erstattet, producerer den stort set det 
samme med væsentligt mindre brændstofforbrug.

 CAT D6 XE DOZER
ANLÆGGER NY OMFARTSVEJ

RUNDT OM NIMTOFTE PÅ DJURSLAND

Maskinfører Henrik Søjberg oplever maskinen 
som meget støjsvag

Fra ventre formand Thorkild Kristensen, projekt-
leder Ole Leegaard (Danjord) og distriktschef 
Birger Hjelm (Zeppelin)
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STOR VÆKST PÅ NYANLÆG OG VEDLIGEHOLD 
AF JERNBANER GØR, AT AARSLEFF RAIL 
UDVIDER MASKINPARKEN MED TRE NYE 
CAT M323F RAIL MASKINER. EN AF DE NYE 
MASKINER KØRER NETOP NU PÅ LYNGBY 
STATION, HVOR AARSLEFF RAIL FORBEREDER 
ANLÆG TIL NY LETBANE.

Ifølge materielleder Mogens W. Bengtson er der 
fl ere gode grunde til, hvorfor Aarsleff Rail valgte 
netop denne model.
- Helt klart på grund af maskinens meget lil-
le drejeradius. Maskinen er så kompakt, at vi 
kan arbejde med den, selv om der er dobbelt-

spor med trafi k, siger materielleder Mogens W. 
Bengtson.
Maskinen har markedets korteste svingradius 
på 1.566 mm. Den er med hydraulisk drivlinie og 
kører på en særskilt skinneundervogn med tilhø-
rende dæk.
- Gravemaskinen trækker på skinnehjulene, og 
det giver en væsentlig besparelse på dækslidta-
gen, siger Mogens W. Bengtson. 
Op til omkring 70% af tiden bliver maskinen 
brugt til kranarbejde. Fx til lægning af skinner.
- Det er også en af grundene til, at vi valgte den-
ne maskine. Den har en meget stærk og præcis 
hydraulik. Det er vigtigt med en nøjagtig styring, 

når der står folk, som skal placere skinnerne med 
hænderne, siger Mogens W. Bengtson.
 Maskinerne, som kører i 24 timers drift, er købt 
med servicekontrakt og med opkobling til Cats 
maskinstyringssystem Visionlink. 
- Visionlink gør, at vi kan optimere vores drift og 
fx undgå unødvendig tomgangstid, siger Mo-
gens W. Bengtson.
Maskinen er en klar forbedret udgave end for-
gængeren. Det kan maskinfører Arne Jakobsen, 
som har været 6 år hos Aarsleff Rail, skrive un-
der på. Han satte sig ned og læste hele manu-
alen fra ende til anden for at lære alle funktio-
nerne at kende. 

- Den har 5 forskellige indstillinger af hydrauli-
kken. Du kan også indstille løftefunktionen, så 
den kører ned til kun 10% af normal hastighed, 
så du undgår at lave pludselige bevægelser på 
steder, hvor der ikke er ret meget plads. Den har 
op til 8 indstillinger af bremsekraft, og det er en 
stor fordel, fordi du kan lave mere moderate op-
bremsninger til glæde for de kollegaer, der sid-
der i mandskabsvognen. Og så har maskinen krø-
jestop, som betyder, at den simpelthen stopper 
med at dreje, hvis jeg overskrider grænsevær-
dierne. Så jeg er vældig tilfreds med maskinen, 
siger Arne Jakobsen.

FAKTA
  CAT M323F RR SKINNE-

KØRENDE HJULGRAVE-
MASKINE

• Motor C4.4 Accert stage IV, 152 HK
• Vægt 23,9 ton
• Markedets korteste svingradius på 1566 mm
• Hydraulisk drivlinie med intregreret skinnehjul
• Dobbeltkabine
•  Rail godkendt Smart Evolution sikkerhedssy-

stem
• Overholder EN15746 standard
•  Udstyret med Engcon EC219-EC-Oil-QS60 med 

styresystem 10 samt Grip20 Rail klo

TRE NYE CAT RAIL MASKINER
FORØGER SIKKERHED OG EFFEKTIVITET HOS 
AARSLEFF RAIL

Key account manager, Birger Hjelm, Zeppelin 
Danmark (tv) og Mogens Werin Bengtson, 
Aarsleff Rail

Cat M323F på arbejde på Lyngby Station

At maskinen er kompakt med en lille venderadius har stor betydning
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ZEPPELIN DANMARK, DEN DANSKE FOR-
HANDLER AF CAT ENTREPRENØRMASKINER, 
OPLEVER STIGENDE INTERESSE FOR MOBILE 
GRAVEMASKINER, DER ER INDREGISTREDE TIL 
AT KØRE PÅ OFFENTLIG VEJ MED ARBEJDS-
 VOGN.

Fornylig leverede virksomheden således en sam-
let løsning bestående af en ny Cat M315F mobil 
gravemaskine med tilhørende arbejdsvogn til 
entreprenørfi rmaet Arkil, som ser helt klare og 
effektive fordele i denne maskinløsning.
Tæt på byen Smidstrup møder vi maskinfører 
Kenneth Niess, som kommer kørende i sit nye 
vogntog ude fra landevejen og ind på pladsen 
med byggegrunde. Her stopper han op til en snak 
om, hvad det betyder i hans dagligdag, at han 
har gravemaskine og vogn med på samme tid.
- Jeg kan køre hurtigt frem og tilbage mellem 
opgaverne – også ude på offentlig vej. Det gør 
mit arbejde nemmere og mere effektivt, og jeg 
sparer tid, siger Kenneth Niess.
Kenneth Niess er 36 år gammel og har været 
maskinfører i 15 år. I øjeblikket laver han ud-
gravninger til trykledninger. Både til den type 
af opgaver og til andre opgaver er det en klar 
fordel, at han kan trække en arbejdsvogn efter 
sig. Arbejdsvognen forøger fl eksibiliteten og mu-
lighederne. Hvis han arbejder på en vej, hvor han 
fx skal grave jord og sand væk, kan han i stedet 
for at læsse materialerne på en lastbil, blot dreje 
rundt og lægge det i vognen. 
- Jeg kan også have materialer med rundt i vog-

nen. Det gør fx kloakarbejde meget nemmere, 
fordi det sand, jeg skal bruge til at lægge ned 
ovenpå rørerne, kan jeg tage omme fra vognen, 
siger Kenneth Niess. 
Og så nyder han stilheden i og omkring maski-
nen.
- Den er meget støjsvag, og det er et stort plus. 

Både for mig inde i kabinen, men også for dem, 
der arbejder rundt om maskinen. Det betyder 
noget for sikkerheden, når vi nemmere kan råbe 
hinanden op, siger Kenneth Niess.
Derudover sætter han også pris på maskinens 
gode udsyn og kameraer, som hjælper ham, der 
hvor der kan opstå blinde vinkler.

  FAKTA
 CAT 315F STANDARD
• 157 hk
• 17.600 kg
• 8,74 m rækkevidde
• 5,57 m gravedybde

Udvalgt udstyr:
• Cat Deluxe sæde med 2-vejs plandæmper
• Walkie Talkie, inkl. håndfri betjening
• Dozerblad bag. Støtteben for
• Hjulstyring via joystick SVAP
• GPS
• Oliefyr
• Håndfri telefon
• Engcon rotortilt
• Skovlpakke
• Pallegafl er
• Mekanisk kost
• Western arbejdsvogn:
• Totalvægt på vogn 8.000 kg
• Egenvægt 3.500 kg
• Nyttelast 4.500 kg
• Længde 531 cm
• Højde 180 cm
• Bredde 255 cm

MOBIL CAT GRAVEMASKINE
MED ARBEJDSVOGN ER ET HIT HOS ARKIL

Cat M315 med tilkobling

Maskinfører Kenneth Niess 
er meget tilfreds med sin nye 
Cat mobile gravemaskine

Et komplet sæt
- mobilgravemaskine + arbejdsvogn
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Gæsterne havde mulighed for at se og prøve 
mange af vores next generation gravemaskiner 
m ed de nyeste teknologier. Fx vejesystem og 
maskinstyring.
Munck fortalte om deres lufthavnsprojekter på 
Grønland. Nogle af maskinerne, som Munck har 
købt til dette projekt, var udstillet på pladsen og 
på værkstedet. Fx. den store dumptruck 772G.
Formålet med arrangementet var at give ma-
skinførerne mulighed for i praksis at prøve Cats 
unikke teknologier af. Fx vejesystem og maskin-
styring. Hele vejen igennem dagen og aftenen 
stod maskinførerne således klar til at blive den 
næste i rækken til at prøvekøre maskinerne.
Mange måtte også konstatere, at den nye ge-
neration af minigravere sætter en ny standard i 
forhold til, hvad man har set tidligere på de små 
minigravere. Særligt joystickstyringen impone-
rede.
Pølsevogn, fadøl og levende bål sørgede for hyg-
ge og god stemning.

OMKRING 300 GÆSTER
LAGDE VEJEN FORBI VORES ÅBENT FØRERHUS, 
DEN 21. NOVEMBER 2019

ÅBENT FØRERHUS
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I SKEJBY
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KONCERNEN ER NU OGSÅ  REPRÆSENTERET I NORDEUROPA

ZEPPELIN HAR OVERTAGET SALG OG SERVICE 
AF MASKINER OG KOMPONENTER FOR DEN 
AMERIKANSKE ENTREPRENØRMASKINPRO-
DUCENT CATERPILLAR I DANMARK, SVERIGE, 
GRØNLAND OG FÆRØERNE. PORTEFØLJEN OM-
FATTER DESUDEN DREV- OG ENERGISYSTEMER 
SAMT MASKIN- OG MATERIELUDLEJNING. 
UD OVER DANMARK, SVERIGE OG GRØNLAND 
OVERTAGER ZEPPELIN-KONCERNEN DESUDEN 
SALG OG SERVICE AF MOTORER OG GENERA-
TO RER AF MOTORMÆRKET MAK I DE BALTISKE 
LANDE (ESTLAND, LETLAND, LITAUEN), SAMT 
FINLAND, ISLAND OG PÅ FÆRØERNE. 

Zeppelin forfølger en solid, langsigtet vækst-
strategi og ser stort potentiale i de nye salgs- og 
serviceområder. På disse markeder skal maskin-
parken udbygges målrettet og konsekvent, og 
reservedels- og serviceforretningen forstærkes 
med udvidede servicekoncepter. Et yderligere 
tyngdepunkt ligger i opbygningen af en slagkraf-
tig Rental Organisation samt fremme af handlen 
med brugte maskiner. 
„Vi glæder os til at fortsætte Zeppelin-koncer-
nens succeshistorie sammen med vores nye 
nordeuropæiske kolleger og vores mangeårige 
partner Caterpillar. Nu vil vi også kunne tilbyde 
vores kunder i Nordeuropa skræddersyede løs-
ninger“ siger Peter Gerstmann, administrerende 
direktør for Zeppelin GmbH, om den succesfulde 
gennemførelse af handlen.
Andreas Brand, bestyrelsesformand for Zeppelin 

GmbH og overborgmester i byen Friedrichshafen, 
tilslutter sig: „Zeppelins succes hviler på med-
arbejdernes motivation og ildhu. Det har gjort 
Zeppelin-koncernen til den største og mest suc-
cesfulde salgs- og servicepartner for Caterpillar 
verden over.”

Inden for rammerne af de kontraktmæssige af-
taler overgår de aktiver, der er nødvendige for 
forretningsaktiviteten fra den hollandske koncern 
Pon til Zeppelin. Ligeledes er de eksisterende an-
sættelsesforhold for de ca. 800 medarbejdere hos 
Pon overtaget af Zeppelin. 

I forbindelse med udvidelsen omrokerer Zeppe-
lin-koncernen også sine strategiske koncernen-
heder (SGE). Forretningen med entreprenør- og 
minedriftsmaskiner bliver gennemført på de nye 

salgs- og serviceområder i en selvstændig SGE 
under navnet „Baumaschinen Nordics“. Ledelsen 
af denne SGE og forretningsledelsen i de nye kon-
cernselskaber i Sverige og Danmark overtages af 
Volker Poßögel, den hidtidige leder af den strate-
tiske koncernenhed Power Systems. 

Ud over salgs- og servicepartnerskabet med Ca-
terpillar integrerer Zeppelin også SITECH-selska-
berne i Sverige og Danmark. Disse er specialise-
rede med hensyn til salg og service af produkter 
fra den amerikanske teknologikoncern Trimble. 
Trimble er verdens førende producent af maskin-
styrings-, GPS- og fl ådestyringssystemer og tilby-
der hard- og software til byggeplanlægning og til 
styring af integrerede byggeprocesser. 

Som et yderligere element i handlen overgår Bal-
tic Marine Contractors (BMC) med hjemsted i Tal-
linn, Estland fra Pon til Zeppelin. I dette selskab 
har man samlet salgs- og serviceaktiviteterne for 
mærket MaK, som tilbyder premium-skibsmotorer 
og store gasmotorer til energifremstilling. Frem-
over overtager Zeppelin ikke kun salg og service 
af disse motorer i Danmark, Sverige og Grønland, 
men også i de baltiske lande (Estland, Letland, 
Litauen), samt i Finland, Island og på Færøerne. 

Virksomheden Caterpillar Inc. fra USA er verdens 
førende producent af entreprenør- og minedrifts-
maskiner, diesel- og naturgasmotorer, industri-
gasturbiner samt dieselelektriske lokomotiver. 
Caterpillar sælger sine produkter i forskellige 
lande og regioner via selvstændige salgs- og ser-
vicepartnere (dealerships). 

ZEPPELIN-KONCERNEN 

ER FORTSAT PÅ

VÆKSTKURS OG

UDBYGGER SIT

PARTNERSKAB MED 

FIRMAET CATERPILLAR

Annette Jacobsen indtræder som ny adm. 
direktør for Zeppelin Danmark AS.

Fra Townhall mødet i Brøndby, hvor de danske 
medarbejdere bød Zeppelin velkommen til 
Danmark.
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KONCERNEN ER NU OGSÅ  REPRÆSENTERET I NORDEUROPA

Zeppelin har arbejdet med salg og service af 
Caterpillars entreprenør- og minedriftsmaskiner 
samt Cat- og MaK-motorer siden 1954. I løbet af 
årene har koncernen løbende udbygget sit salgs- 
og serviceområde samt sin produkt- og tjeneste-
ydelsesportefølje. I dag er Zeppelin ikke kun aktiv 
inden for dette område i Tyskland, Østrig, Tjekkiet 
og Slovakiet, men også i store dele af Den Rus-
siske Føderation, i Ukraine, Turkmenistan, Usbe-
kistan, Tadsjikistan, i Armenien og Hviderusland. 

 OM ZEPPELIN-KONCERNEN 
Zeppelin-koncernen tilbyder løsninger inden for 
områderne byggeri, drivkraft og energi samt in-
geniørvirksomhed og anlægsarbejde og er aktiv 
verden over i 38 lande på mere end 220 lokali-
teter. Knap 10.000 medarbejdere arbejder sam-
men i ét management holding-selskab og seks 
strategiske koncernenheder: Baumaschinen 
Zentraleuropa, Baumaschinen Nordics, Bau-
maschinen Eurasia (salg og service af entrepre-
nør-, minedrifts- og landbrugsmaskiner), Rental 
(udlejning og projektløsninger til byggebranchen 
og industrien), Power Systems (drev- og energi-
systemer), anlægsarbejde (ingeniørvirksomhed 
og anlægsarbejde). I regnskabsåret 2018 om-
satte koncernen for 2,9 milliarder euro. Zeppelin 
GmbH er koncernens holdingselskab med juridisk 
hjemsted i Friedrichshafen og hovedkontor i Gar-
ching bei München. Zeppelin-koncernen er en  
fondsvirksomhed. Dens rødder ligger i Ferdinand 
Graf von Zeppelins oprettelse af Zeppelin-fonden 
i året 1908. Indtil i dag er Zeppelin-fonden direkte 
og via Luftschiffbau Zeppelin GmbH indirekte ak-
tionær i virksomheden.  Yderligere informationer 
på zeppelin.com.

OM ZEPPELIN DANMARK A/S 
Zeppelin Danmark A/S er en pålidelig partner in-
den for maskiner, motorer og generatorer og er 
den eneste distributions- og servicepartner for 
Caterpillar Inc. - verdens største producent af 
entreprenørmaskiner. Zeppelin tilbyder skræd-
dersyede løsninger til større jordarbejde, ud-
gravning, nedbrydning, genvinding og vejarbejde 

samt have- og landskabsarkitektur og industri-
elt maskinudstyr. Zeppelin er med sine Cat- og 
MaK-motorer den førende leverandør af løsnin-
ger til industri og marine, jernbanekøretøjer samt 
olie- og gasindustrien og energiproduktion. Pro-
duktsortimentet omfatter også særligt udstyr til 
miner over og under jorden samt fl ådestyring og 
maskinstyringssystemer. Højt kvalifi cerede ser-
viceteknikere og ingeniører har serviceret Cater-
pillar-produkter i Danmark siden 1967. Cirka 260 
medarbejdere betjener kunder i hele Danmark, 
Grønland og Færøerne. Zeppelin Danmark A/S 
er en del af Zeppelin-koncernen. Den hidtigige 
adm. direktør for Equipment, Annette Jacobsen, 
indtræder som ny adm. direktør for Zeppelin Dan-
mark A/S i forbindelse med overtagelsen. Find 
fl ere informationer på zeppelin-cat.dk. 

Fra venstre Volker Possögel, Andreas Hendrix og Peter Gerstmann, Zeppelin byder velkommen om bord til nye danske kollegaer. Velkomstkage til at fejre overtagelsen.

Kaffe og kage faldt i god jord ved velkomstarrangementet i Brøndby den 9. januar 2020.
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 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 
rettere - fraværet af støj. Den nye maskine har 
givet ham en klar forbedring af arbejdsforholde-
ne.
- 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 
brydekraft. Gearskiftet er meget behageligt, me-
get glidende, så du mærker ikke de ryk, der el-
lers kan forekomme imellem gearskiftene, siger
Søren Hass Nielsen.

CAT 980M – UDVALGT UDSTYR:
•  Håndfri Walkie Talkie og Blaupunkt bluetooth 

radio
•  Sædemonteret skovlkontrol og joystickstyring
• Klimaanlæg
• Centralsmøring
• Bakkamera
• 10 stk. LED arbejdslys
• 10 kW oliefyr med 7-døgnsur med SMS start
• Cat gulvtæppe
• 2 stk. rotorblink på taget
• Østergaard miljøfi lter

CAT 980M
- HVOR BLEV STØJEN LIGE AF?

Maskinfører
Søren Hass Nielsen

SITECH DANMARK

Tel: 7025 4414 
www.SITECH.dk

TEKNOLOGI TIL  
ENTREPRENØREN

MENNESKER 
OG 
TEKNIK
SITECH® leverer brugervenlig, 
gennemprøvet Trimble teknologi  
til bygge- og anlægsfirmaer i alle  
størrelser.

Med Trimbles enestående teknologi, der 
forbinder arbejdspladserne - fra maskin-
styring til GPS positioneringssystemer 
og software - med SITECH får du den rig-
tige support, viden og erfaring, der kan 
øge din produktivitet og rentabilitet.

I FORÅRET 2019  KØBTE ARKIL DEN FØRSTE CAT 
301.8 FRA CATS NEXT GENERATION. DEN HAR 
NU BANET VEJEN FOR TO YDERLIGERE MINI-
GRAVEMASKINER AF SAMME MODEL.  

Begge de to nye gravemaskiner og en ny 906M 
læssemaskine kører nu på et fjernvarmeprojekt 
i Nordborg. Men inden da var markedet blevet 
undersøgt grundigt, og som altid med maskinfø-
rerne med på råd.

- Vi spurgte en af maskinførerne, som i forvejen 
kørte i en Cat 301.7, og han var heller ikke i tvivl 
om, at han gerne ville have Cat igen, siger værk-
fører Jan Træger, Arkil.
De to gravemaskiner er leveret med Tiltman og 
JST skovlpakke, mens læssemaskinen er med 
skovl og pallegafl er og med udtag til kost.

- Vi er imponeret over joystick-styringen og de 
mange muligheder for indstilling af hastighed på 
hydraulikken. Der er stor rummelighed i kabinen. 

De daglige funktioner er let tilgængelige og nem-
me at betjene, siger Jan Træger.

Gravemaskinerne har som standard en vippebar 
kabine, og det har allerede vist sit værd.

- Det er simpelthen et kæmpe plus i forhold til 
den daglige service. Vi skulle fx have bygget no-
get gps sporing på maskinen. Du fjerner bare to 
skærme og to bolte, vipper kabinen op, og så har 
du adgang til det hele, siger Jan Træger.

DEN NYE CAT 301.8 NEXT GEN IMPONERER

Værkfører Jan Træger (tv) og
afdelingschef Mikkel Bigum, Arkil

Maskinfører 
Rolf Poulsen

Cat 980M på hårdt arbejde hos Prøvestenen
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Som noget helt nyt og banebrydende er joystick 
nu elektriske. Du kan justere både hastigheder 
og nemt og hurtigt indstille maskinen efter hvil-
ken opgave, du laver. Med et enkelt tryk på en 
knap i det ene joystick kan du skifte om til at køre 
undervognen via venstre joystick og dozerbladet 
via højre joystick. Du kan endda afmontere køre-
pedalerne og derved få masser af benplads.

Cat 301.8 gravemaskinen leveres med funktio-
ner, som du ikke får andre steder.
• Joystickstyring
• Aircondition (tilvalg)
• Vippebar kabine
• DAB radio 
• Affjedret sæde
• Bluetooth opkobling

KOMFORT OG KONTROL
Joystick og cruise control gør det nemmere og 
hurtigere at manøvrere og fl ytte maskinen.

KVALITET OG EFFEKTIVITET
Næste generation mini gravemaskiner tilbyder 
lavere ejer- og maskinføreromkostninger. Du 
skal nu bruge mindre tid og færre penge på ser-
vice og reparationer. Den nye produktlinje er en 
investering i både kvalitet og effektivitet.

HØJ YDELSE
De mange funktioner gør mini gravemaskinerne 
til de bedste i klassen, når det kommer til pro-
duktivitet og ydelse. Du kan justerere hydraulik 

og hastigheder, så de passer til dig og de opga-
ver, du laver. Næste generations mini gravema-
skiner leverer op til 20% højere ydelse med det 
samme brændstofforbrug.

 GØR SOM MANGE ANDRE

KØB VORES MEGET POPULÆRE NÆSTE GENERATIONS
CAT 301.8 MINI GRAVEMASKINE

SERVICE HAR ALDRIG VÆRET NEMMERE
Vi har forbedret adgangen til maskinens servicepunkter. På 1-2 tons maskinerne betyder 
den vippebare kabine, at du på få minutter har adgang til alle maskinens vitale dele. 
Service og vedligeholdelse har aldrig været nemmere.

Cat 301.8 minigravemaskine med blandt andet joystick-styring og vippebar kabine

Ring til produktspe-
cialist Poul Hallling 
eller en af vores 
sælgere og hør mere 
om gravemaskinen.

Fjern styrestængerne og få mere benplads.
Du kan køre maskinen med joystikket.



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

Telefon 7025 2211
Park Allé 363 · 2605 Brøndby / Jens Olsens Vej 23 · 8200 Aarhus N

ZEPPELIN DANMARK A/S

Som noget helt nyt og banebrydende er 
joystick nu elektriske. Du kan justere både 
hastigheder og nemt og hurtigt indstille ma-
skinen efter hvilken opgave, du laver. Med et 
enkelt tryk på en knap i det ene joystick kan 
du skifte om til at køre undervognen via ven-
stre joystick og dozerbladet via højre joystick. 

Du kan endda afmontere kørepedalerne og 
derved få masser af benplads.
- Og det var noget, de besøgende var rigtig 
meget interesseret i at høre nærmere om.   
Der var rigtig mange inde på vores stand for 
at se og høre om vores populære minigra-
vemaskine, hvor styrestænger og pedaler 

kan fjernes, så man kan styre maskinen med 
joystik i stedet for,. Det resulterede i mange 
forespørgsler på tilbud, så vi har været meget 
tilfredse med messen, som jo samtidigt også 
markerede startskuddet på vores nye frem-
tid som Zeppelin Danmark, siger marketing-
koordinator Lars R. Poulsen,  Zeppelin Dan-
mark A/S.

STOR INTERESSE FOR
CAT MINIGRAVEMASKINE
UDEN STYRESTÆNGER OG PEDALER PÅ KLOAKMESSEN 2020




