
Effektive
maskinløsninger
til grusgrave, nedbrydning, knusning, sortering, 
affaldshåndtering, neddeling og stakning



Sandviks brede sortiment af mobile kæbeknusere er 
kvalitetsmaskiner med høj kapacitet: Fra 225 og helt 
op til 1.100 tons i timen. Knuserne er bl.a. udstyret 
med markedets største kæbeåbninger, så de klarer 
selv de mest krævende opgaver.

Enkel og nem betjening kendetegner alle Sandviks 
maskiner. Store og let aflæselige farvedisplays er  

med til at gøre arbejdet nemmere for operatøren.

Sandvik Mining and Rock Technology

Sandvik Mining and Rock Technology har i mere end 
150 år været kendt for at producere kvalitetsmaskiner 
med en god driftsøkonomi til anvendelse hos entre-
prenører, nedrivere, anlægsgartnere, på genbrugs- 

pladser, i grusgrave og til minedrift. Produkterne spænder 
bredt fra sorterværker, grovsorterere, kæbeknusere,  
kegleknusere til borevogne og diverse udstyr til mine- 
drift.

Sandvik er svensk topkvalitet

Sandvik mobile kæbeknusere

Se det komplette produkt- og udstyrsprogram fra Sandvik på vores hjemmeside:
www.hpe-as.dk

https://hpe-as.dk/maskiner-udstyr/sandvik


Sandvik mobile slagleknuser er en banebrydende 
løsning, der tilbyder primær og sekundær knusning  
i samme enhed. Denne opgraderede 2-serie-model 
har den nyudviklede CI621 Prisec™-teknologi, som 
med en række innovationer giver højere effektivitet  
og forbedret sikkerhed under vedligeholdelse. 

Høj effektivitet - fleksible fordele

Det giver dig fleksibilitet til at arbejde i åbent eller 
lukket kredsløb, da opsætningen af den valgfri  
dobbeltdæks hængesigte kan klares på mindre end  
30 minutter. Alle Sandvik anlæg er udstyret med  
My Fleet fjernovervågningssystem som standard.  

Kort sagt: En af de mest fleksible og effektive mobile 
løsninger til store og små virksomheder. 

Et stort udvalg af slagler gør sliddet mindre, fordi 
knuseren kan tilpasses præcis til det materiale, der  
skal knuses.

Sandvik Mining and Rock Technology

Sandvik mobile slagleknusere

Se det komplette produkt- og udstyrsprogram fra Sandvik på vores hjemmeside:
www.hpe-as.dk

https://hpe-as.dk/maskiner-udstyr/sandvik


Sandvik Mining and Rock Technology

Sandviks innovative mobile QH & QS serie kegleknuser  
giver dig uafbrudt produktivitet og kræver minimal 
indsats af operatøren.

Med denne Sandvik mobile kegleknuser kan du 
komme i gang med dit projekt hurtigere og maksi- 
mere dit investeringsafkast. 

Sandvik bruger den nyeste teknologi for at sikre, at 
de mobile knusere er konstrueret for let mobilitet og 
hurtig opsætningstid.

Med en hængesigte monteret, kan du lave op til 3 
færdigvarer i én arbejdsgang. Samtidig minimeres 
udgifterne ved flytning af kun ét anlæg. Hængesigten 
er konstrueret, så den nemt kan af- og påmonteres 
knuseren. Returbåndet sikrer, at alt materiale knuses  
i præcis den ønskede størrelse.

Sandvik QH & QS serie kegleknuser

Se det komplette produkt- og udstyrsprogram fra Sandvik på vores hjemmeside:
www.hpe-as.dk

https://hpe-as.dk/maskiner-udstyr/sandvik


Sandvik Mining and Rock Technology

Sandvik QA er en serie af mobile sigtere. Maskinerne 
er yderst produktive med to uafhængige sigter med 
dobbeltdæk eller trippeldæk. Dobbeltsigten renser 
materialet særdeles effektivt. Maskinerne er udstyret 
med Sandviks patenterede dobbelte rystesystem.

Selv ved høj ydelse opnås rent materiale, eftersom 
maskinens sigteareal er meget stort.

Størstedelen af den lille fraktion fjernes allerede  
under den første sigtning på øverste del af sigten. 
Denne kan hæves og sænkes alt efter hvilket  
materiale, der skal sigtes.

Sandvik QA mobile sigtere

Se det komplette produkt- og udstyrsprogram fra Sandvik på vores hjemmeside:
www.hpe-as.dk

https://hpe-as.dk/maskiner-udstyr/sandvik


Sandvik Mining and Rock Technology

I en stadig mere konkurrencepræget industri er 
fleksibilitet nøglen. Sandviks sortiment består af en 
lang række sorteringsanlæg, hvor QE scalper-serien er 
kendt som en af markedets mest alsidige, pålidelige 
og kompakte mobile løsninger.

For Sandvik er målet, at du som bruger skal løse dine 
opgaver med en minimal indsats. Derfor er der hele 
tiden fokus på at udvikle maskiner med brugervenlige 
funktioner og hurtig opsætning.

Større fleksibilitet er løsningen, når pladsen 
er trang

Sandvik kan, som de eneste på markedet inden for 
grovsortering, levere scalpere med begge sidebånd 
placeret på samme side. Så der kan arbejdes effektivt, 
selv om pladsen er begrænset.

Sandvik QE scalper-sorteringsanlæg

Se det komplette produkt- og udstyrsprogram fra Sandvik på vores hjemmeside:
www.hpe-as.dk

https://hpe-as.dk/maskiner-udstyr/sandvik


ZEMMLER Multiscreen

ZEMMLER leverer overbevisende løsninger,  når der er 
brug for store anlæg med høj kapacitet og sorterings-
kvalitet. Ideel på en lang række anvendelsesområder 

med store dobbelttromler og utallige muligheder for 
soldopsætninger. Det sikrer en ren adskillelse – selv 
med små soldmasker og sammenhængende materialer.

ZEMMLER adskiller sig fra resten af markedets produ-
center ved at være den eneste, der tilbyder 3 sorte- 
ringer i én arbejdsgang på en tromlesorterer.  

Den mindste maskine vejer kun 3.500 kg og har – 
trods sin beskedne størrelse – en høj kapacitet.

ZEMMLER tilbyder bl.a. forlængelse af transportørerne, 
stenrist over fødekasse, magnetruller, fjernbetjening, 
stationært anlæg - samt undervogn på larvebånd. 
Ligeledes et bredt udvalg af motoropsætninger som 

Diesel/hydraulisk, Diesel/elektrisk, Benzin/elektrisk 
eller udelukkende elektrisk.  

Alle maskiner kan også leveres som ’Stand-alone’.

ZEMMLER Multiscreen – tromlesortering i 3 fraktioner

Eneste med 3 sorteringer i 1 arbejdsgang

Stort udvalg af ekstra tilbehør til alle maskiner

Se mere om ZEMMLER Multiscreen tromlesorterere på vores hjemmeside:
www.hpe-as.dk

https://hpe-as.dk/maskiner-udstyr/oevrige-produkter/zemmler


EDGE Innovate Recycling Range

- er specielt designede løsninger med affalds-industrien i 
tankerne: En lang række neddelere med lav hastighed, 
tromlesortering, mobile plukstationer og flip flowsigter, 
gør det muligt for EDGE operatører at neddele, sortere 
og adskille værdifulde råvarer fra affaldsstrømmen. 

Let og omkostningseffektivt at skille
værdifulde råvarer fra affaldet

Fra at have et stort og tungt arbejde mod ikke-neddelte 

materialer til at producere en homogen færdigvare,  
er EDGE Slayer Serien dit vigtigste udstyr – hvor du  
er sikret let identifikation og omkostningseffektiv 
adskillelse af værdifulde råvarer fra affaldsstrømmen. 

Nu kan EDGE Innovate Recycling Range effektivt  
reducere mængden af affald, der sendes til depone- 
ring, og udvinde den maksimale værdi fra kommunalt 
fastaffald.

EDGE Tromlesorterer  
EDGE-sortimentet af materialehåndteringsudstyr giver 
operatørerne en effektiv, pålidelig og robust løsning. 

EDGE forbindes med høj kvalitet inden for mobile 
stakketransportører, der alle er designet til at forbedre 
produktiviteten og mobiliteten – og samtidig minimere 
omkostningerne.

EDGE Innovate Recycling Range

Vi importerer og forhandler hele EDGE sortimentet af sorterere.
Kontakt os for yderligere information

https://hpe-as.dk/kontakt


EDGE Innovate Recycling Range

Hos H.P. Entreprenørmaskiner tilbyder vi et stort  
udvalg inden for alle typer af stakkebånd – fra 6  
til 42 meters længde. 

Alle stakkebånd kan leveres med hjul- eller larvebånds- 
undervogn, ligesom vi har et bredt udvalg af løsninger 
for stakkebånd med fødekasse. 

EDGE Stakkebånd

Vi importerer og forhandler hele EDGE sortimentet af stakkere.
Kontakt os for yderligere information

https://hpe-as.dk/kontakt


ANACONDA er sigteanlæg, sortererer, scalpere, knusere og stakkebånd i særklasse. 
Kontakt os for yderligere information

ANACONDA EQUIPMENT

ANACONDA sigteanlæg
2- og 3-dæks sigteanlæg fra Anaconda med  
mulighed for ”rinser”, vibrations-stenrist og meget 
mere. Vælg mellem flere motortyper.

Med det store  soldareal  på op til 6,0 x 1,6 meter 
opnås en effektiv produktion på  op til 450 tons i 
timen.

ANACONDA scalpere
Anacondas sortiment af scalpere – grovsorterings- 
anlæg – består af 4 forskellige størrelser. Alle leveres 
med mange valgmuligheder for soldtyper og mulighed 
for fødekasse med metalbånd.

ANACONDA tromlesorterer
- findes i to udgaver: 15 tons og 20 tons. Som noget 
helt unikt kan begge maskiner leveres med tipstenrist, 
forstørret fødekasse, vibrationsdæk og vibrationsgrid  
– eller den hårdføre ’Punch plate’ tromle.

For at vi hos H.P. Entreprenørmaskiner kan sikre vores 
kunder lige netop de produkter der efterspørges, har 
vi også kvalitetsprodukter fra ANACONDA. 

Anaconda Equipment har formået at producere 
maskiner i de størrelser, som vores andre leverandører 
ikke leverer. På den måde kan H.P. Entreprenørmaskiner 
sikre, at du som kunde kan få lige netop den maskin-
størrelse, der passer til dit projekt og behov.

ANACONDA - kvalitetsprodukter til sortering og stakning

https://hpe-as.dk/kontakt


ANACONDA er sigteanlæg, sortererer, scalpere, knusere og stakkebånd i særklasse. 
Kontakt os for yderligere information

ANACONDA EQUIPMENT

ANACONDA stakkebånd
med mulighed for larvebånds-undervogn eller hjul. 
Størrelsen på Anaconda stakkebåndene varierer fra 
10-30 meter.

Kan leveres med et stort udvalg af ekstraudstyr: 
· Overbåndsmagnet.
· Chevron bånd. 
· Udvidet fødekasse.
· Lukkede ’sideskørter’.
+ muligheder for motorvalg af CAT, JCB eller  
 DEUTZ + el- eller hydrauliktilslutning.  

NYHED!
ANACONDA kæbeknuser og
ANACONDA rotationsknuser
Begge modeller er konstrueret med mulighed for at 
bytte selve knuserværket på rammen og dermed få  
to maskiner i én.

ANACONDA stakkebånd med 
fødekasse
Stakkebåndene findes i 3 forskellige længder: 10, 15 
og 20 meter. Alle med muligheder for tilvalg af ekstra- 
udstyr som mulcher, udvidet fødekasse og tipstenrist 
med vibration.

https://hpe-as.dk/kontakt


H.P. Entreprenørmaskiner A/S
Altid leveringsdygtige i slid- og reservedele til dine maskiner.  
Stor ekspertise i sold til sorteringsanlæg.

Kontakt os allerede i dag og få et uforpligtende tilbud,  
hvad enten det gælder nye eller brugte maskiner.

Salgschef
Henrik Kildegaard
hk@hpe-as.dk
Tlf: 22 26 38 66 

Produktchef
Søren Pedersen
sp@hpe-as.dk
Tlf: 56 87 10 10

H.P. Entreprenørmaskiner A/S er importør af Hitachi Construction Machinery, 
Sandvik Mining and Rock Technology og Bell Equipment

Bjæverskov 56 87 10 10 · Horsens 76 82 20 20 · Nuuk +299 32 27 00

H.P. Entreprenørmaskiner A/S er en familieejet virksomhed, der siden 1981 har leveret og serviceret entreprenør-
maskiner og entreprenørmateriel til kunder i Danmark, Grønland og på Færøerne. Vi ønsker at være vores kunders 
foretrukne leverandør og samarbejdspartner ved at give god service og seriøs rådgivning. 

Fra vores afdelinger i henholdsvis Bjæverskov på Sjælland, Horsens i Jylland og Nuuk i Grønland varetager vores meka- 
nikere på værkstederne og vores udekørende montører vedligeholdelse, reparationer og service af alle typer maskiner.

Jylland & Fyn
H.P. Entreprenørmaskiner A/S 
Vrøndingvej 1 D 
DK-8700 Horsens

Tlf.: 76 82 20 20 
Fax: 76 82 20 22

Mail: info@hpe-as.dk 
Web: www.hpe-as.dk

Grønland
H.P. Entreprenørmaskiner Grønland A/S 
Pukuffik 17C, Postboks 559 
3900 Nuuk

Tlf.: 32 27 00 

Mail: info@hpe-as.gl 
Web: www.hpe-as.gl

Sjælland & Øerne
H.P. Entreprenørmaskiner A/S 
Tingbjergvej 10 
DK-4632 Bjæverskov

Tlf.: 56 87 10 10 
Fax: 56 87 12 14

Mail: info@hpe-as.dk 
Web: www.hpe-as.dk
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