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   Et halvt år er gået siden 
Dansk Grusgrav Materiel 
så dagens lys den 1. januar 
2006, som autoriseret for-
handler af  Metso Minerals. 
DGM leverer og servicere 
Nordberg, Lokotrack 
Barmac, Trellex og Sala 
produkter.
   DGM projekterer og sæl-
ger maskiner og komplette 
anlæg i tæt samarbejde 
med Metso Minerals sy-
stemafdeling, ligesom vi 

kan foretage gennemgang 
af eksisterende anlæg for 
optimering af driften, samt 
tilbyde servicekontrakter på 
flere niveauer afhængig af 
vore kunders behov.  
   Du sidder med det første 
eksemplar af vores seneste 
tiltag; DGM Nyt. Et nyheds-
brev som vil blive udsendt 
4 gange om året. Her vil vi 
bringe nyt fra Metso Mine-
rals og DGM. Indholdet vil 
være et mix af info om nye 

produkter, service-ydelser 
og historier fra danske 
referencer. 
    Gå ind på  
www.metsominerals.com 
og find en meget stor 
mængde information om 
alle vore produkter, se 
video klip og download 
brochurer på hele produkt-
programmet..
   E06 udstillingen på 
flyvestation Vandel fra den 
24 til 26 august bliver uden 

tvivl en vigtig begivenhed i 
vor branche. DGM udstiller, 
sammen med den øvrige 
branche, de nyeste ma-
skiner fra Metso Minerals, 
samt giver mulighed for at 
du kan møde produktspe-
cialister der kan give råd 
og vejledning så du kan 
optimere din produktion.
 ‒ vi ses på E06.

Med venlig hilsen
Direktør  Uffe Yring-Nielsen

DGM Nyt  -  Nyheder til branchefolk 

   Nordberg GP 100, GP 
200, GP300 er igennem de 
senest år blevet danmarks 
mest solgte kegleknuser 
fordi de tre størrelser i GP 
serien passer perfekt ind 
i danske grusgrave enten 
det er i ny-installation eller 
ved udskiftning af eksiste-
rende kegleknusere.
   Nordberg GP seriens 
knusere er baseret på 
Metso Minerals mere end 
100 års engagement i at 
designe og produktudvikle  
knusere. Som et resultat af 
dette kan GP serien tilbyde 
adskillige helt usædvanlige 
egenskaber som giver en 
effektiv produktion, 
   Tag et nærmere kig på 
knuserne i Nordberg GP 
serien. Du vil helt sikkert 
kunne finde en GP kegle 
knuser som passer præcis 
til dine behov.

Pålidelighed
   Pålideligheden og den 
sikre brug af Nordberg GP 
serie er et resultat af, bl.a. 

brug af høj-kvalitets stål. 
Knuserens pålidelighed i 
krævende knuser-instal-
lationer er garanteret af 
Metso Minerals anerkendte 
metallurgi know-how 
og igangværende udvik-
lingsprojekter vedrørende 
mangan materialer og 
metallurgi legeringer.
Automatisk spalteregu-

lering er standard på GP 
knusere, dette er med til 
at sikre pålidelig drift af 
enheden.

Lave produktions-
omkostninger 

Fuld proces  
integration.
   Nordberg GP seriens 
kegle knusere er desig-
net til at give maksimalt 
udbytte i en lang række 
forskellige knuseprocesser. 

Nordberg GP serien 

Danmarks mest solgte 
kegleknuser 

Nordberg knuser leveret til Krogh A/S
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Lige fra sekundær til ekstra 
fin knusning, og lige fra 
stationære til fuldt mobile 
anlæg. Denne egenskab 
sikrer at du altid er i stand 
til at tilpasse din GP til den 
aktuelle knuse-proces.

Stor indtagsåb-
ning
   GP serien tillader en stor 
indtagsåbning selv ved ret 
lille keglediameter. Det er 
særligt vigtigt ved sekun-
dære installationer og det 
betyder at du kan køre 
med større åbning på din 
primære kæbeknuser, og 
dermed mulighed for at 
forøge kapaciteten på dit 
anlæg. 

Avanceret auto-
mation
   Automation spiller i dag 
en større rolle i udviklingen 
af knuse-processer. Nord-
berg IC 50 automationsen-
heden (styreenheden) le-
veres som standard på GP 
kegle knusere i Danmark. 
Det bidrager væsentligt til 
effektiviteten og optimal 

drifttid på knuserne. IC 50 
sikrer konstant optimal 
fødning. Den forbedrer 
ligeledes virkningsgraden 
af produktionslinien og 
kvaliteten af slutproduktet 
ved at anvende inter- 
partikel knusning. Auto-
mationsenheden sikrer 
en maksimal knusnings 
kapacitet samtidig med at 
det foregår inden for sikre 
marginer.
   Nordberg IC 50 gemmer 
også produktions- og knu-
serdata. Det giver mulig-
hed for grafisk visning af de 
seneste 24 timers driftdata, 
hvilket forbedrer mulighe-
den for rapportering. 

Brugervenlighed 
for operatøren
   Hydraulisk justering af 
knuseren foretages sikkert 
og hurtigt og kan udføres 
kontinuerligt under drift. 
I service sammenhæng 
kan GP kegler adskilles 
fuldstændig fra toppen. 
Udskiftning af kegler uden 
støbning med epoxy eller 
lign. takket være de præcist 
tilpassede slid-dele.

   Et trykreguleret paknings-
system holder knuseren 
mere ren, hvilket resulterer 
i længere intervaller imel-
lem filter skift, og dermed 
mere pålidelig drift. 

Nordberg GP 
passer til enhver 
knuser opgave.
   Nordberg GP kegle 
knusere dækker næsten 
alle knuser behov fordi 
knuserne kan leveres med 
et meget stort antal for-
skellige  knuserkamre alt 
efter kornkurve og krav til 
slutproduktet. 

   GP seriens knusere inde-
holder tekniske løsninger 
som minimerer fysiske 
dimensioner uden at gå på 
kompromis med pålidelig-
hed og præstationer. GP 

knusere er f.eks. ca. 30 % la-
vere end traditionelle kegle 
knusere. Deres kompakte 
størrelse og lave vægt 
bidrager til gode knuser 
præstationer. Det har gjort 
GP knuser-serien yderst po-
lulær hos maskinbyggere 
og hos slutbrugere, både 
når det gælder stationære 
og mobile anlæg.

Nordberg GP100 leveret til Jysk Stenindustri A/S    

Der er mere end 
2.200 Nordberg 
kegleknusere i 
drift verden over
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   Metso Minerals har 
lanceret en ny lokotrack HP 
200 mobil kegleknuser på 
larvebånd. 
   Foruden selve lancerin-
gen fejrer Metso Minerals 
også 20 års jubilæum for 
mobile anlæg på larve-
bånd. Metso Minerals har 
produceret mere end 2500 
lokotracks siden 1985.
Lokotrack LT200HP er base-
ret på en af de mest afprø-
vede knusere ‒ Nordberg 
HP200. Der findes i dag 
mere end 650 Nordberg 
HP200 i drift i hele verden.  
   Knuseren kan producere 
op til 275 ton/time bl.a. 
takket være den store ind-
tagsåbning.. HP knuseren 
producerer et slutprodukt 
med en god kubisitet . En 
425 HK CAT motor med 

hydrauliktransmission 
skaber muligheden for et 
variabelt omdrejningstal på 
knuseren. Operatøren kan 
ved at optimere knuserens 
omdrejningstal afhængig 
af knuse-kammervalg og 
tilførte materialer, kontrol-
lere kornkurven på slutma-
terialerne., maksimere pro-
duktiviteten og minimere 
omkostninger i slidtage, 
per produceret tons.  
   Standard er lokotrack  

LT200HP udstyret med det 
interaktive, intelligente pro-
cesstyresystemIC600. Det 
overvåger og styrer proces-
sen for at sikre en kontinu-
erlig og stabil fødning til 
knuseren ‒ forudsætnin-
gen for en høj kapacitet og 
et slutprodukt af høj kvali-
tet.  Procesparametre som 
knuserens omdrejningstal 
kan optimeres og justeres 
via det interaktive display.   
   En anden fordel er at man 

også kan styre knusepro-
cessen manuelt.
Lokotrack LT200HP er ud-
viklet så den kan integreres 
med de øvrige Lokotrack 
knusningsanlæg og mobile 
sigter i ST-serien. Vægten er 
kun 30 tons. Derfor kan kan 
LT200HP nemt flyttes imel-
lem forskellige brugssteder 
for at minimere stop-tid og 
øge produktionstid.

Ny Nordberg Lokotrack
Tekst:  Lars A. Olsen

4 D        NytGM
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Trellex introducerer et nyt system 
inden for modulsigtesold
Tekst:  Jonny Björck

Ved at anvende den helt optimale kvalitet kan polyuretanets store slidstyrke og lange levetid øges yderligere.

   Det nye modulsystem, 
som nu introduceres, er 
enkelt at installere og giver 

mange valgmuligheder 
med store fordele for 
kunden. 
   Introduktionen indebæ-
rer en kraftig udvidelse af 
Trellex modulsigte-sorti-
mentet og gør det muligt 
at montere sigterne i de 
fleste installationer. Trellex 
sortimentet er dermed 
blevet komplet med det 
nye modulsystem som 
er udformet så det kan 
opgradere systemer som i 
dag anvender sigtesold fra 

andre leverandører.
   Installationen af modul-
sigte-sold verden over, 
bygger oftest på én af fyrre 
typer af understøtnings-
rammer og Metso Minerals  
er i den særlige situation at 
de producerer løsninger til 
langt de flest forekommen-
de rammetyper. En af disse 
fyrre standard rammetyper 
er Metsos Minerals paten-
terede system. Selvom 
dette patent udløber er 
Metso Minerals den eneste 

leverandør som kan produ-
cere og levere til alle fyrre 
systemer. 
   Det succesfulde, eksiste-
rende system i Trellstep-
familien fortsætter natur-
ligvis og vil fortsat være en 
vigtig del af Metso Minerals 
modulsystem.
   Desuden er der udviklet 
et nyt system som gør 
at Metso Minerals sigte-
sold     umiddelbart kan 
erstatte andre standarder 
verden over. Med det nye 

Metso Minerals 
er nu i den helt 
specielle situation 
at de kan levere 
sigtemoduler som 
passer til langt de 
fleste sigtetyper i 
verden 
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sortiment er det enkelt at 
opgradere eksisterende 
systemer uden at skulle 
skære eller svejse i under-
støtningen. En ny opgra-
deringsprofil som passer 
direkte på understøtnings-
rammen er alt hvad der 
behøves for at installere 
Trellex-modulerne.

Fordele ved 
opgradering
    Det nye system er blevet 
udformet med mange for-
dele som; letvægtsmoduler 
af gummi og polyuretan, 
et enkelt ”snap-on” fast-
gøringssystem hvor der er 
taget hensyn til genanven-
delse. Det er yderligere en 
fordel at Trellex-sortimen-
tet har et større åben areal 
end andre løsninger på 
markedet, hvilket giver en 
mere effektiv sigtning.
   Eftersom fastsætnings-
profilerne er smallere end 
dem som traditionelt 
anvendes, bliver den ”uan-
vendelige” flade imellem 
panelerne mindre.
   Der kommer også en 
skrå opgraderingsprofil for 
de kunder som vil have 
en step-effekt ligesom 
i Trellstep-sortimentet. 
Dette anbefales specielt til 
materialer som indeholder 
meget fin-stof.

Trellex ‒ det 
eneste navn 
du behøver
   Den nye generation ind-
deles i 3 grupper baseret 
på afstanden imellem 
understøttelsen, 300 eller 
305 mm, eller afhængig af 
om der anvendes tvær- el-
ler langsgående fastgø-
relse. Der findes mange 
valgmuligheder når det 
gælder materiale, størrelse 
og udformning af huller. 
Alt sælges under et vare-
mærke ‒ Trellex.
   De forskellige produkter 
kendes via et logisk kode-
system som følger efter 
navnet. Det inkluderer 
bogstaver og tal som klart 
fortæller hvilken kategori 
produktet tilhører, t ex 300 
LS, 305 LS eller 300 TS. Det 
beskriver bredde, længde, 
materialesammensætning, 
hultype, genanvendel-
sesegenskaber osv. Når 
et produktnavn angives, 
kan man umiddelbart se 
data og egenskaber for det 
specifikke produkt.

Markedet er 
modent
   Anvendelsen af modulsy-
stemer i dag er voksende 
og markedet modnes mere 
og mere for hver dag der 
går. Bedre slidstyrke og 
derved længere levetid er 
den vigtigste faktor som 
får kunder til at udskifte 
trådsold  med gummi- og 
polyuretan moduler. I 
ekstreme tilfælde kan det 
være nødvendigt at ud-
skifte et trådsold hver uge, 
hvorimod et gummimodul 
i samme anlæg kan holde 
i flere måneder. De enkelte 
moduler behøver ikke at 
blive udskiftet før de er helt 

nedslidte, til forskel fra hele 
trådsold som skal udskiftes 
selvom de blot er slidte på 
dele af soldets overflade. 
Endvidere er der også 
miljømæssige fordele, som 
reducering af støjgener.

Udfordringer 
for kunden
   Det er ikke nogen let sag 
at købe sigte-medier i dag, 
eftersom der findes så 
mange forskellige syste-
mer og produkter, som 
gør det svært at vælge og 
senere skifte system.
   Der findes ingen national 
eller international stan-
dard, men modulerne fal-
der alle inden for én af fire 
standardgrupper baseret 
på modulernes bredde og 
hvilken type understøt-
ningsramme der 
kræves.

   Standard B startede i 
Europa men har siden 
spredt sig til resten af 
verden. Bredden er 300 
mm, har sædvanligvis 2 
forskellige længder; 1000 
mm i Europa og 1219 mm 
(4’) i USA. Inden for disse 
typer findes der forskellige 
fastgørelsesmetoder som 
langsgående kiler eller 
langsgående ”snap-on” 
fastgørelse. 
 

   Metso Minerals kalder 
grupperne for A, B, C og D. 
Metso Minerals etablerede 
Trellstep system kaldes D. 
Disse standardmoduler er 
300 mm bredde og 600 
mm lange og anvender 
et tværgående ”snap-on” 
fastgøringssystem.
   Standard A er 305 mm 
bred, har varierende læng-
der, men oftest forekom-
mende er 610 mm,. Trellex 
har flere forskellige fastgø-
relsessystemer som bygger 
på ”fjer og not” princippet.

Udnyt Metso 
Minerals 
Know How og 
ressourcer
   Sigtning er en kompleks 
proces med mange varia-
bler. Som leverandør kan 
Metso hjælpe kunden med 
at optimere denne proces, 
ved at teste forskellige 
modultyper og hulstørrel-
ser, for at opnå den bedste 
kombination af levetid, 
kapacitet og optimal sigte-
kvalitet.

Polyuretanmoduler tilpasset til forskellige typer 
fastgørelsessystemer

GummiPolyretan
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Barmac 
Den originale vertikalknuser fra New Zealand
   Barmac VSI knuseren har 
været på markedet siden 
slutningen af 70’erne. I den 
danske grus- og stenindu-
stri har Barmac knuseren 
vundet indpas i takt med 
de stigende krav der igen-
nem de seneste år er stillet 
til tilsslagsmaterialerne for 
at forbedre beton kvalite-
ten, samtidig med reduk-
tion af fremstillingsprisen.  
   Barmac princippet er 
velkendt i grus- og ste-
nindustrien. Derimod er 
den stadige udvikling der 
igennem årene er foreta-
get på Barmac knuserne på 
fabrikken i New Zealan nok 
mere ukendt.

Kornform 
og udvendig 
struktur

   Kornformen er formo-
dentligt den vigtigste fak-
tor man skal tage hensyn 
til, når man skal producere 
et betontilslag af høj kva-
litet. Sten med en kubisk 
form, som det produceres 
i en Barmac, har bedre 
egenskaber end sten med 
en dårlig flosset kornform. 
Fordelene ved at anvende 
kubiske sten i beton er 
følgende:
   Bedre at arbejde med 
ved støbning, Det tager 
kortere tid og kræver min-
dre arbejde at få betonen 
ud i formen.
   Betonen bliver lettere at 
pumpe. Det tager kor-
tere tid og kræver mindre 
arbejde at opnå en god 
overflade på betonen.
Mindre mængde cement 
er nødvendig pr. kubikme-
ter beton ‒ med samme 
holdbarhed.
  Højere holdbarhed opnås 
med samme cementind-

hold. Ingredienser blandes 
og ”pakkes” bedre, færre 
hulrum, mindre opblød-
ning og bedre konsistens 
opnåes.

   Barmac VSI knuseren 
har både en kubiserende 
virkning og en rensende 
virkning på det materiale 
som knuses. Lette minera-
ler nedbrydes hurtigere og 
nemmere end hårde. 

   På E06 i Vandel den 24-26 
august, bliver der mulig-
hed for, på DGM’s stand, 
at studere den nyeste 
udvikling og møde en af 
Barmac folkene; Sven-Hen-
rik Norman der vil stå parat 
til at svare på spørgsmål 
omkring Barmac.

Barmac News 
   Et nyhedsbrev som ud-
sendes til alle vore Barmac 
kunder. Nyhedsbrevet 
orienterer om den løbende 
udvikling og bringer case 
storys. 
   Hvis du ikke allerede 
modtager Barmac News så 
kontakt os.

Barmac leveret til Bedsted LØ Grusværker ApS.
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