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PRÆCISION OG KVALITET
I HØJSÆDE!
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”Vi har afdelinger i Jylland og på
Sjælland, hvorfra vi sælger og
servicerer maskiner i hele Danmark”
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VELKOMMEN I MASKINER A/S
Maskiner A/S er importør i Danmark, af Yanmar entreprenørmaskiner
og Ammann komprimeringsmateriel. Vi har mere end 35 års erfaring
med salg og service af entreprenørmaskiner. Vi lægger stor vægt på et
godt, langvarigt og tillidsfuldt samarbejde med vores kunder, og vi yder
altid vores ypperste, for at finde den løsning som passer vores kunder
bedst, hvad angår valg af maskine, udstyr, finansiering m.v.
Vi har afdelinger i Jylland og på Sjælland, hvorfra vi sælger og servicerer
maskiner i hele Danmark.
Vores værksted er en stor del af Maskiner A/S’ kerne. Herfra bliver
alle nye maskiner klargjort og gennemgået fra A – Z inden de sendes
videre ud til kunderne. Det er også her vi foretager større reparationer,
serviceeftersyn m.v.
Vores udkørende montører, foretager også mindre reparationer,
serviceeftersyn m.v. ’on site’ hos kunder, overalt i Danmark.
Vi er et solidt team af faglige kompetencer, servicemindede og
selvkørende kollegaer, som alle har kunderne og maskinerne i fokus!
Vores vigtigste opgave er at sikre, at vores kunder altid er godt kørende.
Vi er store tilhængere af, at vores kunder oplever, at få indfriet deres
forventninger, når de får leveret en ny maskine. Derfor har vi også
indrettet et 500 m2 demoareal, hvor det er muligt at prøve vores
maskiner. Det er nemlig ofte i denne proces, at man får rig
mulighed for at snakke opgaver, egenskaber, udstyr og meget mere,
som kan prøves af i praksis.
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”Kvalitet og service er nøgleord i vores
forretning. Maskinerne og vores udstyr er nøje
udvalgt med fokus på høj kvalitet og vores
gode service skal altid være tilstede for kunderne, uanset om de besøger vores hus, eller om
vi besøger deres” - Lena Brohus, Direktør

Maskiner A/S’
hovedkontor i Lund,
Horsens

Direktør i Maskiner A/S
Lena Brohus

YANMAR - VISION OG MISSION

7

Yanmar er en over 100 år gammel japansk familieejet koncern, der har
produceret dieselmotorer siden 1933, og kompakte entreprenørmaskiner
af høj kvalitet siden 1960’erne.
Yanmar er også kendt for deres bådmotorer og produktion af kompakttraktorer. Entreprenørmaskinerne bliver produceret i Tyskland,
Frankrig og Japan. Den gode komfort og de lave driftsomkostninger
har gjort, at Yanmar maskinerne populære hos udlejere og
entreprenører og landbruget m.v.
Yanmar har det største produktprogram af maskiner til det europæiske
marked. Hele 35 forskellige modeller, fordelt på Gravemaskiner på bånd,
Gravemaskiner på hjul, Læssemaskiner og Bæltedumpere.
2022 blev året for at tre nye 100% el-drevne maskiner blev præsenteret
til markedet, én af hver i kategorierne gravemaskiner, læssemaskiner og
bæltedumpere.
Yanmars overordnede mission er at tilbyde bæredygtige løsninger til
de behov, som er fundamentale for menneskets levevis.
Dette passer som hånd i handske med den mission Maskiner A/S har,
om at være den foretrukne maskinleverandør, som tilbyder
kvalitetsmaskiner til rimelige priser og en service i verdensklasse.
Det ligger dybt i firmaets DNA, at alle føler sig velkomne og taget godt
imod, uanset om de møder os fysisk eller virtuelt.

Yanmar producerer mere end
800.000 dieselmotorer om året

Yanmars hovedsæde i
Osaka, Japan
The ”Flying Y” bygning

Grundlæggeren af Yanmar
i 1912, Magokichi Yamaoka
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SERVICE
Vores udkørende servicemontører hjælper kunderne godt videre,
uanset hvor i landet de befinder sig. Vi laver reparationer og
serviceeftersyn ’on site’ uanset hvor maskinen står. Vores
vigtigste opgave er, at vores kunder altid er ’godt kørende’.
Vi finder altid den løsning, som fungerer bedst for kunden.
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LAGER OG RESERVEDELE
Vi er importør af originale reservedele til både Yanmar, Ammann,
Schaeff og Terex. Vi tilbyder dag-til-dag levering på 95% af reservedelene.
Vores reservedelsekspedienters vigtigste opgave er at sikre, at du får
de helt rigtige dele til din maskine og den bedste service og vejledning.
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YANMAR GRAVEMASKINER
Gravemaskinerne findes i to versioner.
En ViO-model og en SV-model.
ViO-modellen er en zero-tail maskine, dvs. den har ingen
bagende. Dette er rigtig anvendeligt, når der arbejdes på trange
områder, og maskinføreren derved ikke skal bekymre sig om
bagenden, da denne ikke svinger ud over bånd-bredden.

SV-modellen – SV står for Semi ViO – har en reduceret bagende
som giver god stabilitet på maskinen og giver en rummelig
kabine med god plads både i bredde og højde.

Minigravemaskiner 1 - 6 tons
Midigravemaskiner 8 - 12 tons
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MINIGRAVEMASKINER 1 - 6 TONS
SV modellen

VELKOMMEN TIL TRE NYE
BANEBRYDENDE MODELLER!
Disse tre nye Yanmar minigravere, er udviklet med særligt fokus på uovertruffen styrke, smidig og fintfølende
hydraulik, samt større bomudsvingsvinkel, som giver bedre
arbejdsforhold for maskinføreren.
Suveræne egenskaber for minigravere, i denne vægtklasse!
Fælles for disse tre modeller, er de to bogstaver efter
modelbetegnelsen, ”VT” som står for Variable Tracks, altså
justerbar undervogn, således at båndbredden med lethed
kan køres ind og ud til en bredde, som spænder fra 980 mm
til hhv. 1170 mm og 1320 mm
Dette giver både bedre stabilitet af maskinen, samt større
fleksibilitet til at komme rundt på områder hvor pladsen er
trang.
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MINIGRAVEMASKINER 1 - 6 TONS
SV modellen

Yanmar SV17vt
Egenvægt: 1790 kg
Gravedybde: 2620 mm

Yanmar SV15vt
Egenvægt: 1685 kg
Gravedybde: 2470 mm

Yanmar SV19vt
Egenvægt: 1970 kg
Gravedybde: 2760 mm
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MINIGRAVEMASKINER 1 - 6 TONS
ViO & SV modellen
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MINIGRAVEMASKINER 1 - 6 TONS
ViO & SV modellen

Yanmar ViO17
Egenvægt: 1765 kg
Gravedybde: 2200 mm

Yanmar SV08-1AS
Egenvægt: 1035 kg
Gravedybde: 1500 mm

Yanmar ViO12-2A
Egenvægt: 1245 kg
Gravedybde: 1950 mm

Yanmar SV22
Egenvægt: 2260 kg
Gravedybde: 2480 mm

16

MINIGRAVEMASKINER 1 - 6 TONS
ViO & SV modellen

Yanmar ViO23-6
Egenvægt: 2435 kg
Gravedybde: 2450 mm

Yanmar ViO27-6
Egenvægt: 2745 kg
Gravedybde: 2940 mm
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MINIGRAVEMASKINER 1 - 6 TONS
ViO & SV modellen

Yanmar SV26
Egenvægt: 2740 kg
Gravedybde: 2805 mm

Yanmar SV60-B
Egenvægt: 5635 kg
Gravedybde: 3945 mm

Yanmar ViO33-6
Egenvægt: 3275 kg
Gravedybde: 2950 mm

Yanmar ViO57-6B
Egenvægt: 5485 kg
Gravedybde: 3710 mm

Yanmar ViO38-6
Egenvægt: 3695 kg
Gravedybde: 3530 mm
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MIDIGRAVEMASKINER 8 - 12 TONS
ViO & SV modellen
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MIDIGRAVEMASKINER 8 - 12 TONS
ViO og SV modeller

Yanmar ViO80-1
Egenvægt: 8465 kg
Gravedybde: 4500 mm

Yanmar ViO80-2PB
Egenvægt: 8810 kg
Gravedybde: 4160 mm

Yanmar SV100-2
Egenvægt: 10025 kg
Gravedybde: 4290 mm

Yanmar SV100-2PB
Egenvægt: 10360 kg
Gravedybde: 4580 mm

Yanmar SV120
Egenvægt: 12500 kg
Gravedybde: 4320 mm
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YANMAR
LÆSSEMASKINER
Vores læssemaskiner fås i størrelsen
fra 4 til 7,5 tons og er kendetegnet
ved høj kvalitet og driftsikkerhed.
Alle læssemaskinerne er med pendulophængt bagaksel, affjedring af
læsseramme samt stor og rummelig
komfortkabine med to døre.
Nogle modeller fås både med svingbar læsseramme og ekstra lang
bom.
Alle Yanmar læssemaskinerne
produceres stadig på de tidligere
Schaeff fabrikker i Tyskland.

Yanmar V70S
Egenvægt: 5400 kg
Løftehøjde: 3200 mm
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Yanmar V80
Egenvægt: 4900 kg
Løftehøjde: 3200 mm

Yanmar V100
Egenvægt: 5800 kg
Løftehøjde: 3370 mm

Yanmar V120
Egenvægt: 7000 kg
Løftehøjde: 3520 mm

Yanmar V120 Highlift
Egenvægt: 7400 kg
Løftehøjde: 4160 mm
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YANMAR MOBILGRAVEMASKINER
Yanmar mobilgravemaskiner fås i tre størrelser som
spænder fra 7,4 til 12,5 tons. De leveres som standard med masser af udstyr, eksempelvis 4-hjulsstyring, 36 km/t transmission, dozerblad, super komfortkabine med temperaturstyret klimaanlæg og meget
mere.

Yanmar B75W
Egenvægt: 7600 kg
Gravedybde: 3200 mm

Maskinerne produceres stadig på de tidligere Schaeff
fabrikker i Tyskland.
Alle Yanmar hjulgravemaskinerne har 2-delt bom,
hvilket gør gravearbejdet mere fleksibelt og lettere at
manøvrere maskinerne på trange job-sites.

Yanmar B95W
Egenvægt: 9900 kg
Gravedybde: 4080 mm

Yanmar B110W
Egenvægt: 12500 kg
Gravedybde: 4315 mm
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YANMAR DUMPERE
Yanmar dumpere på bånd, fås i flere vægtklasser og
variationer. Afhængig af modellen, kan du få både Hi-tip,
front-tip og side-tip.

Yanmar C08 Front-tip | Hi-tip
Egenvægt: 560 kg - 670 kg
Nyttelast: 800 kg - 800 kg

Yanmar C12R-B
Egenvægt: 1100 kg
Nyttelast: 1150 kg

De er nemme og fleksible at operere i, og de største
af modellerne, leveres som standard med vendbar
førerstand.

Yanmar C30R-3 | C30R-3TV
Egenvægt: 2650 kg - 2865 kg
Nyttelast: 2500 kg - 2500 kg

Yanmar C50R-5A | C50R-5ATV
Egenvægt: 6015 kg - 6345 kg
Nyttelast: 3800 kg - 3500 kg
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HBM MOTORGRADERE
Vores Gradere kommer fra tyske HBM Nobas fabrikker, og
er nogle af de allerstærkeste motorgradere på markedet.

Disse maskiner de absolut bedste til nivelleringsopgaver såsom
afretning af underlag, hældning på større flader og meget mere.

Model: HBM BG 120 T-6 | TA-6
Servicevægt: 14000 kg
Motorkraft: 102 kW / 139 hk

Model: HBM BG 180 T-6 | TA-6
Servicevægt: 19000 kg
Motorkraft: 151 kW / 205 hk
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AMMANN
KOMPRIMERINGSMATERIEL
Ammann er en verdensomspændende
leverandør af kvalitetsprodukter til
entreprenørbranchen. Det gælder
alle produkter lige fra de største
asfaltværker til de mindste stampere
og alt derimellem.
Ammann har siden 1869 hvor det,
stadigt familieejede firma blev
grundlagt, fokuseret på kvalitet,
holdbarhed, teknologi og
brugervenlighed.
Deres motto er: “Productivity
Partnership for a Lifetime,” som de
sætter en ære i at efterleve, både
på udviklingen af produkter, og
udvælgelse af forhandlere verden
over.
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STAMPER
Stamperne fra Ammann er alle udviklet og designet med
brugervenlighed og ergonomi i højsæde. Der er tænkt hele
vejen rundt i udviklingen, fra valg af komponenter til udvikling
af vibrationssystemer, som sikrer mindst muligt belastning for
brugeren.

STAMPER ATR 30 | ATR 60 C | ATR 60 P | ATR 68 C | ATR 68 P
Egenvægt: fra 29 til 68 kg
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PLADEVIBRATORER
Ammann pladevibratorer er blandt verdens bedste, specielt når det kommer til brugervenlighed og kvalitet.
Ammann har særligt fokus på produktudvikling, brugervenlighed og på at sikre, en mindst mulig ergonomisk
belastning for brugeren. Pladevibratorerne fået med forskelligt udskifteligt udstyr til pladerne, som alle egner
sig specielt godt til forskellige typer af underlag.

APF-Fremadkørende
APF 10/33 | APF 12/40 | APF 12/50 |
APF 15/40 | APF 15/50 | APF 20/50
Egenvægt fra 54 til 88 kg

APR-Frem- og bagudkørende
APR 22/40 | APR 30/50 | APR 40/60
APR 49/20 | APR 59/20
Egenvægt fra 100 til 440 kg

APH-Hydrostatisk vibrerende
APH 60/85 | APH 65/85
APH 85/95 | APH 110-95
Egenvægt fra 350 til 778 kg
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VALSETOG
De kraftfulde valsetog fra Ammann sikrer maskinføreren godt
udsyn fra førerhuset og er brugervenlige og nemme at manøvrere. Alle valsetog kan leveres med enten glat tromle eller
forfodsvalse.

VALSETOG
ASC 70 | ARS 70 | ASC100 | ASC110 | ARS110 | ASC120 | ARS121 | ARS122 |
ASC130 | ARS130 | ASC150 | ARS150 | ASC170 | ARS170 | ARS200 | ARS220
Egenvægt: 6490 kg til 22060 kg
Tromlebredde: 1680 mm til 2130 mm

DOBBELTVALSET TROMLE

JORDKOMPAKTER

Disse dobbeltvalsede tromler er perfekte til mindre
opgaver, som fx cykelstier og andre smallere arealer.
De er nemme at manøvrere og betjene.

Disse fjernstyrede jordkompaktere giver mulighed for
at udføre opgaver hvor arbejdsforholdene kan være
vanskelige og samtidigt holde sikkerheden i top.
De er fjernstyret og nemme at betjene, samt udstyret
med et hav af sikkerhedsforanstaltninger, så intet kan
gå galt.

DOBBELVALSET TROMLE
ARX 12-2 | ARX 16-2 | ARX 20-2 | ARX 23.1-2 | ARX 26.1-2 |
ARX 23-2 | ARX 26-2 | ARX 36-2 | ARX 40-2 | ARX 45-2 |
Egenvægt fra 1450 kg til 4395 kg
Tromlebredde: 820 mm til 1380 mm

JORDKOMPAKTER
ARR 1575 | ARR 1585
Egenvægt fra 1340 kg til 1440 kg
Tromlebredde: 640 mm til 850 mm
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HG MOTORBØRE
Denne kraftfulde og kompakte
motorbøre, er enhver entreprenørs
foretrukne udstyr. Den sparer dig
for en masse tungt manuelt arbejde,
og den fylder ikke ret meget.

HG H1000
Egenvægt: 295 kg
Nyttelast: 1.000 kg
Motor: Honda GX200 Stage V

HG H1000 High Tip
Egenvægt: 415 kg
Nyttelast: 1.000 kg
Motor: Honda GX200 Stage V

Tag dog ikke fejl af størrelsen, for
maskinen er brølstærk, og glider
let gennem terrænet. Den har en
egenvægt fra knapt 300 kg. og kan
rumme 400 liter.
Den fås både med benzindrevet
Honda motor, og som ren elektrisk
udgave.

HG E1000
Egenvægt: 376 kg
Nyttelast: 1.000 kg
100% elektrisk - 12 timers køretid

HG E1000 High Tip
Egenvægt: 465 kg
Nyttelast: 1.000 kg
100 % elektrisk - 12 timers køretid
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VÆRKSTED / SMED
På vores værksted kan vi tilpasse maskiner og udstyr,
samt lave næsten alle tænkelige specialløsninger. Det er
kun VÆRKSTED/SMED
fantasien, som sætter grænser. Vi laver både mere
avancerede løsninger, samt mere standardopgaver såsom
skovlstativer, skær m.v.

Har du en opgave, som kræver specialudstyr, så tag
en snak med os. Vores smed har mange års erfaring
med specialløsninger af både større og mindre
omfang.
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MASKINTRAILER
Vi er forhandlere af Ifor Williams trailere, som er blandt
de stærkeste kvalitetstrailere på markedet.
Trailerne produceres i Storbritannien.
Kendetegnet ved disse kvalitetstrailere er, at de er
helgalvaniseret og med fuldsvejset chassis, som giver

Maskintrailere

dem en enorm stabilitet og holdbarhed.
Ifor Williams producerer både lukkede trailere,
maskin- og autotrailere, tip-trailere, vippeladstrailere,
ladtrailere samt heste- og husdyrstrailere.

Tip-trailere

Vippeladstrailere
Ladtrailere
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UDSTYR
Vi har samlet et bredt udvalg
af leverandører indenfor udstyr
til både gravemaskiner og
læssemaskiner.
Vi samarbejder med eksempelvis
Engcon, Tiltman, Compacttilt,
Masytec, Sjørring og mange flere.
Vi sørger for at have det bedste
udstyr til enhver smag og
prisklasse, og til alle slags maskiner.
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LEVERANDØRER

40

JYLLAND
Silkeborgvej 138
DK-8700 Horsens

SJÆLLAND
Skovsøviadukten 5
DK-4200 Slagelse

(+45) 75 61 83 00
info@maskiner-as.dk
www.maskiner-as.dk

