
ABA Maskiner er en virksomhed med mange
års erfaring. Vi rådgiver, servicerer og sælger
neddelings- og sortéranlæg, maskiner og
transportører til genvinding, affald, genbrug,
energi og råstoffer i tæt samarbejde med
vores leverandører og samarbejdspartnere.

Markedssegment
• Genvinding
• Vognmænd/affaldsselskaber
• Biomasse/træflisning
• Affaldsforbrændingsanlæg
• Biogas- og industrianlæg
• Skoventreprenører
• Råstoffer (grus, kalk, ler og salt)
• Havne
• Kommuner
• Rådgivende ingeniører

Kontakt os på telefon +45 60 21 55 74

På grund af Coronavirus (COVID-19) er IFAT-
messen i maj måned udskudt til september.
Allerede købte billetter gælder fortsat til den
nye dato i september.

IFAT er verdens førende messe indenfor vand-,
kloak,- affaldsnedbrydning og -genvinding.
Så hvis du er på udkig efter fremtidssikre
løsninger indenfor et af disse område, er IFAT-
messen stedet, hvor du finder løsningerne.

ABA Maskiner deltager på IFAT-messen i
september måned - ses vi?

IFAT MESSEN 2020 UDSKUDT!
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www.aba-maskiner.dk/brugte-maskiner

BRUGTE MASKINER TIL SALG

Neuenhauser udvider sin TARGO 
3000-serie med en XD model. 
XD står for eXtra Duty - og den er 
også i en vægtklasse for sig med 
sine 38 solide tons.

TARGO 3000 XD er udstyret med 
den specialudviklede 3-trins gear-
kasse, der giver ekstra drejnings-
moment under neddeling. Opbyg-
ningen er forbedret og rengøring 
sker ved et enkelt tryk på en knap.

ENDNU GRØNNERE!

De poplære mobile stjernesigter 
leveres nu som hybrid. Hybrid giver 
mange fordele - både hvad angår 
hydraulik og driftsomkostninger.

Og den lille ”Sputnik Mover” er 
blevet yderligere forbedret med 
indbygget luftkompressor og
trådløs fjernbetjening.

ABA Maskiner har udvidet hjemmesiden med et afsnit 
for brugte maskiner til en god pris.

Lige nu er der både brugte neddelere, tromlesorterere 
og flishuggere til salg, og du er altid velkommen til at 
kontakte os for flere specifikationer og priser.

Kontakt Aage B. Andersen på
tlf. +45 60 21 55 74 eller aba@abamaskiner.dk

Kontakt Henrik O. Thomsen på
tlf. +45 60 62 56 06 eller hot@abamaskiner.dk

TARGO 3000 XD
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SERVICEAFTALER

ABA Maskiner har indgået servicesamarbejde med TLM 
Dieselteknik og Martin Hvid Sjellerupskov ApS, som begge 
har værksted med servicebiler og dygtige servicemontører, 
der står klar til at rykke ud, når det brænder på!

Kontakt Thomas Lykke Møller på
tlf. + 45 51 42 01 59 eller tlmdieselteknik@gmail.com

Kontakt Martin Hvid Sjellerupskov ApS på
tlf. +45 22 26 96 89 eller martin@sjellerupskov.dk

Den nye MAROX fra Eschlböck er
bygget på en MAN510. Den har en 
helt ny drivlinje, hvor alt kørsel af 
lastbilen kan ske fra betejnings-
føresæde til flishuggeren.

Akselkonfiguration: 6 x 6 eller 8 x 8
Flishugger Biber model: 83, 84, 85, 92
Motor: 510 HK/375 kW
Flishuggerens drivkraft:  
Lastbilens motor 
Automatisk gearkasse: Ja (som i Vican) 
Makshastighed: 80 km/h
Eschlböck kølesystem: Ja
Central smøring: Ja
Splitting Biber: Ekstraudstyr
Transportbånd: Ja men kun på 8 x 8 
Variabel hydraulisk blæser: 
Ekstraudstyr 
Vægt: 26 til 32 ton

Kontakt os for mere information
på telefon +45 60 21 55 74

NY MAROX



Rodalvej 54              DK-7183 Randbøl              Tel. +45 60 21 55 74              aba@abamaskiner.dk             www.aba-maskiner.dk

NYHEDSBREV 1.2020

ABA Maskiner planlægger og for-
handler maskiner og systemer til 
behandling af forskellige materialer.
Kunden er altid i fokus, og sammen 
med vores leverandører, kan vi
tilbyde skræddersyede løsninger.

Den konstante dialog med vores 
kunder samt omfattende tests af 
produkter og systemer gør vores 
maskiner pålidelige, enkle, 
problemfrie og nemme og hurtige 
at vedligeholde.

Endelig er vores medarbejderes 
kvalifikationer og høje motivation 
– sammen med deres evner til at 
gennemskue og løse problemer – 
en af de særlige styrker hos
ABA Maskiner.

• Distribution af stationære og  
 mobile systemer
• Udlejning af maskiner
• Konsulentydelser vedrørende  
 analyser af maskinparker og  
 tilhørende løsninger
• Produktion i henhold til tysk  
 kvalitet
• Planlægning og konstruktion  
 af anlæg
• Service og vedligeholdelsesaftaler
• Demonstrationer mobilt

Kontakt os for mere information
på telefon +45 60 21 55 74

ABA Maskiner
- Enestående løsninger

ABA Maskiner har de vigtigste 
sliddele på lager....

SLIDDELE

Vi kan levere reservedele / sliddele til følgende fabrikater :

Doppstadt Backhus
Jenz  Terra seleckt
Willibald  Lindner
Morbark                
                    
Så som kurve, sorteretromler og neddelingsvalser.
Stjerner, tænder og andre vitale sliddele…

Kontakt Aage B. Andersen på
tlf. +45 60 21 55 74 eller aba@abamaskiner.dk

Kontakt Henrik O. Thomsen på
tlf. +45 60 62 56 06 eller hot@abamaskiner.dk


