
MASKINLEJE
MED FLEKSIBILITET OG 

GOD ØKONOMI 
DET ER 

SUND FORNUFT



Kleemann 16 / 3 sorteringer
Ideelt når du skal sortere fx sten, grus, knust beton eller
asfalt. Et mobilt anlæg der er let at flytte rundt på dit 
arbejdsområde. Anlægget har sigte med to dæk, tre 
integrerede stakketransportører og er diesel-hydraulisk.

Kapacitet Op til 350 tons / time
Mål 16,4 x 3,4 x 3,0 m
Vægt 27 tons

PRISER RING 57 80 80 83

Kleemann 15z / 3 sorteringer
Med en kapacitet på op til 350 tons i timen klarer anlæg-
get let dine opgaver med sortering af sten, grus, knust
beton, tegl og asfalt. Sortereanlægget har sigte med to
dæk, tre integrerede stakketransportører og er diesel-
hydraulisk.

Kapacitet Op til 350 tons / time
Mål 15,3 x 3,4 x 2,9 m
Vægt 34 tons

PRISER RING 57 80 80 83

SORTEREANLÆG

SORTEREANLÆG

Der er sund fornuft og god økonomi i at leje i stedet for
at eje! Med MIS Rental slipper du for at binde penge i
dyre maskiner. Så kan du fokusere på din kerneforret-
ning, og du får samtidig masser af fleksibilitet ind i din
hverdag.

MASSER AT VÆLGE MELLEM OG ALTID
NYE, SIKRE MASKINER.

DU KAN LEJE:

• Sortereanlæg
• Separatorer
• Neddelere
• Stakketransportører
• Læssemaskiner
• Gravemaskiner
• Gummigeder



Powerscreen Chieftain 2200
Klarer let dine sorteringsopgaver – fx sten, grus, knust
beton, tegl og asfalt. Det mobile anlæg er let at flytte rundt
i grusgraven eller onsite fx på nedrivningspladser eller 
omlastestationer. Sortereanlægget har sigte med to dæk,
tre integrerede stakketransportører og er diesel-hydraulisk.

Kapacitet Op til 650 tons / time
Mål 19,8 x 3,0 x 3,6 m
Vægt 36 tons

PRISER RING 57 80 80 83

SORTEREANLÆG

Kleemann 12z / 3 sorteringer
Det mobile anlæg er ideelt til sortering af sten, grus, knust
beton, tegl og asfalt. Det har sigte med to dæk, tre integre-
rede stakketransportører, er diesel-hydraulisk og har en 
kapacitet på op til 200 tons i timen. 

Kapacitet Op til 200 tons / time
Mål 9,7 x 3,2 x 2,5 m
Vægt 15,5 tons

PRISER RING 57 80 80 83

SORTEREANLÆG

Portafill 2000 CT
Det lille og super effektive Portafill-sortereanlæg kan
komme ind (næsten) alle steder og er nemt og billigt at
flytte fra A til B. Sortereanlægget giver dig to færdigvare-
størrelser og hele 200 tons materiale i timen.

Kapacitet Op til 200 tons / time
Mål 6,1 x 3,0 x 2,3 m
Vægt 10 tons

PRISER RING 57 80 80 83

SORTEREANLÆG



Telestack HF521 med fødekasse
Med en stakketransportør kan du opstakke dine materialer
i en færdigvarebunke på op til 1.500 m3 – i 11 meter i
højden. Du slipper for at flytte rundt på dine materialer og
får en færdigvare, som ikke optager regnvand, er let og tør
at arbejde med og „løs“, fordi den ikke bliver trykket ned
af vægten fra din læssemaskine.

Kapacitet Op til 500 tons / time
Mål 18,2 x 3,1 x 2,75 m
Vægt 19,7 tons

PRISER RING 57 80 80 83

STAKKETRANSPORTØR

McCloskey R155
Klarer let dine sorteringsopgaver – fx sten, grus, knust
beton, tegl og asfalt. Det mobile anlæg er let at flytte rundt
i grusgraven eller onsite fx på nedrivningspladser eller 
omlastestationer. Sortereanlægget har sigte med to dæk,
tre integrerede stakketransportører og er diesel-hydraulisk.

Kapacitet Op til 350 tons / time
Mål 15,3 x 3,4 x 2,9 m
Vægt 34 tons

PRISER RING 57 80 80 83

SORTEREANLÆG

Doppstadt SM-620 Trommel
Det mobile tromlesortereanlæg er ideelt, når du skal 
sortere biomasse, kompost og affald. Det er let at flytte
rundt på din plads og har en kapacitet på op til 150 tons 
i timen.

Kapacitet Op til 150 tons / time
Mål 11,81 x 4,00 x 2,55 m
Vægt 19 tons

PRISER RING 21 21 97 96

SORTEREANLÆG



Doppstadt Bøffel DW-3016
Det langsomtgående anlæg løser dine krævende opgaver
med neddeling af industriaffald, genbrugstræ, trærødder,
have-/parkaffald og husholdningsaffald. Neddeleren har
forskellige værktøjer, som let udskiftes, så anlægget altid
kan optimeres til din opgave.

Kapacitet Op til 70 tons / time
Mål 12,75 x 3,8 x 2,5 m
Vægt 22,5 tons

PRISER RING 21 21 97 96

NEDDELER

McCloskey TS 4065
Vil du undgå at dine materialer bliver trykket ned af væg-
ten fra din læssemaskine og spare plads. Så opstak dine
materialer. Du kan opstakke i op til 11 meter i højden og i
en færdigvarebunke på 1.500 m3, og flytter let den mobile
opstakker rundt på dit arbejdssted.

Kapacitet Op til 500 tons / time
Mål 14,0 x 2,5 x 2,3 m
Vægt 13 tons

PRISER RING 57 80 80 83

STAKKETRANSPORTØR

Telestack LF520
Med stakketransportørens lave ilæsningshøjde slipper du
for at lave en rampe til din læssemaskine. Samtidig kan du
komme til fødekassen fra alle tre sider. Du kan opstakke
dine materialer – fx sten, grus, sand og asfalt i op til 11
meter i højden og i en bunke på 1.500 m3.

Kapacitet Op til 500 tons / time
Mål 16,3 x 3,1 x 2,8 m
Vægt 21 tons

PRISER RING 57 80 80 83

STAKKETRANSPORTØR



Doosan DX 300 30 tons 
Gravemaskinen kan monteres med skovle, betonhamre 
og -sakse. Den kan lejes med eller uden redskaber.

Udlejes kun med fører.

PRISER RING 57 80 80 83

GRAVEMASKINE

Liebherr LH 22 med hævekabine 
Med læssemaskinen Liebherr LH 22 får du det store 
overblik. Fra maskinens hævekabine flere meter over 
jorden, kan du effektivt grabbe fra din bunke, og let 
placere materialerne i anlæggets fødekasse. 

Vægt 22 tons

PRISER RING 21 21 97 96

LÆSSEMASKINE

Doppstadt AK-430-E
Den hurtigtgående neddeler er ideel til neddeling af 
affaldstræ, have-/parkaffald og brændbart affald. Anlægget
har en meget høj ydeevne, letudskiftelige tænder, soldkurv
med forskellige hulstørrelser og giver en effektiv og 
fleksibel produktion.

Kapacitet Op til 50 tons / time
Mål 11,63 x 2,50 x 3,31 m
Vægt 19 tons

PRISER RING 21 21 97 96

NEDDELER



Liebherr 576 med hurtigskift
Med denne 28 tons gummiged er du klar til at lægge 
arm med de helt store opgaver. Maskinen har hurtigskift,
integreret vejesystem og en virkelig god brændstoføkonomi.

Vægt 28 tons

PRISER RING 57 80 80 83

GUMMIGED

Liebherr 526 med hurtigskift
Har du brug for at skifte skovl eller andet udstyr hurtigt 
og ofte, så er denne gummiged løsningen. Her kan du fx
skifte mellem gummigedens 2,1 m3 standardskovl og andet
udstyr. Også når det gælder god brændstoføkonomi er 
maskinen helt i front, med et 30% mindre forbrug i 
forhold til tilsvarende maskiner.

Vægt 12 tons

PRISER RING 57 80 80 83

GUMMIGED

Liebherr 550 med hurtigskift
Med en skovlstørrelse på 3,5 m3 får du hurtigt noget 
fra hånden. Gummigeden er ikke bare stærk, men også
fleksibel og brændstoføkonomisk. Faktisk bruger den hele
30% mindre brændstof i forhold til tilsvarende maskiner.

Vægt 17 tons

PRISER RING 57 80 80 83

GUMMIGED



CAT 25 tons med hurtigskift 
Høj effektivitet, masser af kræfter, brændstofbesparende
og ikke mindst god komfort i førerkabinen. Med 25 tons
læssemaskinen får du både noget fra hånden – og en 
behagelig arbejdsplads med godt udsyn, ergonomisk 
sæde og et ekstra øje, nemlig gummigedens bakkamera.

PRISER RING 57 80 80 83

GUMMIGED



LEJ MED ELLER UDEN FØRER. 
VALGET ER DIT.

Hvis du vælger at leje din maskine med en maskin-
fører, giver vi dig en erfaren og effektiv medarbej-
der, som også kan rådgive dig omkring løsningen 
af din opgave.

Med MIS Rental får du høj 
fleksibilitet og god økonomi, 
når du skal leje maskiner.

RING Henrik Hvid
31 73 03 03
henrik@mis.dk

Ole Toft
21 21 97 96
ot@bakkegaard-as.dk

Brug for at leje det helt tunge grej? 
Ring til os i dag hvis du skal igang i morgen. 

57 80 80 83

MIS Recycling A/S  Sasserbrovej 29  4173 Fjenneslev  Tlf. +45 57 80 80 83  Fax +45 57 80 80 84  www.mis.dk

Martin Henriksen
31 73 03 00
martin@mis.dk


