
To store fagudsllinger – to nye knuser-agenturer. Special Ma-

skiner A/S i Rudkøbing tager to af det hele i øjeblikket. Når 

direktør Lennart Ahlefeldt-Laurvig rykker ind på såvel Langesø-

messen som på den grønne sektors største udslling, Have & 

Landskab 2015 i Slagelse, bliver det med italiensk knusegrej af 

ypperste professionelle kaliber.  

- Fra 1. august har vi fået import og forhandling af knusere fra 

FAE Group, som er kendt af alle skovens fagfolk. Samdig har 

vi også fået import og forhandling af de store, bæltegående 

knusere fra virksomheden PrimeTech. Vi har ha3 lidt held i 

sprøjten. PrimeTech ejes af FAE Group, og det banede vejen 

for, at vi kunne sikre os det knusende dobbelt-agentur, forkla-

rer Lennart Ahlefeldt-Laurvig. 

- FAE-produkterne er særdeles godt kendte i Danmark. De før-

ste maskiner blev produceret på fabrikken i Norditalien i 1989, 

og i sin d bragte Lau Toxværd med firmaet Interforst mærket 

l Danmark som importør. Siden har det været omkring en 

anden dansk forhandler, men nu har FAE altså bedt Special 

Maskiner om at være den danske repræsentant, fortæller Len-

nart Ahlefeldt-Laurvig. 

 

Mange modeller 

A3alerne med både FAE og PrimeTech er faldet på plads præ-

cis i re:e d l, at Special Maskiner kan nå at få begge mærker 

med på såvel Langesømessen som Have & Landskab. 
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- Maskinerne er skabt l blandt andet rydning af levende 

hegn og oprydning i juletræsplantager og frugtplantager, hvor 

grene, rødder og andet materiale simpelthen knuses og fræ-

ses ned. FAE-sormentet omfa:er modeller l montering på 

traktorer fra 80 l 350 hk samt hydrauliske knuser fra to l 50 

tons gravemaskiner, forklarer direktør Lennart Ahlefeldt-

Laurvig. 

PrimeTech bevæger sig i den tungere klasse, hvor det gælder 

bæltekørende knusere typisk l store skoventreprenører og 

maskinstaoner, som har behov for mere kapacitet end en 

knuser monteret på traktor.  

 

Knuser og minerydder 

- PrimeTech laver fem forskellige modeller. De fire er bælte-

drevne knusere i forskellige størrelser. Dem femte er en <ern-

styret maskine, som er designet og pansret l minerydning. 

Men den kan faksk også monteres med knuser, hvis man 

skal have <ernet bevoksning i et minefelt, fortæller Lennart 

Ahlefeldt-Laurvig med et smil. 

Mens FAE har holdt 25 års jubilæum, har den 100 procent 

ejede da:ervirksomhed PrimeTech været på banen i lige godt 

en halv snes år. På trods af, at der er tale om ganske speciali-

serede maskiner, er der solgt et stykke over 200 PrimeTech-

knusere verden over. 

FAE, og dermed også PrimeTech, er skabt af Diego Scanzoni, 

som også er i spidsen for begge virksomheder i dag. Special 

Maskiners direkte link l fabrikkerne går via FAEs mangeårige 

repræsentant i Tyskland, Frank Lorenz, som fra et lager vest 

for Berlin har mulighed for at forsyne også den danske impor-

tør med reservedele fra dag l dag. 

Tre af modellerne fra PrimeTechs sor�ment af store, bælte-

drevne knusere. Maskinen uden førerhus �l højre er den +ern-

styrede minerydder, som også kan monteres med knuseaggre-

gat. 

Det er så en a-ale, konstaterer direktør Lennart Ahlefeldt-

Laurvig (�l venstre) og s�kker på næven med topchefen for 

FAE og PrimeTech, Diego Scanzoni, ved FAE-hovedkvarteret i 

Norditalien. 


