Vognmand og entreprenør
A/S
Udover vognmands- og entreprenørafdelingerne består den alsidige fynske nedbrydnings og
genvindingsvirksomhed af Genknus Fyn 1 og 2, der har til huse i henholdsvis Tved og Ringe
”Fra kontoret på Skotlandsvej
koordineres hele firmaets administration samt vores vognmands-, entreprenør- og nedrivningsaktiviteter”, fortæller
Helene Madsen. ”På transportområdet udfører vi containerkørsel samt en række krævende
maskin- og specialtransporter i
ind- og udland. Derudover er vi
specialister i transport af både.
Når det gælder nedbrydning,
har Tonny Madsen A/S stort fokus på fleretages ejendomme,
fabriksbygninger, jernkonstruktioner og brandtomter. Netop nu
nedbryder vi industribygninger i
Langeskov, og herefter følger en
lignende stor opgave i centrum
af Vejle.”

udførelsen af arbejdet foregår i
overensstemmelse med de seneste sikkerheds- og miljøbestemmelser – bl.a. omkring bortskaffelse og genvinding. Metaller og
andet genbrugeligt materiale
bearbejdes i eget regi, og på den
måde hænger virksomheden
sammen.”

Naturligt sammenhængende virksomheder
”Genknus 1 og 2 er en naturlig del af de øvrige aktiviteter

i Tonny Madsen A/S,” fastslår
driftsleder Torben Lund Davidsen. ”Beton, træ og tegl fra de
mange nedbrydningsprojekter,
Tonny Madsen A/S er involveret
i, behandles på genknusestationerne. Derudover modtages
store mængder genbrugsaffald
fra kommunen og andre entreprenører og vognmænd på Fyn.”

Succesfuld
træflisproduktion
”På Genknus Fyn 1 i Tved har

den lange vinter 2012-13 med
sine store temperaturudsving
haft en uhyre gavnlig effekt på
vores produktion af træflis”,
fortsætter Torben Lund Davidsen.
”Vores store canadiske træknuser, der i kraft af sin kapacitet
på 250 m3 i timen er en af Danmarks største og mest effektive
maskiner af sin slags, kører på
livet løs.
Det giver stor aktivitet på sorteringspladsen, som i øvrigt i løbet
af foråret skal udstyres med en
helt ny bund.”

70 % genbrug
”I Ringe finder flere og flere
kunder vej til Genknus 2, som er
rigtigt godt kørt ind efter vores
overtagelse i 2011.
Genknus 2 spænder fra beton,
tegl og stort brændbart til bygningsaffald og beskæftiger to
mand med håndtering og sortering. Omkring 70 % af den samlede affaldsmængde genbruges
- heriblandt jern og andre metaller samt træ, plastik og pap.”

Dramatisk
kapacitetsudvidelse
”Nedbrydning af industrianlæg i
højden tegner sig for øget aktivitet”, fortsætter Helene Madsen.
”Derfor har vi investeret i en
gravemaskine med ekstra lang
arm; nemlig en CASE CX 460,
importeret fra Frankrig. Denne
enorme gravemaskine, som har
et samlet spænd på 28 meter
og vejer 62 tons med udstyr, repræsenterer en dramatisk kapacitetsudvidelse i forhold til
vores største maskine hidtil, som
”kun” spændte omkring 8 meter
og vejede 35 tons.”

To afdelinger,
en administration
”Samtlige data om de indleverede / udleverede materialer koordineres elektronisk og sendes
direkte fra Genknus Fyn 1 og 2
til administrationsafdelingen på
Skotlandsvej i Svendborg.
Her står vores dygtige og servicemindede medarbejdere hele
tiden til rådighed med relevant
info og praktiske oplysninger til
vognmænd og entreprenører”,
slutter Torben Lund Davidsen.

Klar til fremtidens
udfordringer
”Med den nye maskine råder vi
over det mest moderne nedbrydningsmaskinel, så vi er klar til
fremtidens udfordringer. Selve
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