| Oparbejdning af kabler
H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S er specialister i at behandle kabelskrot.
Det er vigtigt for os at varetage miljøets interesser, og derfor oparbejder vi vores kabler under miljørigtige forhold.
Det gør vi blandt andet ved at sikre, at kabler med farlige stoffer som for eksempel tjære, olie og bly behandles
miljømæssigt forsvarligt. Alle kabler med farlige stoffer opbevares og behandles under tag, så der ikke sker
udvaskning af farlige stoffer til jorden og grundvandet. Olieafkølede kabler oplagres og klippes i kar, for at sikre at
der ikke sker udslip af olie. Hensynet til miljøet spiller altså en væsentlig rolle, og som en ISO 14001 godkendt
virksomhed markerer vi os som en seriøs, ansvarlig og miljøbevidst partner.

Jordkabler
| Vi oparbejder alle typer af jordkabler, både med og uden olie
| Vi sikrer miljømæssigt korrekte forhold
| Vi har kapacitet til at håndtere store opgaver
Søkabler
| Vi behandler alle typer af søkabler, både med og uden olie
| Vi har kapacitet til at håndtere store opgaver
| Vi har specialmaskine til klipning og losning på havnen, direkte fra kabelskib
Plastikkabler
| Vi modtager alle typer plastikkabler, også med fedt, jern, og bly
| Oparbejdningen sker under miljømæssigt korrekte forhold

| Transformatorer
Vi kan oplagre og oparbejde transformatorer, både med og uden olie. Transformatorerne bliver oplagret og
oparbejdet under tag. Dette foregår i et oliekar for at sikre, at der ikke sker udslip af olie og andre skadelige stoffer til
jord og grundvand.
Vi kan håndtere transformatorer helt op til 300 tons, men vi aftager og behandler også gerne de små.

| Granuleringsanlæg
I vores granuleringsanlæg kan vi håndtere alle former for vaseline og plastikkabler – også med jern. Maskinen
neddeler kablerne i små stykker og sorterer plastik og metaller i forskellige fraktioner.

| Moderne genvinding over hele landet
H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi løser samfundets affaldsproblemer til
gavn for miljøet og verdens knappe råstofressourcer ved at forarbejde og genanvende skrot.

Hos H.J. Hansen har du mulighed for selv at aflevere dit skrot på vores genvindingsstationer i
hele landet, eller du kan få en af vores mange containere stillet til rådighed. H.J. Hansen sørger
for at hente og tømme containeren efter behov samt afregne værdien af skrottet.
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