
Først i Norge: Retur av slanger og kuplinger

Gamle slanger er gull verdt



Slitte slanger er ikke lenger søppel

Kasserte hydraulikkslanger 
får nytt liv

Når du leverer dine kasserte slange, 
settes den i et effektivt miljøsystem. 
Det første vi gjør, er å tappe slangen for 
oljerester. Restoljen fra slangen sendes 
videre til rensing, før den gjenvinnes som 
sitt utgangspunkt: En energiråvare.

Når slangen er renset for olje, er den klar 
for neste steg i gjenvinningsprosessen. 
Vi klipper av kuplingen, og sender den 
til metallgjenvinning. Det er en type 
resirkulering som lenge har vært satt i 
system, og som vi nå slutter oss til også 
når det gjelder hydraulikkslanger.

Oljen renses ut og 
brukes på nytt

Kuplingene får også 
nytt liv

Miljøsatsingen er stor og stadig økende 
innen alle typer virksomheter og bransjer. 
Forurensende utslipp reduseres og 
produksjonsmetoder forbedres. Ikke 
minst er avfallshåndtering blitt et eget 
område med stort miljøpotensiale. 
Sortering og gjenvinning settes i 
system, og Hydroscand tilbyr som første 
leverandør i Norge en returordning for 
slanger og kuplinger.

Den tomme, avkappede slangen får en 
helt annen skjebne enn kuplingen. Den 
formidles videre til energigjenvinning. 
Det vil si at den brennes i et varmeanlegg 
med avanserte filtersystemer, 
og blir til fjernvarme. Det er en 
oppvarmingsløsning som blir stadig mer 
utbygd og etterspurt. 

Slangene omformes til 
noe helt annet
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Enkelt å returnere

www.hydroscand.no

Arendal   37 09 80 96
Bergen   55 11 78 40
Bryne   51 48 96 50
Bærum   67 17 22 70
Egersund  51 46 58 00
Forus   51 63 77 70
Fredrikstad  69 35 25 50
Gjøvik   61 10 96 20
Halden   69 18 48 20
Kongsvinger  62 81 93 34
Kristiansand  38 09 79 80
Kristiansund  40 40 77 40
Larvik   33 12 77 27
Lillestrøm  63 84 44 20
Mandal   95 11 32 45
Moss   46 81 62 02
Oslo   22 89 74 00
Porsgrunn  35 55 95 30
Skien   35 53 64 20
Trondheim  72 59 11 77
Tromsø   77 66 56 40
Tønsberg  33 31 62 34
Ågotnes  56 32 39 20
Ålesund  70 13 38 04

Hovedkontor  22 91 89 00

Vi har avdelinger over hele landet

Den frodige blomsten er Hydroscands 
symbol for vårt miljøarbeid. Som en del av 
vår miljøinnsats, er våre avdelinger sertifiserte 
mottakere av strøm kun produsert fra vannkraft.
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