ALTÆDENDE

Danmarks største
knuseentreprenør

VI SÆTTER TÆNDERNE
I ALT HVAD DER BLIVER
SERVERET – FRA ASFALT
OG ARMERET BETON, TIL
RØDDER OG AFFALDSTRÆ.

KNUSNING OG
GENANVENDELS
SKAL OGSÅ
VÆRE
ØKONOMIRIGTIG

SE

Når du vælger MIS
Recycling til dine forknusningsopgaver får du både
høj hastighed, stor kapacitet og markedets største
mængde rent jern til
genanvendelse.

MIS Recycling har 12 mobilknusere stående og kørende
rundt i landet, på både midlertidige nedrivningspladser og
faste omlastestationer.

det. Du minimerer miljøbelastningen og slipper for store
udgifter til transport og bortskaffelse af dine nedrivningsmaterialer.

Der er både sund fornuft og
god økonomi i at knuse på ste-

Jernbeton, tegl og asfalt kan
genanvendes f.eks. ved anlæg

af veje, pladser og fundamenter, så du slipper for udgifter
til køb af nye materialer.
Alle vores mobilknusere har
integreret sigte og overbåndsmagnet, der renser den rå
beton for f.eks. armeringsjern.

G

MIS Recycling har:

Vores mobilknuseanlæg bearbejder:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

12 rotationsknusere
Kegleknuser
Knuserskovle
Betonhamre
Betonsakse

Beton/jernbeton
Tegl
Asfalt
Slagger
Natursten

ÆDEDOL
MIS Recycling er 50 dygtige ædedolke, der sætter
tænderne i alt hvad der bliver serveret – fra asfalt
og armeret beton, til rødder og affaldstræ.

6 GODE
GRUNDE TIL
AT BRUGE
MIS RECYCLING
1 Kapacitet

3 Ordentlighed

Med en kapacitet på 15.000
tons om dagen og en maskinpark på mere end 50 enheder
giver vi dig sikkerhed for, at vi
altid kan løfte din opgave.

Vi knuser i bund, læsser evt.
jern, rydder op efter os og
efterlader altid din plads skrabet og ryddelig.

5 Arbejder i Danmark og
Sydsverige
Uanset hvor i Danmark eller
i Sydsverige din opgave skal
løses, er vores mobile anlæg
fremme inden for få timer.

4 Ny maskinpark
2 Erfaring
Vi har knust og sorteret mere
end 20 millioner tons materialer på 15 år.

Vi investerer løbende i nye
maskiner og teknologi og har
Danmarks største og mest
moderne maskinpark.

6 Service
Vi har servicevogne med specialuddannede og erfarne
montører. Så skulle uheldet
være ude, giver vi dig de korteste driftsstop.

Vi møder dig og din
knuseopgave, der hvor
den er. Uanset om dine
sten ligger i Haderslev,
dine brokker i Hillerød
eller dit industriaffald
i Halmstad, er vores
mobile knusestationer
oppe på bælterne 24
timer i døgnet, året
rundt.

LKE

MIS Recycling er:
•
•
•
•
•
•
•
•

Knusning ved nedrivningsopgaver
Nedknusning af vejmaterialer
Knusning for modtagestationer
Nedknusning og sortering af slagger
Neddeling af affaldstræ og grønt affald
Forknusning af større mængder materiale
Specialknusning af betonsveller
Sortering af byggeaffald

NEDDELT
MATERIALE
ER TIL AT
HANDLE
MED
Neddeler du dit organiske affald, kan det forvandles til
værdifulde materialer – f.eks. brændsel til kraftvarmeværker og forbrændingsanlæg. Efter neddeling får du
et materiale, som både fylder mindre, og som har helt
nye anvendelsesmuligheder. F.eks. kan trærødder, stød
eller stammer bruges som biobrændsel og knust træaffald til produktion af spånplader.
Vi har både langsomt- og hurtigtgående mobile neddelingsanlæg, der kan neddele både organiske materialer, træ, sveller og storskrald til en lang række størrelser.

MIS Recycling neddeler bl.a.:
•
•
•
•
•

Have- og parkaffald
Trærødder, stød og stammer
Europaller, trækasser mm.
Trykimprægneret træ
Storskrald

GRUNDIG
SORTERING
GIVER ET
BEDRE
SLUTPRODUKT
MIS Recycling har:
• Mobile sortereanlæg
• Vindsigter

På vores fem mobile sortereanlæg efterbehandler vi
dine nedknuste materialer bl.a. sten, tegl, slagger
og beton til en lang række fraktioner og kvaliteter.
Sorteret nedknust beton er f.eks. et ideelt stabilmateriale der bruges som bærelag på veje og pladser.
Vi renser også jord og sorterer den for bygningsrester
og organiske materialer, så du får et godt og brugbart
slutprodukt. Alle arbejdsprocesser udføres med fokus
på arbejdsmiljø og kvalitet, og slutprodukterne bliver
løbende vurderet og kontrolleret. Du kan også leje
vores sortereanlæg og få fuld fleksibilitet over din
produktion.

Vores sortereanlæg
bearbejder:
•
•
•
•

Jord og brokker
Skærver
Forurenet jord
Affald

Vindsigtning renser
bygningsaffald for bl.a.:
•
•
•
•

Plast
Papir
Isoleringsmateriale
Træ

RENE
MATERIALER
RENE
PENGE

Rene færdigvarer giver dig en højere salgspris og er
lettere at sælge end dårligt sorterede. Alle vores
mobilknuseanlæg har derfor integreret vindsigte, der
i én og samme arbejdsgang fraseparerer 95 % af de
uønskede dele – f.eks. det plast og papir, der ikke er
renset ud af byggeaffaldet og nedrivningsmaterialerne
før knusning.
Har dine materialer et meget stort indhold af urenheder, kan vores mobile vindsigte sættes i forlængelse
af sortereanlægget, så du får de reneste færdigvarer.

Opstakning giver:
• Mindre regnvand i dit slutprodukt,
da det er lagt op i kegleform
• Ensartede og „løse“ færdigvarebunker
der er lette at grave fri
• Mindre trafik og størrre sikkerhed
på arbejdsstedet

OPSTAKNING GØR
MATERIALET LET AT
ARBEJDE MED
Med vores fire 22 meter lange mobile stakketransportører kan vi opstakke dit materiale i en højde
på op til 11 meter og have 1.500 m3 under båndet. Ved at bruge stakketransportørerne i forlængelse af vores mobilknusere undgår vi at flytte
færdigvarebunken hele tiden.
Færdigvaren lægger sig i en jævn kegleform som
ikke optager regnvand, er let og tør at arbejde med
og „løs“, da den ikke trykkes ned af vægten fra
læssemaskinen.

LEJ
Mangler du muskler? Så lej. I vores maskinpark har vi alt fra
det mindste ekstraudstyr til det helt tunge grej. Gravemaskiner
fra 20 til 45 tons, gummihjulslæssere, mobile sortereanlæg
med to til tre sorteringer, mobilknuseanlæg og rotations- og
kæbeknusere. Også inden for specialudstyr skal du lede længe
efter et udvalg, som det vi kan tilbyde dig i f.eks. betonhamre,
betonsakse og nedbrydningskugler.

Vi vil ubeskedent hævde, at
vi har nogle af branchens
bedste maskinførere, smede
og pladsfolk. F.eks. er nogle
af vores mænd eksperter i
forknusning, mens andre er
de rene knusespecialister.
Fælles for dem alle er, at de
er omhyggelige, fagligt dygtige, effektive og fleksible.
Lejer du hos os, giver vi dig
høj kvalitet, uden at du skal
binde kapital i dyre maskiner
og faste lønninger.

Vil du vide mere om
knusning, sortering,
neddeling og maskinudlejning, så besøg
www.mis.dk eller
kontakt os på telefon
+45 57 80 80 83.

SULTNE
Vi sluger 15.000 tons brokker om
dagen – både kæmpeportioner og
små bidder.

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

