E-HULLADÉKOK

A hulladékiparban nincs uborkaszezon
Teljes körű hulladékkezelési szolgáltatás a Fémker-csoport cégeitől

A Fémker-csoport nyáron sem pihent, a szabadságolási időszak alatt is kemény munka
folyt a cégnél. A társaság egyik legújabb szolgáltatása az egyes hulladékudvarokban
és egyéb gyűjtőhelyeken összegyűlt, további feldolgozást igénylő vas- és fémhulladékok
ollózása, illetve bálázása.

J

óllehet az év eleji hektikus ármozgások sokszor adtak okot a fejfájásra, a piaci hangulat
stabilizálódni látszik, s talán nyugodtabb évzárásnak nézhetnek elébe, mint azt 2011 elején a piaci előjelek alapján gondolhatták volna. A
Fémker Kft. a fémhulladék-üzletág meghatározó
szereplőjeként bízik az iparág tartós fejlődésében,
piaci jelenlétüket és magatartásukat is ennek megfelelően alakítják.
Beszerzéseik során fontos szempont, hogy újonnan nyitott és régebben működő telephelyeik megfelelő műszaki háttérrel és felkészült szakmai gárdával képviseltessék magukat, hiszen a verseny napról napra élesedik, s a versenytársak ugrásra készek. A piaci lehetőségek megfelelő kihasználását pedig a – hosszú távú célok szem előtt tartása mellett –
napi szinten történő gyors döntésekkel lehet megalapozni. A cég
vezetősége már a válság kirobbanásakor is a pozitív gondolkodás
és a szakma fejlődésébe vetett bizalom mellett tette le a voksát, hiszen a fejlődés, fejlesztés mellett döntött. Új telephelyeik nyíltak a
kelet-magyarországi régióban (Mezőcsát, Kecskemét), míg a nyu-

gat-magyarországi régióban tovább erősítették logisztikai és kereskedelmi bázisaikat.
A Fémker-csoport időközben számos nagy nemzetközi konszernnek vált sikeres szolgáltatójává, s ezt a partneri bizalmat folyamatos fejlesztésekkel hálálják meg, amelyek egyben a szolgáltatások egyre emelkedő színvonalában, a pontosság és a gyorsaság természetes fogalommá válásával válnak valósággá. A minőségi szolgáltatásra garancia az ISO 9001 és 14001 minőségbiztosítási
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rendszer bevezetése és működtetése. A fejlődés sokrétűségét pedig bizonyítja, hogy a nagykanizsai székhelyű Murafém Kft. több
mint 6000 négyzetméteres területbővítést hajtott végre, amelynek
eredményeképpen forgalmát akár a negyedével is növelheti az elkövetkező időszakban. A cég újabb erős bástyája Pécsett nyílt
meg, ezáltal a vashulladékpiacon a Dunántúl újabb jelentős része
vált elérhetővé a Murafém Kft. számára.
A cégcsoport ma már képes lefedni a keletkező hulladékok
minden szegmensét, hiszen környezetvédelmi szolgáltatása a hulladékkezelés teljes folyamatát követi, beleértve a dokumentációs
feladatok ellátását, a szaktanácsadást, valamint a hulladékgazdálkodási tervek elkészítését is.
A Fémker Kft. egyik legújabb szolgáltatása az egyes hulladékudvarokban és egyéb gyűjtőhelyeken összegyűlt, további feldolgozást igénylő vas- és fémhulladékok ollózása, illetve bálázása. A
szolgáltatást a társaság tulajdonában lévő Lefort 450T típusú berendezéssel végzik, amely az igényelt feladatokat helyben, nagy
hatékonysággal tudja ellátni. A korszerű mobil ollózó- és bálázógép
napi kapacitása 70-90 tonna. Segítségével a helyigényes, nagy területet foglaló hulladék jól rakodható, megfelelő tömegszázalékos
hulladékká alakítható, megkönnyítve ezzel kezelését, növelve piaci eladhatóságát.
A berendezés további funkciója a bálázás: vashulladék, illetve színesfémhulladék egyaránt bálázható vele. Saját darujával egyidejűleg önálló munkavégzésre képes, automatizált munkafázisai pedig
gyors hulladékkezelést tesznek lehetővé. A berendezés eredményes
működését látva a cégcsoport új
mobil ollózógép beszerzését tervezi hulladékkezelő kapacitása növelése érdekében.

