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Transport og Logistic A/S

NU EN DEL AF EN AF 
VERDENS STØRSTE GENVINDINGSINDUSTRIER

Uniscrap A/S har været aktiv med genvinding i Danmark i snart 150 

år, hvor en række fusioner sikrede en stadig udvikling og vækst. 

I 2007 købte den tyske genvindingsvirksomhed Scholz AG 

Uniscrap A/S, og dermed blev Uniscrap A/S en del af en 

verdensomspændende koncern. 

I 2016 købte kinesiske Chiho-Tiande Group (CTG) Scholz AG og 

dermed skabtes en af verden største genvindingskoncerner. CTG er 

verdens største oparbejder af elmotorer og er asiatisk 

omdrejningspunkt for handel med øvrige metaller. 

Med Uniscrap A/S som Skandinavisk brohoved giver det 

dig som kunde en direkte kontakt til et bredt spekter af 

afsætningsmuligheder og dermed altid det bedste økonomiske 

beslutningsgrundlag.



KOMPETENCER I SKROT

Uniscrap A/S har genvindingsløsninger til alle virksomheder, 

hvor jern- og metalskrot frembringes. 

Vi er aktive i hele Danmark, og vores anlæg er placeret strategisk 

godt flere steder i Jylland ud fra et ønske om nærhed til primær 

transportløsning.

 

Vi har samlet branchens absolut dygtigste folk indenfor indkøb, 

logistik og produktion med indsigt og erfaring, så du som kunde 

kan fokusere mindre på skrot og mere på din egen vækst. 

Vores industrielle genvindingsaftaler udarbejdes individuelt og 

med involvering af alle vores funktioner – derved sikrer vi dig 

den bedste og mest trygge aftale. 
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METALLER 

ELMOTORER

KOBBER

MESSING

RUSTFRIT STÅL

Vi vægter kvalitet, sikkerhed og miljø i vores daglige arbejde 
højt, og har derfor en beskreven kvalitets- og miljøpolitik, 
som vi arbejder aktivt med.

Vi kan tilbyde en meget alsidig vognpark, dygtige og velmo-
tiverede ansatte – og vi dækker mange former for transport, 
bl.a. renovationskørsel, krankørsel, kørsel med sand/grus 
samt stykgodskørsel og kurerkørsel i ind- og udland.

Udover transport tilbyder vi også bl.a.: lagerhotel, affalds-
sortering, containerudlejning, tankanlæg og vejning, ligesom 
vi har eget værksted og malekabine.

Knud Erik Heissel A/S
Planetvej 1-3
6300 Gråsten

Tlf. 74 65 21 20
Fax 74 65 25 98

knud.erik@heissel.dk
www.heissel.dk
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Transport

Maskinudlejning

Køreplader

Grusgrave

Jordboring

Be-low A/S

Miljøteknik

JSK Cleaning A/S

Jellingvej 19 · 9230 Svenstrup · Tlf. 9838 5880

- færdige løsninger 
til fornuftige priser:
  kristianrytter.dk

ALUMINIUM

ZINK

BLY

KABLER
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VI HOLDER DANSK 
ERHVERVSLIV 
VELSMURT

   
Buddingevej 195   I    2860 Søborg    I    Tlf. 7011 5678   

lube@unox.dk    I    lube.unox.dk

Uno-X Smøreolie A/S   

Transport af alle slags jern og metaller
Tlf.: 74 64 61 67 • www.pkristensen.dk

På vores store sakse klipper vi nyt og gammelt jern, så det kan bruges direkte på stålværkerne.

- Nyt jern E2 & E2/E8

- Gammelt jern E1 og E3

Jernspåner – E5 – håndteres fra vores store, overdækkede  havnelager – direkte i skib til stålværkerne.

Skæreopgaver af store emner eller stålkonstruktioner løser vi gerne.
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Svanevej 39 • 6100 Haderslev • Tlf.: 61 33 02 49 • bn@skandy.dk

Vi tilbyder iøvrigt renseløsninger til alle 
typer af virksomheder, specielt virksom-
heder som har en udfordring med spilde-

vandet, så som: Slagterier, bryggerier, 
fjernvarmeanlæg og  inden for 

metalindustrien.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud.

Projektering og udførelse af afløbsanlæg.
Speciale i rensning af overfladevand fra bl.a. skrot- og 
lignende genbrugsvirksomheder, med dokumenteret 

effekt, til yderst konkurrence dygtige priser.

På vores store sakse klipper vi nyt og gammelt jern, så det kan bruges direkte på stålværkerne.

- Nyt jern E2 & E2/E8

- Gammelt jern E1 og E3

Jernspåner – E5 – håndteres fra vores store, overdækkede  havnelager – direkte i skib til stålværkerne.

Skæreopgaver af store emner eller stålkonstruktioner løser vi gerne.

JERN 
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Logistics & Transport

Lejrvejen 4  
6330 Padborg  

Tlf.: 73 70 97 00  

www.mklt.dk

Vejer & Måler i Kolding ApS udfører
akkrediteret vejning, inspektion og 
prøvetagning. Vejer & Måler i Kolding 
ApS er den uvildige part mellem kø-
ber og sælger. Vi er akkrediteret til 
inspektion af DANAK.

Sdr. Havnegade 52 · 6000 Kolding · Tlf.: 75 52 04 58
Info@vejer-kolding.dk · www.vejer-kolding.dk

www.unmobilkraner.com

FORSPRING GENNEM INNOVATION • ENKELT • ØKONOMISK • FLEKSIBEL • EFFEKTIV

SENNEBOGEN MATERIAL HANDLER 830 MOBILE

Ternevej 4 • 8641 Sorring Tlf. +45 8695 7599 · Mobil +45 2236 3847  
Mail: me@unmobilkraner.com

www.koldinghavn.dk
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AFSKIBNING OG HAVNEAKTIVITETER 

Langt den største volumen sendes ud i verden med skib, og dermed skåner vi miljøet og vores veje for en stor 

belastning. Jernskrot sendes med skibe fra vores 2 havneterminaler, og metalskrot sendes i videst mulige omfang 

med skibscontainere til destinationer over hele verden. Vores havneterminaler håndterer også skrot fra andre 

aktører i markedet, der har valgt os som afsætningskanal.

Horten er et af Danmarks førende 
full-service advokat firmaer. Vi er 
specialister inden for sektorer, 
der er intensivt regulerede, eller 
hvor teknologisk udvikling og 
nytænkning er bærende. 

Horten har rådgivet Uniscrap 
siden 2006.

horten.dk

LOGISTIK
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www.svaneshipping.dk 
Tel: +45 7552 1811

• One-stop Shipping 

• 63000 m2 of ultra- 
 modern warehouses 
 and terminals

• Chartering

• Stevedoring 

• Ship and rail transports 

• Bagging facilities for 
 small and big bags 

Kiesel Scandinavia A/S 
Platinvej 22 • 6000 Kolding • Tlf.: 57 61 74 70 

www.kiesel.dk

Vi har speciale i salg af komplette løsninger, der omfatter 
opgaver løst med hydrauliske kraner, materialehåndte-

ringsmaskiner og redskaber.

Egelundvej 6 
viborgrenovation.dk · 1313.dk

Alt i:
Entreprenørkørsel

Blok- og special-
transport

Kranvogne

Containere

Sand, grus, granit, 
flis m.m.

Industrirenovation

Morten Kenne ApS
Mosebakken 1 · 6000 Kolding

Tlf.: 75 55 88 07 · Mobil: 29 40 88 07
mk@29408807.dk · www.mortenkenne.dk

TOTALLØSNINGER

Selvom vi fokuserer på jern- og metalskrot, 

arbejder vi også med totalkoncepter, hvor 

vi håndterer din virksomheds samlede 

affaldsstrøm.

Vi samarbejder med en række 

virksomheder, der hver især er 

dedikerede indenfor specifikke 

affaldsområder. Vi sammensætter 

og leder disse kompetencer, så du

får ét kontaktpunkt: Uniscrap A/S.
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LØSER ALLE FORMER FOR OPGAVER
– OGSÅ DE MEGET SPECIELLE

Gammelby Møllevej 48  ·  7000 Fredericia  ·  Tlf.: 21 66 16 52  ·  info@hsmservice.dk  ·  www.hsmservice.dk

CERTIFICERINGER

Uniscraps afdelinger er miljøcertificerede efter DS/EN ISO 14001:2015, 

og i 2017 blev vi også certificeret efter DS/EN ISO 9001.

I Uniscrap arbejder vi ud fra følgende værdisæt:

•  Sikre miljørigtig genvinding, fremme miljørigtige løsninger og forbedringer

•  Levere jern- og metalskrot til aftalt-, tid, pris og kvalitet

•  Sikre omkostningseffektiv produktion og håndtering af vores varer

•  Prioritere genanvendelse frem for forbrænding og deponi

•  Under hensyntagen til virksomhedens drift – forebygge forurening, nedbringe den samlede 

   miljøbelastning og beskytte jord, grundvand og overfladevand

•  Fremme og sikre miljørigtige sorteringsmetoder gennem kundevejledning og information

•  Som minimum at overholde relevante love og myndighedskrav samt andre krav, vi har tilsluttet os

•  Fremme miljø- og kvalitetsbevidstheden – internt som eksternt – gennem dialog

•  Sikre og vedligeholde en god dialog og et godt samarbejde med kunder og andre interessenter

•  Løbende vedligeholde og forbedre miljø- og kvalitetsledelsessystemet
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* CHARTERING *   * SHIP MANAGEMENT *   * AGENCY *   * STEVEDORE *

BALTIC SHIPPING COMPANY A/S • DENMARK  • Tel: +45 3996 0800

WWW.BALTICSHIPPING.DK

(+45) 76 33 99 00
www.uniscrap.dk 

Scan QR-koden, og kom direkte til vores hjemmeside.
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