Uw partner voor efficiënte verwerking en recycling

Over Interbaro

Over Interbaro
Interbaro is al vanaf 1970 actief in de wereld van
metalen. Begonnen als metaalbewerker en is met de
tijd mee doorontwikkeld tot metaalverwerker. Door de
kennis en ervaring die er is opgedaan in productietechnieken en productieprocessen, is het Interbaro
van nu een bedrijf dat verwerking totaal in eigen
beheer kan uitvoeren.
Interbaro voelt zich verantwoordelijk voor mens en
milieu. Wij investeren constant in de scholing van ons
personeel en wordt er gewerkt volgens de ISO 9001 en
14001 normen. Veelal worden materialen omgewerkt
tot rechtstreeks in te zetten grondstoffen. Zo wordt
bijvoorbeeld vervuild koper dat wij uit grondkabel en
transformatoren halen na handmatige en machinale
verwerking weer geleverd als schoon kopergranulaat
aan smelterijen.

Uiteindelijk kan van dit koper weer een nieuwe geleider
worden gemaakt, die zijn weg terug vindt naar een
nieuwe kabel of transformator. Zo dragen wij bij aan
grondstof- en CO2 reductie.
Efficiënt verwerken en recyclen zijn de kernwoorden
van ons bedrijf. Om materialen zo goed mogelijk om te
werken tot grondstoffen staat er bij Interbaro elke
dag een gemotiveerd team medewerkers klaar om uw
afvallen te sorteren, demonteren en/of te verwerken.

Kabel recycling

Kabel recycling
Interbaro Recycling staat al jaren bekend als (grond)kabel verwerker. Alleen in Nederland ligt er al ongeveer
280.000 kilometer aan kabel onder de grond. Wij
beschikken over alle benodigde voorzieningen, certificeringen en vergunningen om deze kabel te mogen
verwerken. Jaarlijks worden er duizenden tonnen
kabel uit o.a. Nederland, België, Duitsland, Frankrijk,
Oostenrijk en Zwitserland bij ons gerecycled.
Overal om ons heen waar stroom is zijn ook kabels.
Deze zijn er in allerlei soorten en maten, neem de
1,5/2,5 mm2 installatiedraad in huis tot bijvoorbeeld
1200 mm2 dikke voedingskabels naar voedingsstations voor complete steden.
Interbaro verwerkt vrijwel elk type kabel. Op de foto’s
ziet u enkele voorbeelden, zeekabel voor bijvoorbeeld
windmolenparken, aluminium en koperen Gewapende
Papier Lood Kabel (GPLK) en oliedrukkabel.

Kabel recycling

Ook voor overige kabelsoorten bent u bij ons aan het
juiste adres. Naast het verwerken van de kabel
hebben wij ook het transport in eigen beheer. De kabel
kan bij u afgehaald worden of er kunnen containers op
locatie geplaatst worden. Voor bijvoorbeeld oliedrukkabels hebben wij vloeistofdichte containers. Wij
komen graag met u in contact om de mogelijkheden te
bespreken. Vrijwel alle kabel die bij Interbaro binnenkomt wordt gesorteerd op kwaliteit en afhankelijk van
het type kabel machinaal gestript of geshredderd. Na
verwerking is het vrijgekomen koper en aluminium
rechtstreeks in te zetten bij smelterijen.

Interbaro is meer dan alleen een metaalrecyclingbedrijf. Wij denken graag met onze klanten en projecten
mee om samen naar een veilige, efficiënte en verantwoorde oplossing te zoeken. Veel materiaalstromen
die wij recyclen vragen een maatwerkaanpak. Of dit
nu komt door de afmetingen, gewichten of omdat er
olie en/of teer bij betrokken is, Interbaro heeft met
zijn ervaring en materieel voor elk vraagstuk een
gepaste oplossing.

Wij ontzorgen u tijdens het traject van
demontage op locatie, het transport, tot
de verwerking.
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Transformatoren recycling
Transformatoren zijn essentieel voor ons elektriciteitsnet.
In woonwijken, op industrieterreinen, bij bedrijven en
natuurlijk bij onderstations/elektriciteitscentrales
staan transformatoren opgesteld.
Grote vermogenstransformatoren van honderden
tonnen stuks gewicht, distributietransformatoren in
alle soorten en maten, maar ook de kleinste transformatoren uit bijvoorbeeld adapters of laskasten
worden door ons gedemonteerd en verwerkt. Op de
foto’s ziet u twee grote (350 en 365 ton wegende)
machinetransformatoren via het water vervoerd
worden om op een vergunde locatie gedemonteerd te
worden. Daarnaast ziet u ook een nachttransport van
een 330 ton wegende transformator via een
wegtransport.
Interbaro Recycling heeft jarenlange ervaring in het
recyclen van transformatoren en heeft alle voorzieningen
om deze volgens de geldende wet- en regelgeving
verantwoord en milieuvriendelijk te recyclen. De
materialen die van de transformator afkomen zoals
ijzer, koper, aluminium, siliciumplaat, olie enzovoort
worden klaargemaakt om hun weg terug te vinden als
herbruikbare grondstoffen/materialen.
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Elektromotoren recycling
Elektromotoren en generatoren bevinden zich overal
om ons heen, in huishoudelijke apparaten zoals uw
wasmachine tot in zware industriële processen zoals
in elektriciteitscentrales. Ook in nieuwe ontwikkelingen
vinden we steeds meer vormen van elektromotoren
terug; voor de aandrijving van elektrische of hybride
auto’s tot in windmolens. Interbaro verwerkt alle
soorten/onderdelen afkomstig van elektromotoren.
Ongeacht hoe nieuw, oud, groot of klein de motoren
ook zijn.
Bij binnenkomst wordt er bepaald hoe de motoren
verwerkt gaan worden. Kleinere motoren worden
geshredderd, terwijl grote motoren bij ons op de werf
of op locatie worden ontmanteld. Aan de afmetingen
en tonnages van motoren zit geen limiet.
Statoren en rotoren zijn onderdelen van elektromotoren
en generatoren. Bij Interbaro Recycling worden zowel
grote als kleine statoren en rotoren verwerkt. Statoren
en rotoren met stuks gewicht van tientallen tonnen,
bijvoorbeeld afkomstig uit windmolens, zijn geen
uitzondering. Interbaro Recycling pakt deze objecten
professioneel aan, zodat deze met de opgedane ervaring
en aanwezige machines efficiënt gerecycled worden.
Eindresultaat zijn wederom opnieuw in te zetten
grondstoffen.
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