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Logitrans zal niet alleen de milieuimpact in de productie verminderen, maar ook in de 

verzending, toepassing en afval van de productie. 

 

Ongeveer 99% van het materiaal dat gebruikt wordt voor onze handmatige toestellen 

kan herleid worden naar een correcte afvalverwerking, en Logitrans biedt in alle 

gevallen aan het oude toestel in zijn geheel terug te nemen, of deels zoals afgesproken, 

en zich bezig houden met het correct verwerken als afval. 

  

VERZENDING 

Onze verpakkingsvoorschriften en het gebruikte materiaal zijn in overeenstemming met de 

regels van de Verpakkingsrichtlijn 94/62/EC. Deze richtlijn schrijft voor dat alleen het 

noodzakelijkste verpakkings-materiaal mag gebruikt worden en dat het verpakkingsmateriaal 

milieuvriendelijk, recycleerbaar of herbruikbaar is. 

  

TOEPASSING 

Bij toestellen in werking is het soms nodig om de hydraulische olie (om de twee jaar), pomp of 

batterijen te vervangen.  

  

Voor deze onderdelen geldt : 

• dat de hydraulische olie uit de pomp gehaald wordt en bij een erkend afvalstation voor 
olie en chemisch afval wordt afgegeven (in de handleiding staat hoe men de olie moet 
aflaten)  

• dat wij versleten en kapotte pompen/cylinders terugnemen en op een milieuvriendelijke 
manier deze onderdelen vernietigen die niet herbruikbaar zijn, en 

• dat de batterijen afgeleverd worden bij een erkend afvalstation    

 

AFVAL 

Afval van versleten Logitrans toestellen wordt steeds getrieerd in de individuele 

materialen. Daarom is het voorgeschreven dat    

• Staal  wordt afgeleverd bij een erkend afvalstation voor staal volgens de locale 
wetgeving 

• Plastieke materialen (hoofdzakelijk rubber, vulkolan en nylon) 
voor wielen worden eveneens gebracht naar een erkend afvalpunt. 

• Roulementen van de plastieke wielen met plastieken kapjes zullen verwijderd worden 
en afgegeven worden voor recyclering. 

• Somige metalen wielen met plastieke bescherming kunnen afgegeven worden ter 
recyclering, maar sommige moeten afgegeven worden bij een erkend afvalpunt. 

• Plastieke materialen (glass fibre) voor de batterijkast van de EHL, LL e 
ELF momenteel niet kan geleverd worden voor recycling moeten afgegeven worden 
bij een erkend afvalpunt.  

 


