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Geelhoed neemt nieuwe Linde Dieselheftrucks in gebruik
Nadat medio 2015 de twee LPG-heftrucks al waren vernieuwd, heeft Geelhoed op 7 maart
twee verse 4-tons dieselheftrucks in gebruik genomen. Ook deze krachtpatsers zijn van het
(in de metaalhandel vertrouwde) merk Linde. Omdat de oude 4-tonners na ruim 10 jaar
trouwe dienst met ca. 10.000 draaiuren wat gebreken gingen vertonen werd het tijd om tot
inruil over te gaan. De Fa. J. Helmond & Zn. uit Culemborg heeft beide nieuwe heftrucks
(model 2016) afgeleverd met een nieuwe Cascade vorkenklem. Deze vorkenklem is uitgerust met een rotator (360º draaimogelijkheid), wat voor de werkzaamheden onontbeerlijk
is. Opvallend is dat...
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Prijs van oud zink stijgt gelukkig weer
(en ook de prijs van oud ijzer stijgt snel!)
In de tweede helft van 2015 is de prijs van zink maar liefst 30% gedaald. Beleggers en onderzoekers verwachten de komende maanden voor de recyclingsbranche gelukkig dalende
zinkvoorraden en daardoor een stijging van de prijs van zink. Als oorzaken aan de vraagzijde worden genoemd: een verder groeiende vraag door de aantrekkende woningbouw
(regenpijpen, daken en keukens) en een toename van de verwerking van zink in de industrie (auto’s, batterijen, verzinkte metaalproducten e.d.) Ook de vraagzijde werkt mee door
sluitingen van zinkmijnen en beperkingen van de productie van zinkfabrikanten, die vorig
jaar werden aangekondigd en dit jaar worden doorgevoerd. Sinds begin van dit jaar hebben
deze ontwikkelingen ook invloed op de prijs van oud zink, die inmiddels met ongeveer
€ 200 per ton is gestegen. We betalen op dit moment € 1.000- € 1.100 per ton en hopen
op een verdere prijsstijging. De afgelopen weken is trouwens ook de prijs van oud ijzer
sterk gestegen! Wilt u meer informatie over de actuele zinkprijs of oud ijzer prijzen, neem
dan telefonisch contact met ons op of stuur een e-mail naar info@oudmetaalhandel.nl.
———————————————————————————————————

Sluiting tijdens de feestdagen:
Koningsdag woensdag 27 april, Bevrijdingsdag/Hemelvaartsdag donderdag
5 mei en vrijdag 6 mei, 2e Pinksterdag maandag 16 mei a.s.

