
Cemex Latvia Broceni Plant
installs ReTec Bale-opener for SRF line
When Cemex Latvia wanted to increase their AF substitution rate, they went looking for bales. Good 
quality, high calorific SRF is available in bales on the international market. In this case the source is UK. 
Cemex Latvia plant is located only 100KM from the local port of Liepaja, so logistics is straightforward 
with bales being shipped as cargo with 2.000-3.000 tons per ship.

The challenge
Once at the plant the bales are stored in a 
large roofed hall, where the debaling and 
handling is also done.

Cemex Latvia feed approximately 20 tph 
through their AF system to the pre-calciner. 
The bales are mostly tied in plasticnet and 
always wrapped in several layers of wrap-
ping. The challenge was multitude:

1. SRF must be fed continuously mean-
ing the flow must be continuous and 
homogenous. I.e. the bale must be 
loosend completely.

2. Wrapping, netting and wires larger 
than 50 mm must be removed.

3. Capacity to be minimum 20 tph. 
4. A solution that is single to operate and 

very reliable.

In Cemex case the plant already had a 
smaller drum screen in place that originally 
was used as a bale-opener. The capa-
city was insufficient and the quality of the 
screening poor, plus the solution could not 
handle 1000 kg + bales without critical 
operational issues.
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- a strong solution for the environment

CASE: Dansk Sikkerheds Makulering, maj 2013

DANSK SIKKERHEDS MAKULERING RADERAR ALLA SPÅR 

Dansk Sikkerheds Makulering, är ett bolag inom Poul Schou A / S, som är experter på destruk-
tion och makulering av konfidentiella dokument, filer, cd-skivor, disketter och hårddiskar.

Om ReTecs Mobila Sekretessförstörare
I början av 2013 levererades den tredje mobila sekretessförstöraren till Dansk Sikkerheds Makulering, 
byggd av ReTec. Anläggningen är byggd på en svängbar axeltrailer och med en UNTHA RS50 kross 
med en kapacitet på ca. 1100-1400 kg/h.

Stor flexibilitet och konstant utveckling gör ReTec till ett utmärkt val
Enligt den tredje generationen Schou och nuvarande VD, Poul Henrik Schou, är det inte en slump att 3 av deras 
5 sekretessförstörare är gjorda av ReTec: ”Anläggningarna från ReTec karakteriseras av hög kvalitet, vilket 
säkerställer de bästa förutsättningarna för våra förare i förhållande till arbetsflöde, drift och säkerhet. Dessutom 
är det en fördel att ReTec ligger inom ett närliggande område. Deras flexibilitet, servicenivå och ivrighet för vi-
dareutveckling har bidragit till ett värdefullt förhållande som vi byggt upp genom åren.”

Fortsättning...

Den stora fördelen med ReTec mobila sekretessförstörare, enligt  
Poul Henrik Schou, är möjligheten att destruera både hårddiskar,  
pärmar, samt papper i samma anläggning.



Poul Henrik Schou är den 3: e generationen 
Schou och nuvarande VD vid ett sekretess 
kärl för lagring av konfidentiellt material.

grundades dokumenthotellet år 2003. Här är det möjligt för kunder att arkivera sina konfidentiella do-
kument i en brand- och stöldskyddad miljö.

Sekretessförstörning vid Dansk Sikkerheds Makulering
Dansk Sikkerheds Makulering kör i hela Danmark med 4 mobila 
enheter som möter kundernas behov. Finns behov av mer ka-
pacitet vid högtryck så finns en 5:e anläggning tillgänglig, som 
också kan används vid service och underhåll.

Kunderna betalar för minst 100 kg material per besök och den 
största enskilda uppgiften som företaget hanterade var en upp-
gift på 80 000 kg papper för strimling, säger Poul Henrik.

Om Dansk Sikkerheds Makulering
Idag är Dansk Sikkerheds Makulering en av Danmarks ledande 
aktörer inom destruktion och makulering av konfidentiella do-
kument, pärmar, cd-skivor och hårddiskar. De har varit i bran-
schen sedan 1988. Hela marknaden var på uppgång genom 
90-talet, men blev sen stillastående under it-bubblan 2000.
Därefter steg intresset för destruktion och makulering av doku-
ment och deras verksamhet tog ny fart igen.

Som en synergiutveckling för Dansk Sikkerheds Makulering 
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IVECO dieselgenerator för optimal energianvändning

ReTec-hissystem för 110-660 liters kärl

Skruvtransportör för transport och extra säkerhet

Keith Walking Floor för lossning

UNTHA RS40 eller RS50

Enkel öppning av lastbilen för lossning

Destruerade dokument redo för lossning

ReTec Miljö AB
Kolonivägen 63    
SE-371 54 Karlskrona

Tel.: +46 (0) 70 337 20 10 info@retecmiljo.se 
www.retecmiljo.se 

ReTec utvecklar, konstruerar och tillverkar specialmaskiner för avfall och 
återvinningsindustrin. Vi erbjuder praktiska lösningar enligt kundens behov, 
som hjälper dem att öka lönsamheten i sin verksamhet.


