
Hurda Çeş�tler�

Hurda,  b�r amaç �ç�n üret�lm�ş malzemen�n artık kullanılamayacak duruma geld�ğ� hal�ne
den�r.  Hurda  b�rçok b�leşen maddeden oluşab�l�r. Sektörler�n çoğundan tedar�k ed�leb�l�r ve
dönüştürüldükten sonra tekrar kullanılab�l�r. Hurdanın bu kadar değerl� olmasının sebeb� ekonom�k
ve çevresel yararının göz ardı ed�lemeyecek kadar çok olmasıdır. Ger� dönüştürülen hurdalar  hem
ekonom�k alanda büyük b�r tasarruf sağlar hem de doğadak� atıkların tekrar hammadde olarak
kullanılmasına olanak sağlar. 

Hurdanın  b�rçok çeş�d� bulunur. Heps� ayrı sektörlerde kullanılmak üzere ayrıştırılab�l�r.  Hurda
çeş�tler� f�yatları hurdanın c�ns�ne, kal�tes�ne ve ağırlığına göre değ�ş�kl�k göster�r. Doğal kaynakların
korunması adına ger� dönüştürülen hurdalar aşağıdak� g�b� çeş�tlend�r�leb�l�r. 

B�r çok  hurda türü  bulunmaktadır. Hurda çeş�tler�,  �çerd�kler� materyaller, dönüştürülme oranları,
kullanım alanları ve bunun g�b� etkenlere bağlı olarak toplanıp ayrıştırılır. 

 

Bazı hurda çeş�tler� �le �lg�l� kısa b�lg�ler aşağıda yer almaktadır.
 

Metal Hurdası, özell�kler�n� bozmadan ger� dönüştürülen değerl� materyallerd�r. Değer�nden metal
hurdası alımı, bu ger� dönüşümü yapanlar ve ger� dönüşüme aracılık edenler �ç�n oldukça
öneml�d�r. En değerl� hurda türü olan metal hurdası, b�rçok türeve sah�pt�r. Metal  �çeren her türlü
hurda, hurdacı �ç�n büyük önem taşır. 

 

Sarı Hurdası, çok çeş�d� olan b�r hurda türüdür. Bu yazın sarı hurda alımı da oldukça fazla rağbet
gören b�r h�zmett�r. Çeş�d�n�n çok olması  sarı hurdası f�yatları  �le �lg�l� de değ�ş�kl�ğe sebeb�yet
vermekted�r. Dünya'da en çok ger� dönüştürülen hurda çeş�d� olan  sarı hurdası, musluk,
müh�mmat muhafazaları, k�l�tler ve bunun g�b� yerlerde kullanılır. 

 

Bakır Hurdası, en değerl� olan hurda türler�nden b�r�d�r. Enerj�, eletron�k, sanay�, �nşaat, ulaşım ve
endüstr�yel sektörler g�b� b�r çok sektörde  bakır hurdası  kullanılır.  Hurda bakır alımı  oldukça
öneml� b�r h�zmett�r. İletken olması,  bakır hurdasını  hem sektörler açısından hem
de hurdacı açısından çok değerl� kılar.

Alüm�nyum Hurdası,  en yaygın olarak kullanılan hurda çeş�d�d�r. günlük hayatta kullanmaya en
müsa�t  hurda  olan  alüm�nyum hurdası,  hurdacı  açısından da kolay ulaşılab�l�r b�r tür hal�ne
gelm�şt�r. Sektördek� bu bolluk,  alüm�nyum hurda f�yatları  �le �lg�l� b�r değ�ş�kl�ğe fazla sebep
olmamıştır.
 

Her hurda çeş�tler�n�n kullanım alanı farklı olab�l�r. Bu yüzden bütün hurda f�yatları Londra Hurda
Borsasına göre değ�ş�kl�k göstermekted�r.  Hurdacı Etk�n  bütün hurdalarınızı yüksek f�yattan
alır. Hurda çeş�tler�  ve güncel hurda f�yatları hakkında b�lg� almak �ç�n buraya tıklayın. 
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