Hurda Çeşitleri
Hurda, bir amaç için üretilmiş malzemenin artık kullanılamayacak duruma geldiği haline
denir. Hurda birçok bileşen maddeden oluşabilir. Sektörlerin çoğundan tedarik edilebilir ve
dönüştürüldükten sonra tekrar kullanılabilir. Hurdanın bu kadar değerli olmasının sebebi ekonomik
ve çevresel yararının göz ardı edilemeyecek kadar çok olmasıdır. Geri dönüştürülen hurdalar hem
ekonomik alanda büyük bir tasarruf sağlar hem de doğadaki atıkların tekrar hammadde olarak
kullanılmasına olanak sağlar.
Hurdanın birçok çeşidi bulunur. Hepsi ayrı sektörlerde kullanılmak üzere ayrıştırılabilir. Hurda
çeşitleri fiyatları hurdanın cinsine, kalitesine ve ağırlığına göre değişiklik gösterir. Doğal kaynakların
korunması adına geri dönüştürülen hurdalar aşağıdaki gibi çeşitlendirilebilir.
Bir çok hurda türü bulunmaktadır. Hurda çeşitleri, içerdikleri materyaller, dönüştürülme oranları,
kullanım alanları ve bunun gibi etkenlere bağlı olarak toplanıp ayrıştırılır.
Bazı hurda çeşitleri ile ilgili kısa bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Metal Hurdası, özelliklerini bozmadan geri dönüştürülen değerli materyallerdir. Değerinden metal
hurdası alımı, bu geri dönüşümü yapanlar ve geri dönüşüme aracılık edenler için oldukça
önemlidir. En değerli hurda türü olan metal hurdası, birçok türeve sahiptir. Metal içeren her türlü
hurda, hurdacı için büyük önem taşır.
Sarı Hurdası, çok çeşidi olan bir hurda türüdür. Bu yazın sarı hurda alımı da oldukça fazla rağbet
gören bir hizmettir. Çeşidinin çok olması sarı hurdası fiyatları ile ilgili de değişikliğe sebebiyet
vermektedir. Dünya'da en çok geri dönüştürülen hurda çeşidi olan sarı hurdası, musluk,
mühimmat muhafazaları, kilitler ve bunun gibi yerlerde kullanılır.
Bakır Hurdası, en değerli olan hurda türlerinden biridir. Enerji, eletronik, sanayi, inşaat, ulaşım ve
endüstriyel sektörler gibi bir çok sektörde bakır hurdası kullanılır. Hurda bakır alımı oldukça
önemli bir hizmettir. İletken olması,
de hurdacı açısından çok değerli kılar.
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Alüminyum Hurdası, en yaygın olarak kullanılan hurda çeşididir. günlük hayatta kullanmaya en
müsait hurda olan alüminyum hurdası, hurdacı açısından da kolay ulaşılabilir bir tür haline
gelmiştir. Sektördeki bu bolluk, alüminyum hurda fiyatları ile ilgili bir değişikliğe fazla sebep
olmamıştır.

Her hurda çeşitlerinin kullanım alanı farklı olabilir. Bu yüzden bütün hurda fiyatları Londra Hurda
Borsasına göre değişiklik göstermektedir. Hurdacı Etkin bütün hurdalarınızı yüksek fiyattan
alır. Hurda çeşitleri ve güncel hurda fiyatları hakkında bilgi almak için buraya tıklayın.

