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Melnie metāllūžņi

EUR/t

OA - bonuss

Metāllūžņi no bieziem metāla izstrādājumiem, mehāniskās daļas u.t.t.Biezums no 6mm un vairāk. Apaļie
velmējumi ar diametru na mazaks par 20mmMaksimālie izmēri: 1500x500x500 mm

185

3A - gabarīts

Tērauda gabarīta metāllūžņi.Metāla biezums: 4 mm un vairāk.Maksimālie izmēri: 1500x500x500 mm.

175

5A - negabarīts

Negabarīta tērauda metāllūžņi.Piemēroti griešanai ar metāllūžņu šķērēm.Metāla biezums: 4 mm un vairāk.

155

12A - skārds

Vieglie sadzīves metāllūžņi - skārds, metāla sieti, žogi, stieples, lentas, jumta segumi u.tml.Nemetāliskie
piejaukumi nav pieļaujami.Metāla biezums - līdz 4 mm.

150

12AM - automašīnas

Automašīnas ar dzinēju.Piemērots sasmalcināšanai un šķirošanai ar "Shredder" kompleksa
iekārtam.Tvertnēs drīkst atrasties degviela un eļļa, ja iepriekš tas tiek saskaņots.

150

17A - čuguns

Gabarīta čuguna metāllužņi.Viena gabala svars: 0,5 - 2000 kg.Maksimālie izmēri: 600 x 500 x 500 mm.

175

20A - negabarīta čuguns

Negabarīta čuguna lūžņi.Viena gabala svars ne vairāk kā - 4000 kg. Metāllūžņu biezums ne vairāk kā 300
mm.

155

5A1 - negabarīta bonusa lūžņi

Negabarīta tērauda metāllūžņi no biezām metāla konstrukcijām.Piemērots griešanai ar metāllūžņu
sķērēm.Biezums no 6 mm

165

5AR - negabarīta armatūra

Negabarīta armatūras metāllūžņi.Jebkāda veida armatūra un izstrādājumi no tās.Maksimālie izmēri – nav
noteikti

155

5АТ - lielgabarīta lūžņi

Būvniecības, lauksaimniecības tehnika, darbmašīnas, agregāti, tērauda lūžņi.Piemēroti gāzes griešanai.
Viena gabala maksimālais svars: 10 000 kg.

150

16A - skaidas

Metāla skaidas.

90

12M – Nolietotas automašīnas
bez dzinēja

Neattīrītas auto virsbūves, kas nav attīrītas no nemetāliskajiem piejaukumiem.

80

12AS - stieples, troses

Metāla stieples, troses.

150

12SN - alvots skārds

Ar alvu apklāts skādrs: metāla atkritumi, kas ir radušies konservu burku ražošanas procesā.

135

5AN - smagie negabarīta
ražošanas atkritumi

Gabarīta tērauda lūžņu atlikumi, kas veidojas no tīru metāla lokšņu rūpnieciskas pārstrādes.Biezums: no 4+
mm. Maksimālais izmērs: 6000*2500*500mm. Nav pieļaujami ruļļi un lentes

175

12AN - negabarīta vieglie
ražošanas atkritumi

Vieglie negabarīta tērauda lūžņu atlikumi, kas veidojas no tīru metāla lokšņu rūpnieciskas
pārstrādes.Sieniņas biezums: līdz 4 mm. Maksimālais izmērs: 6000*2500*500mm. Nav pieļaujami ruļļi un
lentes

190

Krāsainie metāllūžņi

EUR/kg

Alumīnijs lietais

Alumīnijs lietais

1,00

Alumīnijs pārtikas

Pārtikas alumīnijs (trauki, kannas, cisternas).

1,50

Alumīnija velmējumi, prokats

Alumīnija velmējumi, prokats

1,00

Varš

Vara atgriezumi un metāllūžņi

6,00

Misiņš

Misiņš

3,50

Bronza

Bronza

3,50

Misiņa radiatori

Misiņa radiatori

3,20

Nerūsejošais tērauds

Gabarīta un negabarīta metāllūžņi, skaidas, atgriezumi ar 10% niķeļa saturu.

0,75

Elektromotori

Elektromotori, ģeneratori, starteri

0,50

CAM (Zn, Al, Mg sakausējumi)

CAM (Zn, Al, Mg sakausējumi)

0,50

AKB akumulatori (Pb)

AKB akumulatori (Pb)

0,55

AKB akumulatori (Ni, Cd, Fe)

AKB akumulatori (Ni, Cd, Fe)

0,10

Katalizatori

Katalizatori

40,00
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Misiņa skaidas

Misiņa skaidas

3,30

Magnijs

Magnija metāllūžņi, magnija sakausējumi.

0,50

Svins

Svina metāllūžņi un atgriezumi

1,00

Alumīnija radiatori

Alumīnija radiatori

0,70

Alumīnija bundžas

Alumīnija bundžas

0,60

Alumīnijs (Fe <40%)

Alumīnijs ar dzelzs piejaukumu līdz 40%

0,30

AL KrFe (AL 20%; Fe 80%)

AL KrFe (AL 20%; Fe 80%)

0,30

Alumīnija skaidas

Alumīnija skaidas ar 3% maksimālo mitruma, eļļu un dzelzs sastāvu.

0,60

Alumīnija follija

Alumīnija follija

0,30

Alumīnija sīkumi

Alumīnija sīkumi

0,60

Elektromotori - ledusskapju
kompresori

Elektromotori - ledusskapju kompresori

0,50

Alva

Alva

1,00

Hroma tērauds

Hroms

0,40

Katalizatori (Keramiskie,
apvalka, ASV) pēc analīzes
rezultātiem

Katalizatori (keramiskie, apvalkā, ASV)

8,00

*Cenas ir spēkā 29.11.2022

2
tolmets.lv

