
EN HÅLLBAR LÖSNING 
FÖR VERKSTÄDER
 
 
Ragn-Sells har gjort det möjligt att samla in, separera 
och återvinna avfall från er verkstad. Genom våra 
unika behandlingsmetoder säkrar vi cirkulära flöden av 
era material - avfall som blir till helt nya produkter.  
 
Ragn-Sells samlar in och återvinner avfall från verkstäder. Vårt mål är att 
regenerera och återvinna allt material. Tack vare omfattande kunskap och 
modern teknik kan vi återvinna alla typer av smörjoljor till ny. 
Bromsvätska blir till helt ny bromsvätska. Glykol blir till helt ny glykol. 
 
Vi gör nya produkter av uttjänta däck och återvinner bränslefilter, oljiga 
trasor/absorbenter, vindrutor, aerosoler och batterier. Alla hållbara 
verkstäder får ett grönt certifikat som bevis för att ni arbetar aktivt 
med återvinning och har kunskap om de globala miljömålen. Tjänsten 
innehåller också råd, utbildning, dokumentation och statistik. 
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Genom att välja den här tjänsten bidrar er verksamhet till följande globala mål:

Ragn-Sells Hållbar verkstad



Telefon 0771-88 88 88  •   kundservice@ragnsells.com
ragnsells.se

KONTAKTA OSS FÖR EN OFFERT

SPILLOLJA BLIR SMÖRJOLJA
Hanterar du flytande farligt avfall som 
exempelvis spillolja, emulsioner och syror i 
din verksamhet? Vi regenererar spilloljan och 
av hela volymen återvinns 95% i form av 
ny smörjolja.

BRÄNSLEFILTER
Vi samlar in alla typer av bränslefilter. 
Filtrern transporteras sedan till vår 
ReUseOil-anläggning. Genom en 
mekanisk process rivs filtren sönder 
och centrifugeras.

OLJEAVSKILJARE
Vi erbjuder en komplett tjänst med 
tömning, inspektion och rengöring utifrån 
kommunernas krav. Tömning av tvättrännor 
ingår. Vi utför även 5-års besiktning och kan 
hjälpa till med egenkontroll.

ICKE-FARLIGT AVFALL
Vi kan självklart också ta hand om ert 
“vanliga avfall” såsom plast, papper, 
wellpapp, metall, brännbart avfall osv.

HYRA AV TANK
Vi erbjuder dubbelmantlade tankar  
(970 resp. 1 440 liter) med pejl- 
utrustning för uthyrning.

GLYKOL OCH BROMSVÄTSKA
Vätskorna regenereras med modern 
teknik till nya produkter.

RETHINK CERTIFIERING 
I certifikatet ingår en årlig genomgång av er 
avfallshantering, och en digital utbildning i 
cirkulär ekonomi.

SKÅP FÖR FARLIGT AVFALL
Ragn-Sells FarligtEnkelt™ miljöskåp 

förvarar det farliga avfallet på ett säkert 
sätt och uppfyller lagen om skydd mot 
olyckor. Vi hjälper er med den obligatoriska 
rapporteringen till Naturvårdsverket.

BILBATTERIER
Batterierna materialåtervinns genom att bly 
separeras från övriga material i batteriets 
konstruktion.

CISTERNKONTROLL
Rengöring, besiktning och lagning av 
alla storlekar på cisterner, oljetankar och 
kemikaliecisterner. Avfallet körs till godkänd 
behandlingsanläggning. Vattnet renas.
Grus och oljehaltigt slam destrueras
genom kompostering.

Vi har kunskap att ta hand om avfall från verkstad på ett hållbart sätt. 
Avfall blir till helt nya produkter.

Ragn-Sells har säkra behållare för farligt avfall. Det finns fem olika storlekar 
som skräddarsys och anpassas beroende på verksamhet.
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