Vi viser vei!
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Veglo – Din partner innen
transport og avfallshåndtering
Veglo AS ble etablert i 1959 som en tradisjonell transport
bedrift. I dag er vi et av landets ledende på totalløsninger
for transport og avfallshåndtering. Bedriften består av
erfarne fagfolk med bred kompetanse innenfor våre
arbeidsområder.

Vi har faste innsamlingsruter i alle kommuner i Møre,
Oppland og Hedmark. I samarbeid med deg kan vi kjøre
innom din bedrift i henhold til faste intervaller – eller ved
bestilling. Med vårt ruteopplegg og tilgjengelighet er vi
uansett aldri langt unna.

Vår samlede bransjeerfaring gjør oss til en trygg partner
innen transport og miljøvennlig håndtering av farlig avfall i
din bedrift. Vi sørger for riktig behandling av ditt avfall – fra
opplasting hos deg, til transport og sluttbehandling via vårt
sorteringsanlegg på Hell i Stjørdal.

Vårt nærvær – din fordel!

Veglo – i korte trekk
•

Etablert i 1959

•

85 ansatte

Adresse:

Reppesmarka 61, 7570 Hell

•

60 biler/vogntog/spesialbiler

Telefon:		

+47 74 82 95 10

•

1500 kvm moderne mottak for farlig avfall

Vakttelefon:

982 87 403

•

En av landets ledende på totalløsninger for

Epost: 		

veglo@veglo.no

Nettside:

www.veglo.no

avfallshåndtering
NS-EN ISO 14001:2004

•

Miljøsertifisert iht. ISO 14001

Komplett løsning
– med hensyn til kvalitet og miljø
Vår tids fokus på kvalitet og miljø krever rutiner for å hånd
tere alt avfall på en forsvarlig måte. Forskrifter og regelverk
forutsetter store kunnskaper og komplisert utstyr. Med
vår erfaring og bilpark kan vi tilby en komplett løsning på
avfallshåndteringen i din bedrift.

I vår bransje vil vår daglige drift være en potensiell belast
ning for miljøet. Derfor har vi en miljøpolitikk som sier at vår
virksomhet skal være til minimal belastning for det ytre miljø.
Dette fokuserer vi på i den daglige driften ved hjelp av flere
leveregler og hjelpemidler.

Vi har alle nødvendige godkjenninger fra Fylkesmannen og
Miljødirektoratet. Med bevissthet på kvalitet er vårt fokus en
sikker og miljøvennlig transport og håndtering av ditt farlige
avfall – uansett om det er en liten eller stor jobb.

Vi tilbyr ikke bare en løsning
– men en best mulig løsning!

Vi håndterer
ditt avfallsbehov!
Veglo AS tilbyr en rekke ulike tjenester for innsamling og
tømming av avfall, kontroll og sertifisering av utstyr:
Tankrengjøring og tanksertifisering

Innsamling av spillolje

Vårt erfarne personell er kurset og sertifisert for å utføre
alle oppgaver i sammenheng med tankarbeid. Vi utfører
tankrengjøringer, høytrykksspyling og ADR-transport.
Personellet tar også vannprøver, ultralydmålinger og
tilstandsrapporter av tanker i henhold til gitte krav.

Vi har en egen tankbil med henger for innsamling av
spillolje. Med denne kan vi tømme alt – fra nedgravde
tanker og tanker på skip så vel som mindre mobile tanker
og fat. Spilloljebilen opererer stort sett i Midt-Norge og
Trøndelags-fylkene, men vi har også lengre turer med denne
for å hente partier med spillolje som skal til behandling.

Kontroll og tømming av
oljeutskillere og sandfang
Vi kan tilby tjenester med ADR-godkjente slamsugere i hele
Midt-Norge og andre steder ved forespørsel. Vi kan derfor
utføre tømming og kontroll av oljeutskillere, fettutskillere
og sandfang. Vi har mulighet til å legge inn bedrifter på
våre tømmeruter så vel som årlig eller halvårlig kontroll av
oljeutskiller.

Har du avfall som krever spesiell kompetanse
eller sertifisering?

Kontakt Veglo!

T R O N D H E I M

Skadereparasjon av store kjøretøy
– vårt spesialfelt!
Leverer nye kran- og tipp-påbygg
Reparasjon av kraner

Storbilvask
Havna - Sandmoen
Sandmoen- Havna-Torgård

Døgnåpen vaskehall tlf. 940 19 073

Maskinvask - Manuellvask- Tankvask

Transport
Vi har flere typer biler for
blant annet:
•
•
•

Bulktransport
Temperert gods
Parti- og stykkgods

Vi har alltid miljøet i tankene!
•

Ny og moderne bilpark med renseteknologi og stadig nye EURO-krav til motor og utslipp (EURO5 eller EURO6)

•

Flåtestyring av biler som gir god oversikt og tidlig beskjed om tekniske feil og høyt forbruk

•

Kursing og oppfølging av sjåfører med tanke på tomgangskjøring, dieselforbruk og kjørevaner

•

Bevisstgjøring og holdningsbygging av ansatte som håndterer avfall

•

Nytt, moderne anlegg med kun innendørs avfallhåndtering

Miljøvennlig kjøring og miljøvennlige kjøretøy står i fokus

Andre tjenester
Transport

Kran og krokbiler

Med biler av flere kategorier kan vi uføre det meste
av transportoppdrag:

Med våre krokbiler løser vi de fleste oppdrag så som:

• Kjemikalietransport
• Bulktransport
• Partigods med faste ruter Trøndelag – Østlandet
• Våre Termobiler frakter temperert gods
mellom Østlandet/Trøndelag og Nord-Norge

• Kranoppdrag med stykkgods og tømmerkran
• Bulk og tippoppdrag
• Containerkjøring over hele Midt-Norge
• Avfallshåndtering av dekk/glass/EE avfall
og ordinært avfall.
• Våre krokbiler har flak for å transportere det meste,
og gir fleksible løsninger til det beste for kunden

Vi har lang erfaring på området, og har kontinuerlig fokus på kvalitet. Nytt og miljøvennlig
utstyr, velkvalifiserte sjåfører og årelang erfaring gjør oss til en stor aktør på landsbasis.

TK Service Trondheim AS
Torgardtrøa 12, 7092 Heimdal
Tlf. 73 53 65 10

Takk til våre
samarbeidspartnere

Moderne avfallsanlegg
Veglo AS har et av landets mest moderne anlegg for innendørs mottak og lagring
av farlig avfall. Med 1500 kvm har vi kapasitet til å håndtere alle typer farlig avfall i
fast eller flytende form.

Avfallsmottak
– årlig kapasitet
• 6 000 tonn farlig avfall
• 1 000 tonn bilbatterier
• 2 500 tonn el-avfall
• 2 500 tonn glass
• 4 500 tonn dekk

-----------------------------------------Ofﬁsiell leverandør

NORGES
IDRETTSFORBUND

MILJØ- OG
GJENVINNINGSSELSKAPET
Vi tilbyr miljøriktige og konkurransedyktige
løsninger for blant annet industri og næringsliv,
private, bygg og anlegg, dekkretur, farlig avfall
elektronikk gjenvinning, husholdningsrenovasjon.

08899
08899@ragnsells.no
www.ragnsells.no

THERMO KING NORGE AS
er et steg på vei for å møte våre miljøbevisste kunders leverandørkrav, og for å vise egne ambisjoner!
Miljøfyrtårn sertifiseringen er et steg på Miljøfyrtårn
vei for åsertifiseringen
møte våre
miljøbevisste kunders leverandørkrav, og for å vise egne ambisjoner!

• 107108 • www.jsnorge.no

Lavere utslipp fra fossilt brennstoff gjennom presis styring og
effektuttak. Blue-box system (i) inkludert TracKing som kan aktiveres
mot månedlig rate inkl. lisens/rate og SIM-kort. HFK Miljøavgift(skatt)
2017 redusert med 45% pga. R-452. Miljø tilpassing til å leve av og med.

www.thermoking.no
Thermo King Norge AS, Alfaset 3, Industrivei 6, 0668 Oslo • Telefon +47 23 14 20
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