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E-R 8.00-16.30, L-P suletud*
Vaksali 44, 71012 Viljandi

AS KUUSAKOSKI VÄRVILISE METALLI BAASOSTUHINNAD
Hinnakiri kehtib alates 27.02.2019

Nimetus

Hind kuni
€ / kg

Metalli jäätmete ja vanametalli iseloomustus

Elektrotehniline pinnakatteta vask, minimaalne
läbimõõt 0,5 mm.
Kasutatud vasest lehed, torud, traadid, traadipuntrad
VASK 3
4,10
jms.
Vasest mähisetraat, mis on kaetud paberi või niidiga,
VASK 4
Cu % x 2,30
kuid mis ei sisalda rauda.
Alumiiniumvalu rauavabad detailid. Terase lubatud
ALUMIINIUM 3A
0,75
sisaldus - 0%.
Alumiiniumist lehtmetallid ja segamaterjal. Raua,
ALUMIINIUM 3B
0,65
plastmassi ja kummi lubatud sisaldus - 0%.
Alumiiniumvalu detailid, mis sisaldavad rauda,
ALUMIINIUM 4B
Al % x 0,25 plastmassi või kummi 2% ning enam.
Alumiiniumpurgid, rauavabad.
ALUMIINIUM 6
0,35
Messingust ehk valgevasest detailid.
MESSING 1
3,00
Messingust ehk valgevasest autode radiaatorid.
MESSING 2
2,80
Messingust treilaast.
MESSING 3
2,50
Messingust padrunikestad ehk hülsid.
MESSING 6
3,20
Roostevaba terasest leht, ümarmaterjal ja detailid, ei
ROOSTEVABA 1
0,75
ületa mõõtmeid 1500x500x500 mm.
Roostevaba terasest leht, ümarmaterjal ja detailid,
ROOSTEVABA 2
0,60
ületab mõõtmeid 1500x500x500 mm.
Roostevaba terase laast.
ROOSTEVABA 3
0,50
Kroomterasest segamaterjal, näiteks pesumasina
KROOM
0,16
trumlid ja laeva vindid.
Tsingist segamaterjal, näiteks sõidukite karburaatorid,
TSINK 2
Zn % x 0,50 mööbli furnituurid, ukse lingid.
Vaskmähistega kuid raamideta ja rihmaratasteta
elektrimootorid, võimsus alates 0,75kW. Samuti
ELEKTRIMOOTORID
0,35
sõidukite starterid ja generaatorid.
PLII
Pb % x 1,10 Plii sulam või pliist detailid.
Pliist plaatidega akud, akul peab kindlasti peal olema
PLIIAKU
0,50
tähis Pb.

VASK 2

4,50

MÄRKUSED:
1. Metallikoormast arvestatakse maha mittemetallist materjalid (nt muld, liiv, betoon vms). Mahaarvestus toimub
vastavalt muude jäätmete hulgale ja käitlemise hinnale (ettevõtetel 63,50 €/t, eraisikutel 76,20 €/t). Kui on näha,
et tegemist on metallikoormaga, mis ei sisalda muid jäätmeid, siis mahaarvestust ei toimu.
2. AS Kuusakoski jätab endale õiguse baasostuhindade muutmiseks.
3. Küsides AS-st Kuusakoski hinnapakkumist, püüame pakkuda parima lahenduse.

