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FURNES brøndgods – Hvis du tænker på miljøet! 

                              

Et centralt emne hos kommunerne og i den daglige presse er nedbringelse af CO2-

udledning og bæredygtighed. 

FN’s klimapanel peger på, at klimaændringer er årsag til stigende globale 

temperaturer og mere ekstremnedbør. Dette tilskrives menneskeskabte udledninger 

af drivhusgasser, der hovedsagligt kommer fra fossile brændstoffer til fremstilling 

af el, varme og transport. 

Der er heldigvis rigtig mange forsyningsselskaber og kommuner, der benytter 

FURNES, grundet bæredygtighed, miljøprofil og konkurrencedygtige priser. 

Brøndgodset er produceret i Norge, hvor der bl.a. bruges miljørigtig energi til 

fremstilling i form af vandkraft, hvor der på oversøiske produkter fra Østen primært 

benyttes fossile brændstoffer. 

Bæredygtigheden understreges yderligere af, at der er rigeligt adgang til 

genbrugsjern i nærmiljøet. Brøndgodset er således sammensat af ca. 80 % 

genbrugsjern, 15 % råjern og 5 % tilsætningsstoffer. Alt sammen med til at skabe en 

stærk miljøprofil. 

Brøndgods leveret fra FURNES reducerer den miljøbelastning som transporten 

udgør med ca. 80 % CO2 i forhold til støbegods fra Østen.  

FURNES kan ikke blot dokumentere væsentlig CO2-reduktion sammenlignet med 

produktion i andre lande, men tillige et højt etisk og socialt niveau i hele vor 

virksomhedsdrift. 
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TITANIUS – Den letteste dækselnøgle! 

Der har i branchen længe været et ønske om, at få udviklet en lettere dækselnøgle. 

Vi har i samarbejde med vores kunder udviklet en dækselnøgle, som både er let og 

stærk. Den er produceret helt i titanium – deraf navnet TITANIUS.  

Det er med stolthed, at vi kan præsentere en dækselnøgle på kun 1,8 kg!  

TITANIUS findes i to versioner – Med og uden T-håndtag. 

Som tilbehør kan tilkøbes hjul og krog, der kan ”klikkes” af og på efter behov.  
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LongLife – Hvor andre må give op efter få år! 

 

Med selvtættende slidsepakning som hindrer metallisk kontakt og reducerer 
bevægelsesmulighederne mellem dæksel og karm. Med lås og 8 mm mønster som 
forlænger levetiden med op til 35 %. 

Det helt rigtige valg til svær trafik! 

 

Organisationsændring på FURNES-HAMJERN SCC 

46-årig Oddbjørn Maurdalen er ny adm. direktør på FURNES-HAMJERN SCC, han 
tiltrådte sin nye stilling 1. april 2011. Han har været ansat i 10 år som 
markedsdirektør, og vil forsat have fokus på salg i Norge, Sverige og Danmark – Ud 
over driften på FURNES støberiet.   
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Vi hjælper dig med spørgsmål om Randers Jernstøberi A/S’s 

produkter: 

 

Salg Jylland / Fyn:  

Claus Høj Pallesen 

Salgstekniker 

Mobil: 40 10 45 94 

E-mail: chp@randersjern.dk  

 

 

Salg Sjælland / Bornholm:  

Ole Søren Holst 

Salgstekniker 

Mobil: 29 36 94 64 

E-mail: osh@randersjern.dk 

  

 

Ordremodtager/salgsmedarbejder: 

Kent Bach 

Tlf.: 86 42 18 88 

E-mail: kb@randersjern.dk 

 

 

 

Adm. Direktør:  

Hans Lykke Jensen  

Tlf.: 86 42 18 88 

Mobil: 23 11 71 25 

E-mail: hlj@randersjern.dk  
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