
Det handler om at tage ansvar 
 
Medmindre vi lukker øjnene, ved vi, at det er nødvendigt at handle. 
Den forandring, vi ønsker for vores planet, er ikke kun nødvendig, den er konstant. 
Så som vi alle ved, er det bedre nu end senere at ændre vores tankegang - at forme 
den fremtid, vi ønsker. 
 
I Hytek er vi bevist om, at vores virksomhed er blandt de industrier, der i mange år 
har været medvirkende til miljøforurening, for at kunne udføre vores arbejde. 
Vi vil helt sikkert arbejde for at gøre, hvad der i øjeblikket er muligt, for en 
miljømæssigt bedre arbejdsgang, til fordel for de fremtidige generationer. 
 
Der er mange ting, der skal ændres – det ved vi – vi arbejder på det. Vores fokus er 
her og nu på at udarbejde vores virksomheds-strategi, herunder grøn strategi. Men 
vi ønsker, at du skal vide, at når du gør brug af vores service, gør vi hvad vi kan for at 
reducere miljøforurening. At vælge en bedre løsning, i selv de mindste ting, sender 
et positivt signal til hele branchen. 
Lad os tale om det væsentlige - hvad vi allerede har gjort ... 
 
 
HYTEK ROV SERVICE UNIT 
 
I Hytek har vi udviklet et offshore oliefiltreringsanlæg specielt beregnet til 
undervandsrobotter, ROV (Remotely Operated Vehicle). En ROV har et hydraulisk 
system til manøvrering og til betjening af dens robotarme. En ROV indeholder derfor 
en del hydraulikolie. 
 
Grundet det ekstreme vandtryk som ROV’en udsættes for, vil det salte vand, over 
tid, trænge ind i ROV’ens hydraulik og forurene olien. ROV’en bliver derfor jævnligt 
serviceret for at sikre stabil drift under de vanskelige forhold. 
 
Hytek’s filteringsanlæg muliggør genanvendelse af olien i ROV’en ved at fjerne vand, 
saltpartikler og andre forureninger. Olie suges fra ROV’en over i anlægget, hvor vand 
og saltpartikler fjernes, hvorefter olien pumpes tilbage i ROV’en. Da de fleste 
hydrauliske problemer forårsages af forurenet olie, kan filtreringsanlægget sikre 
driften af ROV’en og samtidig er det oliebesparende til fordel for såvel økonomi som 
miljø. 
 



 

 

HYTEK PILEHØSTER – STEMSTER LIGHT 
 
Piletræer er en hurtigt voksende træsort, der kan vokse helt op til 8-10 meter på 
blot tre år. Den samme plante kan høstes tre gange med tre års mellemrum, og 
piletræer bruges i stigende omfang til fremstilling af biomasse til brug i kraft/varme 
produktion. 
 
Det er imidlertid ikke let at høste de høje træer, og udfordringen var at konstruere 
en maskine, der billigt og effektivt kan høste piletræer. Vores ingeniører udviklede 
en pilehøster, kaldet STEMSTER, der i dag er i drift i både Danmark, Sverige, Irland 
og Frankrig med stor succes. 

 

DAF KRANBIL 

Vores seneste tiltag er en udskiftning af vores kranbil. Den er lige nu i produktion, 

og vi afventer den færdig til levering i oktober. På DAF’s nyeste model er der 
arbejdet med airo-dynamikken og ikke mindst brændstofbesparelse. Vi ser dermed 

frem til et nyttigt tiltag i vores grønne strategi. Mere om den senere… 
 


