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Systémoví partneři vytvářejí synergie –
na příkladu svařování kontaktní metodou

Kontaktní materiály
pro elektrotechnický průmysl

+ + +  Úspora nákladů
poskytnutím stříbra na 
účtech pro drahé kovy

Hospodárné držení materiálů

Moderní management ušlechtilých kovů

Recyklace ušlechtilých kovů

Účet pro drahé kovy

Termínový nákup ušlechtilých  
kovů

>



Kontaktní materiály pro Vaši výrobu Kvalita pro nejnáročnější použití Maximalizovat výnosy, stabilizovat ceny

Kontaktní pásy Kontaktní součástky

Kontaktní profily Kontaktní nýty

Technické dráty Technické pájky

Bimetalické kontaktní pásy:
– Pásy inlay, plátované válcováním
– Pásy toplay, svařované pomocí švových svarů
– Galvanicky povrstvené pásy (selektivně  
 povrstvené / technika přípravy masek)

Jednovrstvé profily
Vícevrstvé profily
Mikroprofily
Profily vyztužené diamanty
– se snímačem směru energie
– se svařovacími bradavkami

Bimetalické nýty
Masivní Ag-nýty
Plátované nýty

Kruhové Ag-dráty
Ploché Ag-dráty
Ryzí stříbro
AgNi
AgSnO2
AgC
AgCu

Drátěné pájky
Plechové pájky

AgC
AgW
AgSnO2
Kontakty z čistého stříbra

Oběh namísto prodeje –
Větší výnos z vašich druhotných 
cenných surovin

SilverTeam ručí za štíhlé struktury a vysoké návratnosti recyklace Vašich 
průmyslových druhotných surovin obsahujících ušlechtilé kovy. Ještě větší 
potenciál úspor se nabízí, ponecháte-li Vaše recyklované čisté kovy místo 
prodeje na Vašem účtu pro drahé kovy. Při tom odpadají obvyklé cenové 
přirážky při opětovném nákupu ušlechtilých kovů pro pokrytí Vaší potřeby 
polotovarů.

PolotovaryRecyklace Čisté kovy
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– Připsání na účet pro drahé 
kovy

– Výplata z prodeje
– Výplata jako ušlechtilý kov

Výroba Vašich polotovarů z 
Vašeho účtu pro drahé kovy.
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kovů

> Dodání výsekového odpadu  3.043 kg
>> Proces recyklace Cu  2.805 kg
  Ag 80 kg
  Au 0,5 kg
  Pt 1 kg
  Pd 1 kg

 Fixní cena podle termínového nákupu
 Denní kurs

Při nákupu ušlechtilého kovu přes rámcové 
smlouvy za fixní cenu podle volby na 3, 6 nebo 
12 měsíců

Recyklace ušlechtilých kovů 
SilverTeam® a svařovací systémy 
Bihler se výborně doplňují v řetězci 
tvorby přidané hodnoty. Zpět 
získané ušlechtilé kovy jsou přitom 
dodávány do výrobního cyklu pro 
výrobu polotovarů.

Přístroje pro svařování kontaktní 
metodou Bihler nejnovější genera-
ce, jako např. série Quickchange, 
přebírají další zpracování. Od 
dodávání kontaktního materiálu, 
přes dopravu, řezání, polohování 
až k hotově svařené kontaktní 
součástce.

Řada Bihler Quickchange:
Optimální volba přístrojů pro různé 
velikosti kontaktů

Cu 2.805,000 kg >> Prodej za 6,03 €/kg
Ag 80,021 kg >> Nákup kruhového drátu AgNi
Au 545,021 g >> Žirovat na konto 
   povrchová galvanika
Pt 1.011,110 g >> držet
Pd 950,200 g >> držet

Leden   Březen   Květen   Červenec

Objasnění na
reálném vzorovém 
příkladu
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Denní kurs

Při nákupu ušlechtilého kovu přes rámcové 
smlouvy za fixní cenu podle volby na 3, 6 nebo 
12 měsíců

Recyklace ušlechtilých kovů 
SilverTeam® a svařovací systémy 
Bihler se výborně doplňují v řetězci 
tvorby přidané hodnoty. Zpět 
získané ušlechtilé kovy jsou přitom 
dodávány do výrobního cyklu pro 
výrobu polotovarů.

Přístroje pro svařování kontaktní 
metodou Bihler nejnovější genera-
ce, jako např. série Quickchange, 
přebírají další zpracování. Od 
dodávání kontaktního materiálu, 
přes dopravu, řezání, polohování 
až k hotově svařené kontaktní 
součástce.

Řada Bihler Quickchange:
Optimální volba přístrojů pro různé 
velikosti kontaktů
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