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Partnerzy systemowi tworzą relacje synergistyczne
– na przykładzie zgrzewania metodą kontaktową

Materiały stykowe
dla przemysłu elektrotechnicznego

+ + +  Redukcja kosztów 
poprzez rozliczanie srebra

na kontach metali

Ekonomiczna gospodarka metalami

Nowoczesne zarządzanie metalami 
szlachetnymi

Recycling metali szlachetnych

Konto etali

Zakup terminowy metali  
szlachetnych

>



Materiały stykowe dla Państwa produkcji Jakość do najbardziej wymagających zastosowań Maksymalizacja zysków, stabilizacja cen

Taśmy stykowe Elementy stykowe

Profile stykowe Nity stykowe

Druty techniczne Luty techniczne

Bimetalowe taśmy stykowe:
– platerowane nawalcowywaniem taśmy inlay
– zgrzewane liniowo taśmy toplay
– taśmy powlekane galwanicznie (powlekane 
 selektywnie / technika masek)

profile jednowarstwowe
profile wielowarstwowe
mikroprofile
profile Diamondbacked
– z elementem skupiającym energię
– z nadlewkami do napawania

nity bimetalowe
lite nity Ag
nity platerowane

druty okrągłe Ag
druty płaskie Ag
srebro rafinowane
AgNi
AgSnO2
AgC
AgCu

luty w drucie
luty blaszce

AgC
AgW
AgSnO2
zestyki z czystego srebra

Obrót zamiast sprzedaży – 
większy zysk z surowców wtórnych 
klienta

SilverTeam stosuje proste struktury i wysokie kwoty zwrotów za 
przemysłowe surowce wtórne pozyskane od klienta. 
Jeszcze większy potencjał oszczędności wynika dzięki pozostawaniu 
poddawanych recyklingowi czystych metali pozyskanych od klienta na 
jego koncie metali jako alternatywa dla sprzedaży.
Dzięki temu nie są doliczane stosowane na rynku marże będące w 
użyciu przy ponownym zakupie metali szlachetnych w celu pokrycia 
zapotrzebowania klienta na półfabrykaty. 

PółfabrykatyRecycling Metale czyste
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– Zapisywanie do dobro konta 
metali klienta

– Wypłaty z tytułu sprzedaży
– Wypłaty w metalu szlachetnym

Produkcja półfabrykatów 
klienta z jego konta metali.
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szlachetnych

> Dostarczenie odpadów 
 po wykrawaniu  3.043 kg
>> Proces recyklingowy Cu  2.805 kg
  Ag 80 kg
  Au 0,5 kg
  Pt 1 kg
  Pd 1 kg

 Stała cena według kontraktu zakupu terminowego
 Kurs dzienny

Zakup metali szlachetnych na podstawie umów 
ramowych za ustaloną cenę przez okres 3, 6 lub 
12 miesięcy do wyboru

Firma SilverTeam® Edelmetall-
Recycling oraz firma Bihler Schweiß-
systeme wspaniale się uzupełniają w 
łańcuchu tworzenia wartości. Pozys-
kane w ramach recyklingu metale 
szlachetne są ponownie wprowadza-
ne do obiegu w celu wyprodukowania 
z nich półfabrykatów.

Urządzenia do zgrzewania kontak-
towego Bihler najnowszej generacji, 
takie jak np. seria produktów Quick-
change zajmują się dalszą obróbką. 
Od dostawy materiału stykowego 
poprzez transport, cięcie, pozycjo-
nowanie aż do gotowego zgrzanego 
elementu stykowego.

Rodzina Bihler Quickchange: 
optymalny wybór urządzenia do 
różnych wielkości styków.

Cu 2.805,000 kg >> Sprzedaż za 6,03 €/kg
Ag 80,021 kg >> Zakup drutu okrągłego AgNi
Au 545,021 g >> Dopisanie do konta 
   Galwanizacja powierzchni
Pt 1.011,110 g >> pozostaje na koncie
Pd 950,200 g >> pozostaje na koncie

Styczeń Marzec Może Lipca

Objaśnienia na podstawie rzeczywistego 
przykładu przypadku
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Partnerzy systemowi tworzą relacje synergistyczne
– na przykładzie zgrzewania metodą kontaktową

Materiały stykowe
dla przemysłu elektrotechnicznego

+ + +  Redukcja kosztów 
poprzez rozliczanie srebra
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Kurs dzienny

Zakup metali szlachetnych na podstawie umów 
ramowych za ustaloną cenę przez okres 3, 6 lub 
12 miesięcy do wyboru

Firma SilverTeam® Edelmetall-
Recycling oraz firma Bihler Schweiß-
systeme wspaniale się uzupełniają w 
łańcuchu tworzenia wartości. Pozys-
kane w ramach recyklingu metale 
szlachetne są ponownie wprowadza-
ne do obiegu w celu wyprodukowania 
z nich półfabrykatów.

Urządzenia do zgrzewania kontak-
towego Bihler najnowszej generacji, 
takie jak np. seria produktów Quick-
change zajmują się dalszą obróbką. 
Od dostawy materiału stykowego 
poprzez transport, cięcie, pozycjo-
nowanie aż do gotowego zgrzanego 
elementu stykowego.

Rodzina Bihler Quickchange: 
optymalny wybór urządzenia do 
różnych wielkości styków.
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