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SilverTeam® Recycling
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Telefone
+49 (0)8321 674 10 58
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www.silverteam-recycling.com

Parcerias criam sinergias –
Por exemplo, no campo de solda de contatos

Materiais de contato 
para a indústria eletrotécnica

+ + +  Reduzindo gastos 
com os metais

Planejamento de material econômico

Administração moderna de metais preciosos

Refinamento de metais preciosos

Conta metálica

Fixação de preços de metais 
preciosos

>



Materiais de contato para a sua produção Qualidade para as mais sofisticadas aplicações
Maximizando o seu 
retorno com preços acessíveis

Tiras de contato Contatos

Perfis de contato Rebites de contato

Fios técnicos Soldas técnicas

Tiras bimetal de contato:
– Tiras de incrustação
– Tiras toplay de costura soldada
– Tiras galvanizadas (seletivamente revestidas) 

Perfis de camada única
Perfis de múltiplas camadas
Micro perfis
Perfis lastreados em diamante
– com arestas de solda
– com formas de diamante

Rebites bimetal
Rebites de Ag sólidos
Rebites de Ag chapeados

Ag - Fios redondos
Ag - Fios achatados
Prata fina
AgNi
AgSnO2
AgC
AgCu

Soldas de fios
Soldas de chapas / placas de metal

AgC
AgW
AgSnO2
Contatos sinterizados
Contatos pressionados
Contatos de prata puros

Ciclo de reciclagem –
mais lucro para os seus recursos

A SilverTeam é uma pequena, mas eficiente organização que provê um alto 
retorno a partir dos seus recursos sucateados que contenham metais preciosos. 
Há um potencial ainda maior de economia ao creditar seus metais reciclados em 
uma conta metálica – como uma alternativa a vender a sucata. Isso evita altas nos 
preços para a compra de metais preciosos para os seus produtos semiacabados.

Produtos semiacabadosReciclagem Metais puros
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– Conta metálica
– Transferência bancaria do 

dinheiro
– Produtos de metais preciosos

Produção dos seus produtos 
semiacabados com os 
metais preciosos da sua 
conta metálica.
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Parcerias criam sinergias –
Por exemplo, no campo de solda de contatos

Materiais de contato 
para a indústria eletrotécnica

+ + +  Reduzindo gastos 
com os metais

Planejamento de material econômico

Administração moderna de metais preciosos

Refinamento de metais preciosos

Conta metálica

Fixação de preços de metais 
preciosos

> Entrega de sucata estampada 3.043 kg
>> Processo de reciclagem Cu  2.805 kg
  Ag 80 kg
  Au 0,5 kg
  Pt 1 kg
  Pd 1 kg

 Preço fixo
 Índices diários de metais preciosos

Compra de metais preciosos a preço fixo tanto de 
3, 6 ou 12 meses.

A SilverTeam Recycling e a Bihler são 
complementares na recuperação 
de materiais de base. Os metais 
preciosos recuperados são utilizados 
novamente no ciclo de produção 
para a manufatura de produtos 
semiacabados.

O dispositivo Bihler de solda de 
contatos mais recente, o sistema 
de troca rápida, permite maior 
processamento tanto na colocação 
do material de contato, quanto no 
corte e posicionamento do mesmo 
– até que o produto finalizado esteja 
completo.

Família Bihler de Troca Rápida:
A escolha perfeita de sistema para 
contatos de diferentes dimensões.

Cu 2.805,000 kg >> Vendendo 6,03 €/kg
Ag 80,021 kg >> Comprando fios AgNi
Au 545,021 g >> Transfere para a conta  
   metálica de galvanização
Pt 1.011,110 g >> Retendo
Pd 950,200 g >> Retendo

Janeiro Março Maio Julho

Por exemplo



0,5 x 0,5 mm

7 x 7 mm
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Fixação de preços de metais 
preciosos

>
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Compra de metais preciosos a preço fixo tanto de 
3, 6 ou 12 meses.

A SilverTeam Recycling e a Bihler são 
complementares na recuperação 
de materiais de base. Os metais 
preciosos recuperados são utilizados 
novamente no ciclo de produção 
para a manufatura de produtos 
semiacabados.

O dispositivo Bihler de solda de 
contatos mais recente, o sistema 
de troca rápida, permite maior 
processamento tanto na colocação 
do material de contato, quanto no 
corte e posicionamento do mesmo 
– até que o produto finalizado esteja 
completo.

Família Bihler de Troca Rápida:
A escolha perfeita de sistema para 
contatos de diferentes dimensões.

Cu




