
Reciclagem de metais comuns

SilverTeam Recycling GmbH
Altstädter Strasse 15
87527 Sonthofen i. Allgäu (Germany)

Telefone

Eficiência de custos

Gestão perfeita 
de materiais



Capital não utilizado na sua posse Materiais em metais comuns

Cobre, latão, bronze, estanhado, niqueladoA SilverTeam recicla materiais comuns

Resíduos de prensagem
Ajustes de inventário
Produção excessiva
Desperdício de produção

Processamento e crédito rápidos
dos materiais para reciclagem

Materiais comuns
Ligas de cobre [Cu]
– com / sem revestimentos galvanizados [Sn, Ni]
– com / sem contactos em Ag

Ligas de latão [CuZn]
– com / sem revestimentos galvanizados [Sn, Ni]
– com / sem contactos em Ag

Ligas de bronze [CuSn]
– com / sem revestimentos galvanizados [Sn, Ni]
– com / sem contactos em Ag

Materiais especiais
Cobre-berílio [CuBe]
– com / sem revestimentos galvanizados [Sn, Ni]
– com / sem contactos em Ag

Níquel-berílio [NiBe]
– com / sem revestimentos galvanizados [Sn, Ni]
– com / sem contactos em Ag

… recolha gratuita, amostras recolhidas, analisadas em laboratório, avaliadas 
conforme a quantidade fornecida e os preços de matérias-primas atuais. Após a 
verificação de receção do material e da separação em matérias-primas selecionadas, 
criámos a nota de crédito e transferimos-lhe o valor dentro de poucos dias.
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–
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… recolha gratuita, amostras recolhidas, analisadas em laboratório, avaliadas 
conforme a quantidade fornecida e os preços de matérias-primas atuais. Após a 
verificação de receção do material e da separação em matérias-primas selecionadas, 
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O serviço é a nossa marca

Cobertura abrangente de materiais
Os materiais com e sem revesti-
mento galvanizado são reciclados 
de igual forma pela SilverTeam.

Assistência direta em toda a Europa
através do nosso serviço externo e 
interno ativo. Pessoas de contacto 
competentes diretamente no local 
ou na sede.

Documentação de expedição na UE
Criámos documentos de expedição 
juridicamente seguros para o 
transporte dos seus materiais 
conforme as diretivas do Decreto 
da UE relativo a resíduos.

Cadeia de transporte direta
A SilverTeam entrega e elimina 
diretamente e sem as frequen-
tes estações intermédias locais 
convencionais. Isto traduz-se em 
benefícios em termos de tempo e 
de custos.

Classificação de materiais preparada
Formulários substituíveis na parte 
dianteira dos Big Bags permitem 
obter uma visão geral de forma 
muito simples.

Assistência local em todo o grupo 
em território nacional e estrangeiro
As suas filiais serão reunidas e 
administradas logisticamente. 
Isto trará benefícios em termos de 
custos e transparência.

Estas características fazem do exclusivo SilverTeam Os recipientes de recolha
são disponibilizados gratuitamente durante o período 
de recolha de materiais.

•

Precious Metal Refining

+49 (0)8321 618 68 70
www.silverteam-recycling.com

Big-Bag No.:
Gross weight: kg

Net weight: kg

Base Materials

O Copper Cu

O Brass CuZn

O Bronze CuSn

O Aluminium Al

O Iron FE

Precious Metal Alloys

O Silver Ag

O Gold Au

O Platinum Pt

O Palladium Pd

Galvanic Surfaces

O Tin plating Sn

O Nickel plating Ni

O Zinc plating Zn

O Copper plating Cu

Special Metal Scrap

O Special Alloys

 CuBe, NiBe, AlSi

O Metal-Plastic- 

 Assemblies

What‘s inside ? O7



Reciclagem de metais comuns

SilverTeam Recycling GmbH
Gewerbepark 27
87477 Sulzberg See (Germany)

Telefone +49-8376-928880
Telefax +49-8376-9288868

info@silverteam-recycling.com
www.silverteam-recycling.com

Fabricantes conceituados confiam na reciclagem da SilverTeam

Logística da SilverTeam
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O serviço é a nossa marca

Cobertura abrangente de materiais
Os materiais com e sem revesti-
mento galvanizado são reciclados 
de igual forma pela SilverTeam.

Assistência direta em toda a Europa
através do nosso serviço externo e 
interno ativo. Pessoas de contacto 
competentes diretamente no local 
ou na sede.

Documentação de expedição na UE
Criámos documentos de expedição 
juridicamente seguros para o 
transporte dos seus materiais 
conforme as diretivas do Decreto 
da UE relativo a resíduos.

Cadeia de transporte direta
A SilverTeam entrega e elimina 
diretamente e sem as frequen-
tes estações intermédias locais 
convencionais. Isto traduz-se em 
benefícios em termos de tempo e 
de custos.

Classificação de materiais preparada
Formulários substituíveis na parte 
dianteira dos Big Bags permitem 
obter uma visão geral de forma 
muito simples.

Assistência local em todo o grupo 
em território nacional e estrangeiro
As suas filiais serão reunidas e 
administradas logisticamente. 
Isto trará benefícios em termos de 
custos e transparência.

Estas características fazem do exclusivo SilverTeam Os recipientes de recolha
são disponibilizados gratuitamente durante o período 
de recolha de materiais.

• versão em plástico altamente resistente, com certificação QM
• peso reduzido
• formatos de paletes opcionais:  

paletes industriais CTH2 (800 x 1000 mm) 
palete Euro CTR3 (1000 x 1200 mm)

• possibilidade de empilhamento em várias camadas
• área de ocupação reduzida disponível
• aspeto profissional no armazém
• alternativamente com tampas de fecho bloqueáveis
• resistentes a intempéries, adequados também para o exterior
• podem ser colocados uns dentro dos outros para o transporte 

em vazio, de modo a poupar espaço

Os Big Bags
são o complemento ideal com camadas interiores para  
recipientes. Também os disponibilizamos gratuitamente. 
Os benefícios são:

• Transportes só de ida; os recipientes permanecem no local, 
apenas os sacos de grandes dimensões são removidos

• Identificação simples dos materiais de recolha através de uma 
ficha separada preparada e substituível na costura

• Manuseamento económico e ecológico
• Eficiência de custos

Gestão perfeita 
de materiais


