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Análise de laboratório precisa
Após recebermos as suas amostras, o material é analisado. 
A composição precisa do material é determinada por um 
teste certificado e que está de acordo com o DIN EN ISSO 
9001:2008.

Separação de metais preciosos
A reciclagem de metais preciosos é feita através do uso 
de equipamentos e procedimentos que não agridem o 
meio ambiente.

Previsão de lucro
Baseado na análise das suas amostras, você receberá 
uma prévia detalhada do perfil – transparente e baseada 
em preços atuais do mercado de metais preciosos.

Consultoria
Consultoria pessoal e competente em todos os 
aspectos do refinamento de metais preciosos 
é a fundação de uma cooperação baseada na 
confiança e uma marca da SilverTeam.

Administração de Metais Preciosos
A SilverTeam Recycling apoia-se no cuidado e 
suporte no refinamento de metais preciosos. Nosso 
serviço é baseado no conhecimento profundo do 
negócio e uma infraestrutura atualizada.

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

Telefone
+49 (0)8321 674 10 58

info@silverteam-recycling.com
www.silverteam-recycling.com
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Seu lucro a partir 
de recursos inexplorados
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Metais não ferrosos

Processo de produção

Moldagem

Ciclo esquematizado do 
processo de refinamento de metais 
preciosos usando os restos e 
resíduos de produção

>>> Retalhamento de Alta Performance 
de Montagens Híbridas



Exemplos de sucata industrial Retorno máximo ao seu investimento

Engenharia Elétrica

Automotivo

Indústria de processamento

Interruptores
Transmissores
Micro interruptores 
Termostatos

OEM
Componentes do sistema
Unidades de controle do corpo
Tecnologia de seguranca

Sucata estampada
Chapas galvanizadas / galvanização
Componentes moldados
Sucata de montagens

Usando métodos modernos de separação e de acordo com as Regulamen-
tações de Proteção Ambiental, nós processamos sucata mista e separamos 
os metais preciosos – prata, ouro, platina, paládio, ródio, irídio e cobre – 
de metais ferrosos e não ferrosos.

Taxa máxima de recuperação
a partir da sua sucata mista
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Análise de laboratório precisa
Após recebermos as suas amostras, o material é analisado. 
A composição precisa do material é determinada por um 
teste certificado e que está de acordo com o DIN EN ISSO 
9001:2008.

Separação de metais preciosos
A reciclagem de metais preciosos é feita através do uso 
de equipamentos e procedimentos que não agridem o 
meio ambiente.

Previsão de lucro
Baseado na análise das suas amostras, você receberá 
uma prévia detalhada do perfil – transparente e baseada 
em preços atuais do mercado de metais preciosos.

Consultoria
Consultoria pessoal e competente em todos os 
aspectos do refinamento de metais preciosos 
é a fundação de uma cooperação baseada na 
confiança e uma marca da SilverTeam.

Administração de Metais Preciosos
A SilverTeam Recycling apoia-se no cuidado e 
suporte no refinamento de metais preciosos. Nosso 
serviço é baseado no conhecimento profundo do 
negócio e uma infraestrutura atualizada.

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
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