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RECYCLING METALI NIEŻELAZNYCH

1. Przerób, cięcie, rozdrabnianie, 
szredowanie

2. Sortowanie, oczyszczanie, 
konfekcjonowanie:

- linia recyclingowa do puszki aluminiowej
- linia recyklingowa do miedzianej cewki tv

3. Prasowanie, paczkowanie

4. Laboratorium analityczne

5. Odlewnia aluminium

6. Park maszynowy



1. Rozdrabniarki Hammel, Shredder

1. Rozdrabniarka Hammel – maszyna do 
rozdrabiania większych elementów złomu na 
mniejsze, wsadowe elementy np. profile, felgi 

2. Rozdrabniarka shredder – rozdrabnianie 
kawałków złomów na małe, drobne elementy

3. Linia do segregacji metali nieżelaznych Steinert



2.  Sortowanie, oczyszczanie, konfekcjonowanie –
linia recyklingowa do puszki aluminiowej

Jesteśmy znaczącą firmą na rynku europejskim w 
handlu i przetwórstwie aluminiowych puszek, 
dezodorantów i tub aluminiowych o różnym 
stopniu zanieczyszczenia. 

Nasz sprzęt daje nam możliwość profesjonalnego 
oczyszczenia wszelkich zanieczyszczeń takich 
jak: plastik, żelazo, drewno, inne metale czy 
wilgotność. 

Oczyszczony materiał jest finalnie paczkowany w 
określonych klasach jakości, oraz zgodnie z 
wymaganiami odbiory finalnego.



2.  Sortowanie, oczyszczanie, konfekcjonowanie –
linia recyklingowa do puszki aluminiowej



2.  Sortowanie, oczyszczanie, konfekcjonowanie –
linia recyklingowa miedzianej cewki tv

Wsadem do linii recyklingu jest miedziana cewka tv 
– pochodzi ona ze starych telewizorów 
kineskopowych oraz monitorów.

Pierwszym etapem linii jest rozdrobnienie cewki na 
mniejsze elementy poprzez młynek.
Rozdrobnione elementy trafiają na taśmę, z której 
ręcznie wybiera się oraz oddziela się miedź od 
kawałków plastiku oraz ferrytu. Pozyskany materiał  
miedzi prasowany jest w paczki.

Elementy nie będące miedzią trafiają pod magnes, 
którym oddziela się ferryt od plastiku. 



2.  Sortowanie, oczyszczanie, konfekcjonowanie –
linia recyklingowa miedzianej cewki tv



3. Prasowanie, paczkowanie  

1. Prasa duża Bronneberg - wydajność 25 ton/ 8 godz.
Wymiary paczki: 40 x 40 x ok. 20-70 cm

2. Prasa duża ATM – pracę rozpocznie w drugiej 
połowie 2017 r. – wydajność ok. 45 ton/ 8 godz.



3. Prasowanie, paczkowanie  

3. Prasa Becker - wydajność ok. 24 tony/ 8 godz.
Wymiary paczki: 40 x 40x ok. 20-40 cm

4. Prasa PHL 350 - wydajność ok. 10 ton/ 8 godz.
Wymiary paczki: 30 x 30x ok. 20-40 cm

5. Prasa mała – wydajność ok 6,5 tony/ 8 godz.
Wymiary paczki: 40 x 40x ok. 20-40 cm

6. Prasa mała Milpap - wydajność ok.10 ton/ 8 godz.
Wymiary paczki:40 x 40x ok. 20-40 cm



3. Prasowanie, paczkowanie  



Materiał po przerobie, spaczkowaniu/ 
sprasowaniu jest skanowany aby sprawdzić jego 
jakość i skład chemiczny

4. Laboratorium analityczne 



Odtleniacz aluminiowy (w skrócie desox) dla 
przemysłu stalowego jest ważnym komponentem do 
topienia stali. Międzynarodowy przemysł stalowy 
potrzebuje aluminium do wiązania nadmiaru tlenu i 
nitrogenu w procesie topienia metalu. 

Z tego powodu firma AMS Metal wyspecjalizowała się 
aby przetapiać złom aluminiowy i zgodnie z życzeniem 
klienta wylewać go w formie produktów desox. 

Jesteśmy w stanie zaoferować miesięczną zdolność 
produkcyjną w ilości 600 ton wg uzgodnionej formy i 
analizy. 

5. Odlewnia aluminium



6. Park maszynowy 

Dysponujemy pełnym parkiem maszynowym 
do ładowania, rozładowania, transportu 
złomów i dużych elementów



6. Park maszynowy 



Zapraszamy do współpracy!
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