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Υψηλής απόδοσης συστήματα ανακύκλωσης 
μετάλλων για ένα βιώσιμο μέλλον

ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, Η VIES-ADECA ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ  
ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝΤΑΣ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΗΝ ΗΓΕΤΙΔΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ATM RECYCLINGSYSTEMS.

Η 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ VIES-ADECA ΑΕ 
δραστηριοποιείται πλέον 
των 40 ετών στο χώρο του 
βιομηχανικού εξοπλισμού. 

Αποτελείται από μια ομάδα μηχα-
νολόγων μηχανικών και τεχνικών 
συμβούλων, οι οποίοι με την πολυ-
ετή εμπειρία τους και τη μακρόχρο-
νη συνεργασία τους με κορυφαίους 
οίκους του εξωτερικού, την κατα-
τάσσουν στις πρώτες θέσεις στο χώρο του Engineering & 
Consulting σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Τα τελευταία χρόνια, αξιοποιώντας την επιστημονική γνώση 
και τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει, δραστηριοποιείται και 
στον τομέα της ανακύκλωσης διαφόρων υλικών και κυρίως 
μετάλλων,  κλάδο στον οποίο η VIES-ADECA εκπροσωπεί 
την Αυστριακή εταιρεία ATM Recyclingsystems.
Η ATM Recyclingsystems σχεδιάζει και κατασκευάζει συ-
στήματα ανακύκλωσης μετάλλων για την επεξεργασία δευ-
τερογενών πρώτων υλών. Η εταιρεία εδρεύει στο Fohnsdorf 
της Αυστρίας και είναι ένας από τους ηγέτες της παγκόσμιας 
αγοράς στην τεχνολογία μπρικετοποίησης. 
Η ATM Recyclingsystems διατηρεί, επίσης, μακροχρόνιες 
σχέσεις με πελάτες της στην Ελλάδα, όπως η εταιρεία αλου-
μινίου ELVALHALCOR, η οποία παράγει πάνω από 300.000 
τόνους και πάνω από 40 διαφορετικά κράματα αλουμινίου 
ετησίως στο εργοστάσιό της στα Οινόφυτα (60 χλμ βόρεια 
της Αθήνας). Κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας 
της, προκύπτει μεγάλη ποσότητα ρινισμάτων αλουμινίου ως 
αποτέλεσμα της μηχανικής κατεργασίας, που είναι απα-
ραίτητη για να γίνει το αλουμίνιο λείο και χωρίς ρωγμές. 
Τα ρινίσματα αλουμινίου στη συνέχεια συλλέγονται και 
οδηγούνται για τήξη.
Για τον απαιτούμενο μεγάλο όγκο ρινισμάτων/γρεζιών, επι-
λέχθηκε η μεγαλύτερη και ισχυρότερη διαθέσιμη πρέσα 
- Arno®Brik 22. Η δημιουργία μπρικετών είναι μια διαδικα-
σία όπου το υλικό συμπιέζεται και αυξάνει την πυκνότητά 
του. Όσον αφορά στα μέταλλα, τα οφέλη περιλαμβάνουν 
καλύτερα αποτελέσματα τήξης με μπρικέτες παρά με μη 
επεξεργασμένα και χύμα ρινίσματα/γρέζια, καθώς και χα-
μηλότερο κόστος μεταφοράς και αποθήκευσης. Επιπλέον, 
τα μη επεξεργασμένα μεταλλικά ρινίσματα είναι συχνά πολύ 
εύφλεκτα. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ωστόσο, μπορεί να ελα-
χιστοποιηθεί με τη χρήση τεχνολογίας μπρικετοποίησης.
Όσον αφορά στην εταιρεία ELVALHALCOR, η ATM 
Recyclingsystems δεν προμήθευσε μόνο την πρέσα μπρι-
κετοποίησης αλλά και τον απαιτούμενο πρόσθετο εξοπλι-

σμό, αποτελούμενο από μια σειρά 
μεταφορικών ταινιών γρεζιών, κο-
χλιωτούς μεταφορείς χοάνης, μια 
αυτόματη μονάδα δοσομέτρησης 
και μια κονσόλα λειτουργίας αλλα-
γής κάδων.
Η Arno®Brik 22 έχει ως κινητήρια 
δύναμη μια μονάδα υδραυλικής 
ισχύος 4 x 75 kW, τροφοδοτώντας 
τον κύριο κύλινδρο της πρέσας με 

την εντυπωσιακή μέγιστη ισχύ των 12.500 kN.
Ο κύριος λόγος που η ELVALHALCOR επένδυσε στο σύστημα 
Arno®Brik 22 ήταν η σημαντική ποσότητα ενέργειας που 
μπορεί να εξοικονομηθεί κατά τη διαδικασία της τήξης και 
η αποτελεσματικότερη ανακύκλωση του αλουμινίου, η 
οποία εξοικονομεί σημαντικά ποσά στην εταιρεία. Επιπλέον, 
ανακτώνται λάδια και υδραυλικά υγρά, γεγονός που καθι-
στά τη διαδικασία ανακύκλωσης ιδιαίτερα βιώσιμη. Αυτό 
φυσικά συνάδει και με την περιβαλλοντική στρατηγική 
της ELVALHALCOR. Σε ένα πιο πρόσφατο έργο, η εταιρεία 
παρήγγειλε μια μηχανή δεματοποίησης υψηλής απόδοσης 
Arno®Press K350-3, η οποία εγγυάται την υψηλότερη στα-
θερότητα της διαδικασίας μέσω μιας στιβαρής κατασκευής 
και αυστηρών προτύπων ποιότητας που διασφαλίζονται στις 
εγκαταστάσεις παραγωγής της ΑΤΜ στην Αυστρία.
Η ATM παρέχει στους πελάτες της λύσεις και συστήματα 
που μπορούν να ενσωματωθούν τέλεια στις γραμμές παρα-
γωγής και διεργασιών των πελατών της. Ένα ευρύ φάσμα 
υπηρεσιών, όπως έξυπνες λύσεις και πακέτα συντήρησης, 
εγγυώνται ότι τα μηχανήματα έχουν έναν ιδιαίτερα μεγάλο 
κύκλο ζωής. Ως εκ τούτου, οι πελάτες δεν επωφελούνται 
μόνο από τα οικονομικά οφέλη των μηχανημάτων της ATM, 
αλλά επιπλέον κάνουν τις εταιρείες τους κατάλληλες για 
ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Περισσότερες πληροφορίες στο: 
www.atm-recyclingsystems.com/
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