Wydanie kolekcjonerskie

Największy recykler katalizatorów w Polsce

Aktualne ceny katalizatorów
*Wartość modeli na dzień 23.09.2020 r. - ceny hurtowe netto

3+4/PASKI+SONDA

GM16/90467875/
STANDARD

2U

4 494 zł

3 849 zł

Honda

852 zł zł
32594

Opel

Mitsubishi

1740060/STANDARD/MIX

9146663/2236958001

4 128 zł

4 010 zł

BMW
001A575

2 045 zł
Ford

Volvo
C138/8200063760/112729536000

2 317 zł
Renault

GM40GC/GM9158633/1460F7

2 115 zł
Opel

GM28/90573211/F7/F8/F9

1S71-5E211-EG/1258206

2 262 zł

1 998 zł

96264037/AC/DAC/MADE IN KOREA

1 272 zł

Opel

Ford

Daewoo

46526135

KT0125/A1684900614

FCFA3

1 987 zł

2 372 zł

Fiat

0019315B

1 687 zł

Mercedes

Subaru

GM26/90529428

46481719

710 zł

Ford

46539906

2 190 zł

2 212 zł

Opel

Fiat

96832171

4B0131701AS/8D0178AM

1 248 zł

Fiat

2 375 zł

Daewoo

1 151 zł
VW/Audi/Skoda/Seat

Ceny zmieniają się codziennie
w zależności od aktualnych kursów

60663078

7 040 zł
Fiat

1715303/STANDARD/MIX

2 789 zł
BMW

SDH11

1 651 zł

5CJ

5 199 zł

FP72

4 067 zł

Mitsubishi

Mazda

0019316

4+5/CIVIC/SONDA

2 165 zł

1 675 zł

Ford

Honda

1740184/METAL

C162

1 381 zł

1 274 zł

Hyundai

BMW

Renault

K357

K135

T11

1 315 zł
Peugeot

1 120 zł
Peugeot

866 zł
Toyota

46480738

K2BW

796 zł

866 zł
Fiat

7778743/A595

739 zł

7796798

452 zł

Ford

GM18/90500649

5027916/44103245516/R95

555 zł

Opel

Volkswagen

VW GOLF STANDARD

MATIZ

429 zł

Fiat

759 zł

Hyundai

592 zł

Fiat

1075972

Volkswagen

254 zł
Daewoo

Pozostań na bieżąco z aktualnymi cenami!
Zapisz się do newslettera i otrzymuj co tydzień
aktualne ceny TOP40-stu modeli. Formularz na stronie:

katalizatorychrzanow.pl/alerty-cenowe

Jak to wszystko się zaczęło?
Spółka DS AUTO weszła na rynek w 2010 roku. Był to okres, w którym trzeba było dołożyć
wszelkich starań, by opracować najbardziej optymalną technologię i kierunek rozwoju
naszej firmy.
Wcześniejsze doświadczenia związane z branżą recyklingową pozwoliły nam na zdobycie
odpowiedniej wiedzy, nawiązanie relacji z ludźmi i zgromadzenie kapitału, by móc założyć
skup, który będzie działał na tak ogromną skalę. W 2014 roku do grupy kapitałowej
dołączyła spółka Unimetal Recycling,
Recycling, która zajmuje się recyklingiem odbieranego przez
DS AUTO materiału. Naszym wspólnym celem jest opracowanie i zastosowanie technologii,
która pozwoli na w pełni ekologiczny proces odzysku metali z katalizatorów.
Projekt ten jest w fazie intensywnych prac.

Dlaczego w
pozyskujemy zużyte katalizatory?
Powodem, dla którego nasza firma pozyskuje zużyte
katalizatory, są występujące w nich drogocenne metale
szlachetne takie jak platyna, pallad oraz rod.
rod. Choć z jednego
katalizatora można pozyskać tylko kilka gram surowca,
to biorąc pod uwagę hurtowe ilości jakie skupujemy
miesięcznie, ilość metali szlachetnych odzyskanych
tą metodą jest naprawdę imponująca! Przy dzisiejszej
technologii jesteśmy w stanie odzyskać aż 98% metali
z dostarczanego materiału, które w czystej postaci trafiają
z powrotem na rynek.
Zostają one ponownie wykorzystane w takich branżach jak
motoryzacja, medycyna, chemia, elektronika, jubilerstwo
czy przemysł naftowy.

Lider na rynku krajowym i nie tylko
Warto zauważyć, że istnieje tylko kilka firm w Europie, które specjalizują się
w przetwarzaniu katalizatorów. Dlaczego? Działalność ta jest bowiem niezwykle
kosztowna. Zakup katalizatorów wymaga bardzo wysokich nakładów finansowych.
W dodatku wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy naszej kadry pracowniczej,
ale i niezbędnego wyposażenia, laboratorium i odpowiedniego zakładu
przetwórczego.
Wypracowana latami uczciwej pracy renoma, sprawia, że jesteśmy wyborem
nr 1 największych stacji demontażu pojazdów w Polsce i Europie!

91

Ilość odbieranych części
55 K

Punktów skupu w kraju

45 K
35 K

29

25 K
15 K

Punktów skupu w Europie
Sierpień 2017 Sierpień 2018 Sierpień 2019 Sierpień 2020

Aktualne statystyki dotyczące ilości skupowanych przez nas
sztuk, dostępne są na stronie:

www.katalizatorychrzanow.pl

Dariusz

Współpraca: +48 604 611 917

Rozpocznij współpracę z
w 5 prostych krokach:
Wybierz sposób
rozliczenia - za
sztuki lub
za monolit

Umów się
z nami na
dogodny termin

1

3

5

2
Zbierz 200 szt.
katalizatorów
lub 150 kg monolitu

4
Przywieź towar
samodzielnie
lub skorzystaj
z naszego
transportu

Otrzymaj rzetelne
rozliczenie
i ekspresową
zapłatę za towar

Każdy Partner otrzymuje od nas tablet
wraz z Catalogiem do wyceny

8 700 modeli katalizatorów
Ceny aktualizowane są automatycznie na
podstawie bieżących kursów giełdowych
Więcej informacji: Rafał +48 730 016 017

Fix-y dla Partnerów

Gwarancje cenowe

Naszym stałym Kontrahentom dajemy możliwość “zamrożenia” na ustalony
okres czasu cen platyny, palladu i rodu z dnia, w którym zdecydowali się by
sprzedać nam materiał.
Jest to opcja, z której często korzystają, dzięki czemu nie muszą martwić
się o okresowe wahania giełdowe, które ze względu na rozmaite czynniki
są nieuniknione. Nie tracą ciężko zarobionych pieniędzy, bo wartość
zakupionego materiału nie maleje. Gdy sytuacja na giełdzie staje się
niekorzystna, zachowują płynność finansową i poczucie stabilizacji. Mogą
oferować swoim własnym Klientom stabilne ceny i przede wszystkim myśleć
o dalszym rozwoju, ponieważ wiedzą, że nie braknie im środków na zakup
kolejnych partii materiału.

Kontakt w sprawie fix-ów:
+48 733 755 096

Okazje cenowe!

Promocje miesięczne
Od ponad półtorej roku kontynuujemy w sieci DS AUTO cykl
miesięcznych promocji. W każdym miesiącu, wybrane, popularne modele
katalizatorów, można sprzedać u nas w wyższej niż na co dzień cenie.
cenie.

www.katalizatorychrzanow.pl/promocje/

Dzięki promocjom obejmującym popularne modele, nasi Partnerzy mogą zaoferować
swoim Klientom detalicznym jeszcze lepsze ceny, stając się bardziej konkurencyjni.

Poznaj ceny
dowolnych modeli w
naszym CATALogu

CATALog
8 700 modeli

Zarejestruj się
Zaloguj się

Już wkrótce:

Zarejestruj się w Catalogu
i otrzymaj 10 wycen na start;

16 384

Skontaktuj się z nami,
by uzyskać więcej wycen;

Użytkowników aplikacji

Nawiąż stałą współpracę, by
cieszyć się nieograniczonym
dostępem do Catalogu;

Catalog dostępny na stronie: catalog.katalizatorychrzanow.pl

Wspieramy lokalną drużynę sportową
Od ponad dwóch lat wspieramy pieniężnie, rzeczowo
i marketingowo wywodzącą się z naszych rodzinnych
stron, I-ligową drużynę piłki ręcznej - MTS Chrzanów.
Chrzanów.
Od lat odnosi ona spektakularne sukcesy na arenie
krajowej.
Od lipca 2020, Unimetal Recycling (należący do naszej
grupy kapitałowej) nosi tytuł Sponsora Tytularnego
drużyny, a jej nazwa brzmi obecnie:
Unimetal Recycling MTS Chrzanów

mtschrzanow.pl

Linia produkcyjna
Czyli co dzieje się z katalizatorami, które trafiają do naszej siedziby?

2.

1.

3.

Odbiór materiału -

Wycięcie monolitu

Monolit zostaje dokładnie

katalizatorów lub monolitu

z pomocą urządzenia

zmielony i ujednolicony

od Kontrahenta

zwanego krokodylem

w młynach kulowych

Więcej informacji o procedurach odbioru na:

katalizatorychrzanow.pl/do-pobrania/

Klienci, którzy dostarczają do nas materiał,
mogą wybrać jedną z poniższych procedur:
Procedura przyjęcia katalizatorów z wyliczeniem za sztuki;
Procedura odbioru monolitu;
Procedura odbioru katalizatorów z wycięciem wkładu ceramicznego z wnętrza;

4.

Materiał trafia do beczek,
a z dostawy pobieramy próbę
reprezentacyjną.

5.

6.

Próbkę poddajemy
5.

Wypłacamy ekspresowo

badaniom laboratoryjnym

należność, a odzyskane

i określamy zawartość

metale trafiają ponownie

platyny, palladu i rodu.

na rynek.

Odpowiednie zaplecze
Do dyspozycji spółki DS AUTO pozostają
dwa laboratoria.
W jednym z nich wykorzystujemy technikę
spektroskopii fluorescencji rentgenowskiej
XRF.. Jest to technika stosunkowo szybka
XRF
w zastosowaniu - wykonanie analizy trwa
od 5 do 15 minut, a czynności związane
z przygotowaniem próbki do badań
są ograniczone do minimum.
Następnie, w laboratorium Unilab
wykonywane jest oznaczenie pierwiastków
z wykorzystaniem spektrometru mas
sprzężonego z plazmą wzbudzaną indukcyjnie
(ICP-MS). To badania trwa dłużej - od 1 dnia
do kilku dni, a uzyskany wynik
jest potwierdzeniem analizy XRF.
Skupiamy się na badaniu takich pierwiastków
jak pallad, rod, platyna - pierwiastków
szlachetnych, które znajdziemy
w katalizatorach samochodowych i nie tylko.

www.unilab.biz

Czy wiecie, że w naszym laboratorium każdego dnia przeprowadzamy przy pomocy
spektrometru XRF analizę od 30 do 40 próbek monolitu? Daje to średnio 175 przebadanych
próbek w tygodniu i około 700 w miesiącu! Próbki monolitu pochodzą z materiału dostarczanego
przez naszych Klientów, a także z katalizatorów, które trafiły do nas po raz pierwszy.

Laboratorium możliwości
M onolit zawierający cenne metale szlachetne stosowany jest nie tylko w motoryzacji,
ale też w innych gałęziach przemysłu. Często jego posiadacze nie są świadomi
rzeczywistej wartości materiału, przez co traktują go jak odpad.
W siedzibie głównej w Trzebini przeprowadzamy badania monolitu w kawałkach,
granulkach czy w postaci piasku, z wykorzystaniem spektrometru XRF oraz ICP-MS.
Odbywają się one na miejscu i pozwalają na precyzyjne określenie składu
pierwiastkowego, a także oszacowanie wartości materiału.
Aby umówić się na badania w naszym laboratorium, zadzwońcie!

Telefon: +48 604 611 917

Nowe nabytki

Od zeszłorocznego wydania katalogu
firmowego dużo się u nas działo.
Nasze wyposażenie wzbogaciliśmy
o nowoczesny mieszalnik, który służy
do homogenizacji materiału.
Technologia ta pozwala na skrócenie czasu
obsługi dużych podmiotów do minimum
i zmniejszenie kosztów obróbki materiału.
Dzięki ekonomicznym rozwiązaniom, możemy
zaproponować naszym Klientom najlepszą

Mieszalnik

możliwą ofertę.

W tradycyjnym młynie ujednolicenie 600 kg monolitu trwa koło
2-óch godzin. Dzięki mieszalnikowi, możemy ten sam efekt uzyskać w godzinę!

Flota samochodów
ciężarowych

W ostatnich miesiącach nasza flota
powiększyła się o dwa modele
ciężarówek:

Ford F -MAX 500 z 2019 roku
Volvo FH z 2019 roku
Oba spełniają najnowsze normy
środowiskowe!

Rozwijaj z nami swój biznes!
Umówienie dostawy:

Dariusz

+48 604 611 917

Dokumentacja środowiskowa:

Kasia

+48 733 755 251

Rozwój, fix-y, spektrometr:

Kamil

+48 796 674 474

Obsługa tabletu z aplikacją:

Rafał

+48 730 016 017

ul. Tuwima 21
32-540 Trzebinia
BDO: 000037545

Oferta tylko dla firm

Bądź na bieżąco
z cenami katalizatorów z
Zapisz się do naszego NEWSLETTERA
i otrzymuj co tydzień na swoją skrzynkę mailową aktualne ceny hurtowe
TOP40-stu najpopularniejszych modeli katalizatorów!
katalizatorów!

Formularz do zapisu na stronie:

katalizatorychrzanow.pl/alerty-cenowe

Cała branża odpadowa
w Twojej kieszeni.
Zajmujesz się gospodarką odpadami?
Posiadasz odpady produkcyjne w firmie?
A może złomujesz auto lub robisz remont
w domu i potrzebujesz kontenera na gruz?
Nieważne jaki profil działalności prowadzisz
i ile waży Twój odpad. Nasza aplikacja pomoże
Ci go zagospodarować szybko, sprawnie i bezpiecznie.

Wastemaster - w czym Ci może pomóc?
Nasza aplikacja pomoże Ci sprawnie i efektywnie finansowo
zagospodarować odpad w całej Polsce. Bezpłatnie dajemy
Ci dostęp do całego rynku od strony popytowej i podażowej
- w naszej aplikacji znajdziesz oferty o nieograniczonym zasięgu terytorialnym.
Mówiąc krótko – znajdziemy najkorzystniejsze opcje dla Ciebie i Twoich odpadów!

www.wastemaster.pl

Kupuj, sprzedawaj,
znajdź kontrahentów.
Obsługujemy
m.in. takie odpady jak:

Odpady gumowe

Samochody

Zużyty sprzęt elektroniczny
i elektryczny

Odpady budowlane

Złom metali kolorowych

Złom stalowy

Bio odpady

Aplikacja już wkrótce!
Do pobrania z popularnych sklepów
dla urządzeń mobilnych (App Store, Sklep Play)

Zużyte katalizatory

Odpady drewniane

Kontenery na gruz
i odpady

Odpady chemiczne

Odpady tworzyw sztucznych

Paliwa alternatywne/RDF

Przepracowane oleje

Porozmawiaj o aplikacji z naszym
Dyrektorem Handlowym
Uzyskaj wsparcie, dowiedz się więcej,
zadaj pytania na temat aplikacji!

Jan Bełczewski

+48 575 840 085

