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O pellet que resolve seus problemas
de gerenciamento de subprodutos
A EPS proporciona gerenciamento econômico de subprodutos das usinas
de aço, no local ou fora dele, produzindo pellets para refundir massa de
ﬁltros e cinzas de tubos de caldeiras, fragmentos ﬁnos, pó e borra.

Converta fragmentos ﬁnos,
pó e borra em matéria-prima de alta
qualidade com preços competitivos
Mistura homogênea, sem espaços
vazios para obter um desempenho
consistente e padronizado
Baixo conteúdo de aglutinante
para mais recuperação de material

Durabilidade para
manuseio e transporte

Projeto de fábrica ﬂexível
permitindo rápidas alterações
nos diâmetros e aditivos dos pellets
(Tamanho não real — imagem ampliada)

Desenvolvemos nossos pellets extrudados de acordo
com seus requisitos de custos, desempenho e manuseio
• Gerenciamento de subprodutos que agrega valor
• Para venda ou uso como matéria-prima
• Melhor recuperação de metais para mais lucratividade
• Menores custos de matéria-prima
• Reduz/elimina armazenamento no local
• Reduz/elimina custos de descarte e aterro sanitário
• Solução ambientalmente correta

Para obter mais informações sobre nossos produtos EPS (Extruded Product Services),
entre em contato conosco pelo telefone 1.844.227.9532 ou envie um e-mail para EPS@tmsinternational.com.
Ou acesse tmsinternational.com/EPS.

TMS International Extruded Product Services

Economicamente atraente e ambientalmente correta
A EPS usa um processo dimensionável para converter cinzas de tubos
de caldeiras e fragmentos ﬁnos de massa de ﬁltros, pó e borra em
pellets extrudados. Transformar esses subprodutos em pellets produz
uma matéria-prima de alta qualidade a preços competitivos.

Os pellets são dimensionados de acordo com
suas especiﬁcações
A EPS dimensiona os pellets de acordo com os requisitos de
diâmetro, assim como especiﬁcações de manuseio e desempenho.
Fornecemos pellets econômicos de matéria-prima para aplicações
especíﬁcas.

Segurança e sustentabilidade
A EPS trabalha com a abordagem líder no mercado quanto a segurança
e sustentabilidade, que inclui reciclagem, operações com eﬁciência
energética e reuso vantajoso. Conte com a TMS International para uma
integração perfeita com suas operações, recursos com valor agregado e
um compromisso com a solução de problemas.

Sua parceira na redução do impacto ambiental
A primeira fábrica EPS da TMS International na América Latina foi
inaugurada na CAP Steel em Concepción, Chile. A EPS é o
futuro do gerenciamento de subprodutos: sustentável,
econômica e compatível com as metas dos nossos
clientes para economia circular dentro das fábricas.

TMS International
Extruded Product Services
2601 S. Verity Parkway
Middletown, OH 45044, EUA
(844) 227-9532
tmsinternational.com/EPS

Está pronto para ver como a EPS
pode trabalhar para você?
Entre em contato conosco pelo telefone 1.844.227.9532
ou envie um e-mail para EPS@tmsinternational.com,
ou acesse o site tmsinternational.com/EPS.

