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Tarugos redondos até ᴓ500 mm de SUSTARIN® C (POM-C)  
Disponíveis imediatamente do nosso estoque na Alemanha 
 
 

A Röchling Alemanha oferece tarugos 
redondos extrudados de SUSTARIN® C 
(POM-C) com um programa de 
dimensões e estoque exclusivo no 
mercado. 

 
Novas dimensões 

Diâmetro: 350 - 500 mm 

Comprimento: até 2.000 mm  

Novas dimensões disponíveis  
diretamente do nosso estoque  
na Alemanha. (ver tabela) 

 
Novas opções de dimensão  

As novas dimensões permitem a 
fabricação econômica de peças muito 
grandes e complexas de SUSTARIN® C, 
mesmo em pequenas quantidades. 
 

 
 
Características 

 alta estabilidade dimensional 

 combinação ideal de resistência, rigidez 
e tenacidade 

 alta resistência à abrasão 

 boa usinabilidade 

 baixa absorção de umidade 

 baixa fluidez 

 alta resistência à flexão alternante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas de utilização 

SUSTARIN® C é ideal para 
peças sujeitas a exigências específicas 
quanto à precisão das medidas e ao 
aspecto. As peças de SUSTARIN® C 
são utilizadas, por exemplo, para: 

 Caixas, braçadeiras para cabos e 
coberturas protetoras na indústria de 
petróleo e de gás 

 Equipamento para ROVs como, por 
exemplo, caixas, garras e conectores 

 Rodas dentadas, discos de distribuição 
e elementos de deslize para construção 
mecânica e indústria automobilística 

 Elementos de isolamento e conetores 
de encaixe para a indústria elétrica e 
eletrônica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Contato 

Será um prazer informá-lo detalhadamente 
sobre as características e as opções de 
aplicação de SUSTARIN® C. Escreva-nos: 
brasil@roechling-plastics.com 

Programa de fabricação e 
estoque 

Tarugos redondos grandes  
SUSTARIN® C (POM-C) 

Diâmetro externo  
em mm 

Comprimento  
em mm 

350* 

400* 

450 

500* 

1.000/2.000 

*Disponíveis em nosso estoque na 
Alemanha / cor: natural, preta / Outras 
dimensões mediante pedido. 

Programa excecional de fabricação e 
estoque: Os tarugos redondos de 
SUSTARIN® C (POM-C) estão 
disponíveis agora também com um 
diâmetro de 350 - 500 mm e um 

comprimento de até 2.000 mm 
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