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Pręty okrągłe do ᴓ500 mm z SUSTARIN® C (POM-C)  
Dostępne „od ręki” z zasobów magazynowych 
 
 

Od tej chwili firma Röchling oferuje 
Państwu wytłaczane pręty okrągłe z 
tworzywa SUSTARIN® C (POM-C) w 
ramach jedynego na rynku programu 
różnorodnych wymiarów i wyrobów 
magazynowych. 

 
Nowości w programie 

Średnica: 350 - 500 mm 

Długość: do 2000 mm  

Nowe wymiary prętów  
dostarczanych bezpośrednio  
z zasobów magazynowych.  
(Patrz tabela) 

 
Nowe możliwości konstrukcyjne 

Te nowe wymiary umożliwiają Państwu 
ekonomiczną produkcję metodą 
skrawania bardzo dużych i złożonych 
części z tworzywa SUSTARIN® C, także 
w przypadku krótkich serii. 

 
Właściwości 

 wysoka stabilność wymiarów 

 idealna kombinacja wytrzymałości, 
sztywności i wiązkości 

 wysoka odporność na ścieranie 

 dobra przydatność do obróbki 
skrawaniem 

 znikoma chłonność wilgoci 

 znikoma skłonność do pełzania 

 wysoka wytrzymałość na zginanie 
przemienne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zakresy zastosowania 

SUSTARIN® C idealnie nadaje się 
do wytwarzania części o specjalnych 
wymaganiach pod względem tolerancji 
wymiarów i wyglądu. Zastosowanie części 
z tworzywa SUSTARIN® C 
przykładowo jako: 

 Obudowy, zaciski kabli i nakładki 
ochronne dla przemysłu naftowego i 
gazowego 

 Wyposażenie pojazdów, na przykład 
obudowy, chwytaki i wtyki 

 Koła zębate, tarcze sterujące i elementy 
ślizgowe dla przemysłu 
motoryzacyjnego i budowy maszyn 

 Elementy izolacyjne i łączniki wtykowe 
dla przemysłu elektrotechnicznego i 
elektronicznego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Kontakt 

Chętnie udzielimy informacji na temat 
właściwości i możliwości zastosowań tworzywa 
SUSTARIN® C. Korespondencję prosimy 
kierować na adres: flash@sustaplast.de 

Program produkcji i zasobów 
magazynowych 

Duże pręty okrągłe  
SUSTARIN® C (POM-C) 

Średnica zewnętrzna  
w mm 

długość  
w mm 

350* 

400* 

450 

500* 

1000/2000 

*Dostępne z zasobów magazynowych / kolor: 
naturalny, czarny / Inne wymiary na 

zamówienie. 

Unikalny program produkcji i zasobów 
magazynowych: pręty okrągłe z 
tworzywa SUSTARIN® C (POM-C) 
można teraz nabyć również o średnicy 
od 350 do 500 mm i o długości do 

2000 mm 

NOWOŚĆ 

http://www.roechling-plastics.com/

