
SÂRMĂ ROTUNDĂ DIN ALAMĂ
LAROMET produce sârmă rotundă din alamă prin procesele de 
extrudare la cald și trefilare la rece. Sârma rotundă din alamă are 
numeroase utilizări în diverse ramuri industriale.

www.laromet.ro
Furnizăm produse și servicii la standarde ridicate de calitate menite să satisfacă cele mai exigente cerințe ale 
clienților noștri. Conformitatea sistemelor de management adoptate (calitate, mediu, sănătate și securitate în 

muncă) este certificată de către Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA).

• Producție la cele mai înalte standarde de calitate
• Ofertare rapidă
• Prețuri de producător
• Produse livrate prompt, direct din stoc sau pe bază de comandă
• Transport asigurat, la cerere
• Consultanță tehnică

Avem mai mult de 80 de ani de experiență în producția de 
semifabricate din alamă, bronz și cupru. Toate produsele oferite 
de LAROMET sunt fabricate în ROMÂNIA, în cele două facilități 
de producție situate în București și Brașov. 



SÂRMĂ ROTUNDĂ DIN ALAMĂ

Material

STANDARDE ȘI SIMBOLURI ALIAJE

DIMENSIUNI ȘI STĂRI DE LIVRARE

Standarde Aplicații

Sârmă rotundă din alamă pentru aplicații generale

Sârmă rotundă din alamă pentru sudură și lipire tare

Simbol numericSimbol chimic

CuZn39Pb3

CuZn37 CW508L

CW614N

Cu470aCuZn40Si

EN 12166

EN ISO 17672

Capace, nituri, borne de contact 

Prelucrare pe mașini-unelte, nituire, 
fabricare diferite componente

Material de adaos pentru sudare și 
lipire tare

Material Prelucrare finală Diametru

Trefilare

la rece

Stări de livrare*

1-10 mm

2-10 mm

2-8 mm

M – trefilată la rece

Recopt (moale):
R290; H055
R360; H095

Jumătate tare:
R370; H095
R430; H115

Tare:
R460; H115
R500; H145

La cerere, LAROMET poate oferi sârmă rotundă și din alte marci de alamă.

CuZn37

CuZn39Pb3

CuZn40Si *starea de livrare depinde 
de aliaj

NOTE:
1.Sârma din CuZn37 (CW508L) și CuZn39Pb3 (CW614N) se oferă în colaci tip ”bunched coil”, 
cu greutatea de max.100 kg.

2.La aliajul CuZn40Si (Cu470a), se oferă colaci tip ”bunched coil”, cu greutatea de max.50 kg sau 
vergele cu lungimea de 1000 mm.
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+ 40 733 337 385 / + 40 722 257 714 / + 40 729 036 743
sales@laromet.ro


