
ȚEVI ROTUNDE DIN BRONZURI CU STANIU 
TURNATE CONTINUU PE VERTICALĂ 
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LAROMET produce țevi din bronzuri cu staniu într-o gamă 
largă de dimensiuni. Acestea au proprietati antifrictiune 
deosebite ceea ce permite utilizarea lor, cu precădere la 
confecționarea lagărelor și bucșelor antifricțiune. 

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. 



La cerere, LAROMET poate oferi țevi rotunde turnate continuu pe 
verticală și din alte bronzuri cu staniu.

Aliaje corespondente

DIMENSIUNI, STANDARDE ȘI SIMBOLURI ALIAJE

Standarde 
și stare de livrare Dimensiuni Aplicații

Conform
standarde ASTM

Conform
standarde EN

CC480K
(CuSn10-C)

CC483K
(CuSn12-C)

CC484K
(CuSn12Ni2-C)

CC491K
(CuSn5Zn5Pb5-C)

CC493K
(CuSn7Zn4Pb7-C)

C83600
(CuSn5Zn5Pb5)

C93200
(CuSn7Pb7Zn3)

C90500
(CuSn10Zn2)

Turnat continuu

EN 1982
GC

ASTM 
B505/B505M

M07

Organe de mașini care 
lucrează în medii 
corozive, echipamente 
pentru industria chimică

Lagăre, bucșe, elemente 
de fixare

Diametru 
exterior:

40 – 150 mm

Diam.interior: 
25-110 mm

Grosime perete:
7 - 50 mm 

Dext./ 
gros.perete 

= 3-10
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