Produktový list
ROSSO STEEL
ROSSO STEEL – dodávaný sortiment / assortment supplied:
1. SVITKY a PÁSKY / COILS and STRIPS:
Druh materiálu /
Material type:

Tloušťka /
Thickness:

Za tepla válcované, mořené a olejované /
Hot rolled pickled and oiled:

1,4–4,5 mm

Za tepla válcované, nemořené / Hot rolled black:

1,4–3,0 mm

Za studena válcované / Cold rolled:

0,4–3,0 mm

Žárově pozinkované / Hot dip galvanized:

0,5–4,0 mm

Elektrolyticky pozinkované / Electrolytic galvanized:

0,5–3,0 mm

Šíře / Width:

Vnitřní průměr
svitků / CID:

Vnější průměr
svitků / COD:

Hmotnost svitku
/ Coil weight:

min. 30 mm
max. 1700 mm

508 mm
nebo / or
610 mm

max.
2000 mm

max.
25 t

2. PLECHY / SHEETS:
Pravoúhlé nástřihy / Rectangular cuts:
Tloušťka / Thickness:

Lichoběžníkové nástřihy / Trapezoidal cuts:

Nástřihy délky / Cut-to-length cuts:

0,5–2,5 mm

0,5–2,5 mm

1,5–6,0 mm

Šíře / Width:

150–1800 mm

250–1700 mm

max. 1600 mm

Délka / Length:

150–6000 mm

250–3000 mm

500–7500 mm

Ocelové plechy žárově pozinkované / Hot dip galvanized
Tažné / Drawing
DX51D+Z – DX56D+Z dle EN10346

možno také v provedení galfan ZA (Zn-Al) a galvannealed ZF (Zn-Fe) /
also possible in galfan ZA (Zn-Al) and galvannealed ZF (Zn-Fe)

Konstrukční / Structural
S220GD+Z – S350GD+Z dle EN10346

možno také v provedení galfan ZA (Zn-Al) / also possible in galfan ZA (Zn-Al)

Vysokopevnostní, mikrolegované / High strength, micro-alloyed
HX260LAD+Z – HX420LAD+Z dle EN10346

možno také v provedení galfan ZA (Zn-Al) a galvannealed ZF (Zn-Fe) / also possible in galfan ZA (Zn-Al) and galvannealed ZF (Zn-Fe)

Vysokopevnostní rephosphorized / Rephosphorized
HX220PD+Z – HX300PD+Z dle EN10346
Vysokopevnostní interstitial free / Interstitial free
HX180YD+Z – HX300YD+Z dle EN10346
Vysokopevnostní bake hardening / Bake hardening
HX180BD+Z – HX300BD+Z dle EN10346
Dvoufázové / Dual phase
HCT450XD+Z – HCT780XD+Z dle EN10346
Provedení povrchu / Surface versions:
Květ / Flower:
Kvalita povrchu / Surface quality:
Vrstva zinku / Zn coating:
Úprava povrchu / Surface treatment:

M (minimized spangle)
A (standard), B (improved)
100 – 275 g/m2
O (oiled), C (chromated)

Další informace o našem výrobním zařízení najdete v letáku Parametry linek.

