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RODA GIGANTE FEITA A PARTIR DE ELASTÓMEROS MOLDADOS A 
QUENTE TECNOTHANE® É PROTAGONISTA NO EXPOSITOR DA 

HUNTSMAN NA K 2019 
Visite a Huntsman na K 2019 no expositor 22 do pavilhão 8a 

K 2019 - de 16 a 23 de outubro de 2019 - Düsseldorf Messe, Düsseldorf, Alemanha 
Inovação em elastómeros: PU e TPU de qualidade superior: Pessoas dedicadas. Opções poderosas 

 
Modena, Itália: Uma roda gigante com um diâmetro de 1,74 metros está a ser o centro das atenções, esta semana, no 
stand da Huntsman na K, demonstrando a flexibilidade e durabilidade da gama de elastómeros moldados a quente da 
empresa.  
 
A RAEDER-VOGEL, um dos maiores produtores mundiais de rodas e rodízios industriais, construiu a enorme roda, 
utilizando um dos elastómeros técnicos moldados a quente da Tecnoelastomeri da Huntsman, o TECNOTHANE®. 
 
Produzida para ser demonstrada, a roda exibe a escala de engenharia que pode ser obtida com os elastómeros 
TECNOTHANE® da Huntsman. A roda faz parte da gama de rodas e rodízios PEVOTEC® da RAEDER-VOGEL, que são 
concebidos para funcionar em ambientes operacionais extremos e suportam cargas incrivelmente elevadas, a uma vasta 
gama de temperaturas. 
 
A RAEDER-VOGEL e a Tecnoelastomeri da Huntsman trabalham em conjunto há mais de vinte anos. Juntos, criaram 
rodas com uma capacidade de carga e uma resistência ao desgaste incrivelmente elevadas. As aplicações típicas para a 
gama PEVOTEC® da RAEDER-VOGEL incluem manipuladores de fundição, reboques de transporte, garras offshore e 
equipamento de mineração, incluindo perfuradoras de teto, carros transportadores e carregadores-transportadores. As 
rodas PEVOTEC® podem ainda ser utilizadas como rodas de guiamento em sistemas de elevação no poço de 
mineração.  
 
Durante a K, a Huntsman estará igualmente a promover a vasta gama de elastómeros que produz, que são essenciais 
para o desempenho de uma grande variedade de produtos. As principais áreas de especialização incluem sistemas de 
elastómeros para encapsulamento elétrico e eletrónico, modelos, ferramentas e protótipos (MTP), produção de pele 
sintética e aplicações de amortecimento de vibrações do ruído (NVD). 
 
Para mais informações, visite a Huntsman na K 2019 no expositor 22, pavilhão 8a, de 16 a 23 de outubro de 2019, ou 
contacte-nos por e-mail: Elastómeros_EAIME@huntsman.com  
 

(fim) 
 
TECNOTHANE® é uma marca registada da Huntsman Corporation ou de um dos seus afiliados, em um ou mais, mas não em todos os países. 
PEVOTEC® é uma marca da RAEDER-VOGEL. 
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Sobre a Huntsman: 
A Huntsman Corporation é fabricante e comerciante global de produtos químicos diferenciados e especiais, cujas receitas em 2018 foram superiores a 
9 mil milhões de dólares. Os nossos produtos químicos chegam aos milhares e são vendidos a quaisquer fabricantes de todo o mundo, servindo assim 
um grande e diversificado número de mercados de destino domésticos e industriais. Gerimos mais de 75 unidades de fabrico, I&D e operacionais em 
aproximadamente 30 países, e empregamos aproximadamente 10 000 associados dentro das nossas quatro divisões comerciais distintas. Para mais 
informações sobre a Huntsman, visite a página web da empresa em 
www.huntsman.com. 
 
Redes sociais: 
Twitter: www.twitter.com/Huntsman_Corp 
Facebook: www.facebook.com/huntsmancorp 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/huntsman 

Declarações de expectativas:  
Determinadas declarações que constam neste comunicado, constituem declarações de expectativas na aceção da secção 27A da lei de valores 
mobiliários de 1933, e da secção 21E da lei do mercado de valores mobiliários de 1934. Essas declarações baseiam-se nas convicções e expectativas 
atuais da direção. As declarações de expectativas contidas no presente boletim informativo estão sujeitas a incerteza e a alterações das circunstâncias, 
e envolvem riscos e incertezas que podem afetar as operações, mercados, produtos, serviços e preços da empresa, bem como outros fatores, 
conforme analisado sob o título "Fatores de Risco", nos relatórios da Huntsman arquivados na U.S. Securities and Exchange Commission (Comissão 
de Valores Mobiliários dos EUA). Riscos e incertezas significativos podem estar relacionados, sem no entanto estarem limitados a condições 
económicas globais voláteis, mercados de produtos cíclicos e voláteis, interrupções na produção nas unidades de fabrico, reorganização ou 
restruturação das operações da Huntsman, incluindo qualquer atraso ou outros desenvolvimentos negativos que afetem a capacidade de implementar 
reduções de custos e melhorias na otimização do fabrico nos negócios da Huntsman e realizar poupanças previstas, bem como outros fatores 
financeiros, económicos, competitivos, ambientais, políticos, legais regulatórios e tecnológicos. A empresa não se obriga a fornecer revisões das 
declarações de expectativas em caso de alteração de circunstâncias, salvo disposição em contrário nas leis aplicáveis. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


