DOBBELTFINGER
PRODUKT STANDARD
KUNDEINFORMATION
DOBBELTFINGER 6”
GRANIT Dobbeltfinger med best.-nr. 525379720 blev sammenlignet med en dobbeltfinger fra en original producent samt
et andet varemærke.

SAMMENLIGNING

TESTRAPPORT NR. 2020-0799 / -04

» Materialeprøvning
Denne test-/ produktsammenligning
blev udført i GRANIT PARTS interne
laboratorium.

» Hårdheds prøvning
» Dimension- og formprøvning

TEST RESULTATER OG PRØVNING
MATERIALEPRØVNING
Denne test giver udsagn om de anvendte materialer, materiale, hærdning samt anløbning af materialet, der er alt afgørende for
styrke og holdbarhed af dobbeltfingre.
• alle tre producenter anvender forskellige materialer, som alle er velegnede til produktion af dobbeltfingre.
• alle anvendte materialer, kan benyttes i en form smednings proces.
• GRANIT samt OE producenten har med 0,5% et meget højt kromindhold i legeringen, som giver materialet en meget høj
trækstyrke, korrosions bestandighed og lang standtid.
• dobbeltfinger fra den anden grossist, har derimod kun et kromindhold på 0,12%.
GRANIT
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1.7003
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1.0503

• pga. det øgede kromindhold hos GRANIT samt OE producenten, må det antages at disse har en længere standtid i forhold til 		
andre handelsmærker.
• det grundlæggende materialevalg er korrekt ved alle producenter.
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HÅRDHEDSPRØVNING:
Til denne prøvning blev dobbelt fingre opdelt i funktionelle prøver. Hovedfokus blev derved lagt på skærekanterne. Alle
producenter har den samme hårdheds zoner samt næsten identiske hårdheds værdier fra 58,8 HRC til 60,1 HRC.
Hårdheds værdier kan anses som værende ens, fordi de ligger inden for en normal hærdnings tolerance.
• alle tre producenter anvender den korrekte hærdning og fremstillings procedure.
• en produktions fejl kan ikke forventes ved disse dobbelt fingre.

MÅL- OG FORMPRØVNING:
Ved denne test bliver mål- og produktions nøjagtighed kontrolleret. Kun en præcis fremstillet dobbeltfinger kan give en
perfekt skærekvalitet.
• alle tre producenter må anses, ved korrekt montering, at være ens.
• ingen af de testede dobbeltfingre viser forskellige geometrier, der forhindrer kniven i at glide glat. Mål- og formprøvning
viste ingen graverende forskelle. Derfor må det antages er det ikke kommer til nogen funktions nedsættelse.
• alle testede producenter har dermed en høj produktionsstandard.

FAZIT
• GRANIT Dobbeltfinger viser en gennemgående høj produktionskvalitet.
• kromværdi i materialet, som er den samme som den originale producents, samt de identiske hårdheds værdier i og 		
omkring skærekanterne, betyder at GRANIT Dobbeltfinger er samme kvalitetsniveau som OE.
• de hos GRANIT Parts intern aftalte produkt krav, fører til konstant høj produktsikkerhed.
• den store viden hos GRANIT Parts, hvad angår materiale og hærdningsprocesser, giver os gode muligheder for et højt
niveau af data udveksling med vore producenter.
• hvad angår kvalitetsstandard, er intet overladt til tilfældighederne, hos GRANIT Parts
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