TOPSTANG
PRODUKT STANDARD
KUNDEINFORMATION
TOPSTANG - KAT 2 - M 30
Topstænger i KAT2 fra GRANIT Parts 20011535, blev sammenlignet med tilsvarende produkter fra en førende OE producent samt 6 europæiske medkonkurrenter.

SAMMENLIGNING

TESTRAPPORT-NR.:.2019-01 / 1255

TEST RESULTAT AF PRØVNINGEN

Denne produktsammenligning blev
udført på vegne af GRANIT Parts i
samarbejde med Steinbeis-testcentrum.

» Bestemmelse af trækstyrken på den komplette topstang
» Analyse af materiale sammensætning på topstangsøjer

BESTEMMELSE AF TRÆKSTYRKE AF DEN KOMPLETTE TOPSTANG

Ved test af trækstyrke bliver den komplette topstang udsat for maksimal trækstyrke indtil
den river. Denne test simulerer de meget høje belastninger i topstangens længderetning.
• GRANIT Topstænger er ekstremt robuste.
• test af trækstyrken har viste, at GRANIT Topstænger kan modstå de største trækbelastninger samt modstå de højeste belastninger.
Dette betyder, at dette Heavy Duty produkt, kan modstå selv de højeste belastninger.
• testresultater fra producenterne til sammenligning: GRANIT Parts 33,0 t | OE producent: 30,4 t. Produkterne fra markedets medkonkurrenter
ligger alle under GRANIT Parts og OE producenten, og i nogle tilfælde endda ekstrem under værdierne. Medkonkurrenterne har følgende
værdier: 29,4 t | 24,4 t | 22,6 t | 21,9 t | 16,0 t | 14,4 t
• det blev konstateret, at topstang KAT. 2 med M30 gevind fra konkurrenterne på markedet, undertiden anvender betydeligt tyndere
vægtykkelser GRANIT Parts. Årsagen hertil kan være omkostningsbesparelser, der desværre går ud over kvaliteten på topstangen.

BØJETEST PÅ ØVERSTE KUGLELED OP TIL EN
BØJNINGSVINKEL PÅ CA. 30°
Denne prøvning viser evnen, om produktet kan optage sidelige forskydningskræfter. Topstangs
kugleled uden korrekt hærdning og anløbning af materialet, kan ved sidelige forskydningskræfter
få hærdebrud.
• GRANIT Topstangskugleled beskytter dine maskiner.
• sidelige forskydningskræfter fører ikke til brud ved GRANIT Topstangen. Dette kan beskytte

» bøjningstest på øverste kugleled op til en
bøjningsvinkel på ca. 30°

dine maskiner, mod store skader. Kun topstængerne fra OE producenten samt en medkonkurrent
gennemgik testen uden brud.
Bøjevinkel på 30° uden brud: GRANIT, OE producent samt medkonkurrent.
De andre medkonkurrenter: brud ved sidelige forskydnings kraft fra ca. 20°.
• ved hærdning og anløbning i ovn, er der virkeligt omkostninger at spare, men fejl kan forårsage alvorlig maskinskade.
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STRUKTUR ANALYSE AF ØVERSTE KUGLELED
Sammenligning af slibebillede på topstangsøje giver udsagn om den metalliske sejhed mod at rive. Jo finere metalstruktur i slibebilleder, jo sejere er metallet i kugleleddet.
• GRANIT øverste kugleled har en ekstrem hård, fin og jævn metalstruktur.
• metallet knækker ikke, ved en overbelastning, men snarere deformeres. Brugeren ser overbelastningen på det øverste kugleled ved
maskinskift og risikoen for alvorlig skade på redskaber reduceres.
• ved GRANIT Parts og den originale producent blev de øverste kugleleds øjer udvidet ved test.
Ved de andre konkurrenter knækkede de øverste ledøje uden "advarsel".
• mangelfuld varmebehandling kan derfor uden varsel, føre til store maskinskader

» strukturanalyse af det øverste kugleled

ANALYSE AF MATERIALE SAMMENSÆTNING PÅ TOPSTANGSØJER.
Materialesammensætningen giver information om det anvendte materiale. Materialer af høj kvalitet er et tegn på højtydende
produkter, der kan modstå belastninger selv over maksimum.
• GRANIT Parts øverste ledøje er fremstillet i C45 stål. Dette giver en optimal sammenspil mellem pris og kvalitet.
C45 er en legeret kvalitetsstål der er velegnet til hærdning og anløbning og tåler de højeste belastninger. De
fremragende egenskaber opnås også pga. det lave fosfor- og svovlindhold samt har betydeligt mindre indeslutninger
(f.eks. fra aluminium eller mangan), og dette giver især en højere træthedsstyrke.

Mikrofotografi
Illustr. 33
Topstang, KAT2-2, kendetegnelse 7
LEVERANDØR: GRANIT Parts, varenr.: 20011535
BEMÆRKNING:
- prøvetagning er taget fra det øverste kugleled
- strukturen er en jævn, fin mellemstruktur

Mikrofotografi
Illustr. 25
Topstang, KAT2-2, kendetegnelse 3
LEVERANDØR: OE producent
BEMÆRKNING:
- prøvetagning er taget fra det øverste kugleled
- strukturen er ujævn, grov, normaliseret struktur

FACIT:
GRANIT TOPSTÆNGER ER ET AKTIV FOR DIG!
• GRANIT Topstang KAT 2 opnår konsekvent højeste værdier i denne produkt sammenligning.
• ekstremt modstandsdygtig over for træk- og sidelig kraftpåvirkning.
• et perfekt samspil mellem materiale kendskab samt varmetemperering.
• deformning, revner eller brud er let synlige for bruger så alvorlige følgeskader på maskiner, kan undgås.
• GRANIT Parts tilbyder et perfekt pris-/ydelsesforhold.
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