LIFTARMS-/TOPSTANGSKUGLER
PRODUKT STANDARD
KUNDEINFORMATION
LIFTARMS- OG TOPSTANGSKUGLER, KAT.3, KRAFTIG UDFØRSEL
GRANIT Topstangskugle med best.- nr. 200120030 og GRANIT Liftarmskugle med best.- nr. 200120037 blev sammenlignet med
tilsvarende liftarmskugler, fra førende OEM producenter samt en OE producent.
TESTRAPPORT NR. 2020-01 / 1219

SAMMENLIGNING
• materialeanalyse og metallegering
• analyse metalstruktur
• hårdhed prøvning

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

TESTRESULTAT
MATERIALE ANALYSE OG METALLEGERING
Fangkrogsprofiler og -kugler udsættes for ekstreme belastninger. Slidstyrke og høj belastning er egenskaber, der grundlæggende
påvirkes af valget af det rigtige materiale, især til fangkrogskugler.
Ved GRANIT LIFTARMS- OG TOPSTANGSKUGLER er der anvendt samme stållegering som ved OE producenten.
Stållegering 100Cr6, 1.3505 er en speciel højlegeret kuglestål, der også anvendes til kugler i lejer.
Stållegeringen hærdes og anløbes, for at give kuglerne den bedste holdbarhed og slidstyrke til dets tilsigtede anvendelse.

METALSTRUKTUR ANALYSE
Alle de kugler, der blev undersøgt er hærdet og og anløbet. Anløbning af materiale, giver metalstrukturen de bedste egenskaber,
for at opnå hårdhed, meget høj sejhed samt lang holdbarhed. Der kan dog ske mange fejl ved varmebehandling/anløbning af
metal. Forkert varmebehandling/anløbning kan føre til strukturer i metallet, der går i stykker selv uden belastning.
• analysen af liftarms-/topstangskugler viste, at både den originale producent og GRANIT Parts har samme perfekte metal		
struktur.
• denne metalstruktur er ideel til formålet som liftarms-/topstangskugler.
• en martensitisk hærdet stålstruktur er ekstremt hård, plastisk stabil og ekstrem holdbar i anvendelse.
• anløbning/varmebehandlingen opnår et meget godt resultat både hos GRANIT og hos den originale producent.
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HÅRDHEDSPRØVNING
Liftarms-/topstangskugler skal være ekstremt hårde, da de udsættes for ekstremt høje punkt belastninger. På grund af
størrelsen, den høje vægtbelastning samt vibrationer, hvormed maskiner er placeret på liftarms- og topstangskugler, skal
hærdning og anløbning af metallet være perfekt.
• hårdhedsværdierne for liftarms-/topstangskugler fra begge producenter er identiske, over flere tests.
• med en hårdhed på 571 HV (hårdhed ifølge Vickers) er GRANIT Parts samt den originale producent absolut førende.
• produkter fra de andre producenter opnår kun halvdelen af hårdhedsværdierne.
• Heavy Duty kugler er gennemhærdede, og har de en signifikant højere trykstyrke og slidstyrke som kugler der kun er
overfladehærdede.

RESULTAT AF MÅLERESULTATERNE
Leverandør

Materiale:

Hårdhed:

Bemærkning

Liftarmskugle
OE producent
KENDETEGN: 1

100Cr6
materiale nr.
1.3505

571HV1

Både rand samt midten af kuglen har samme
hårdhed. Materialet er gennemhærdet.

Liftarmskugle
100Cr6
OE producent
materiale nr.
KENDETEGN: 2, 340, 350 1.3505

571HV1

Både rand samt midten af kuglen har samme
hårdhed. Materialet er gennemhærdet.

Liftarmskugle
100Cr6
GRANIT
materiale nr.
KENDETEGN: 3, 340, 350 1.3505

571HV1

Både rand samt midten af kuglen har samme
hårdhed. Materialet er gennemhærdet.

Liftarmskugle
100Cr6
GRANIT
materiale nr.
KENDETEGN: 4, 340, 350 1.3505

571HV1

Både rand samt midten af kuglen har samme
hårdhed. Materialet er gennemhærdet.

FACIT:
• GRANIT Heavy Duty Liftarms-/topstangskugler er absolute Premium produkter.
• det professionelle samarbejde mellem produktledelse, kvalitetsstyring interne og eksterne laboratorier samt leverandør 		
betaler sig for vores kunder.
• GRANIT giver kunden den bedste premium kvalitet, og dette til konkurrence dygtig priser.
• GRANIT-Liftarms-/topstangskugler sortiment omfatter stålkugler i KAT. 1-4 i den tunge udførsel og dermed alt fra en enkelt
leverandør.
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