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KUNDEINFORMATION

TESTRAPPORT-NR.:.2020-01 / 1237

ROTOR KNIVKLINGER    
PRODUKT STANDARD 

ROTOR KNIVKLINGER CM 120
Rotor knivknivklinger fra GRANIT med best. - nr. 525CM-120/25 blev sammenlignet med et knivblad fra en førende OEM producent 
samt et andet mærke.

SAMMENLIGNING
» Materiale-, mikrostruktur analyse samt hårdheds prøvning

» Bøjetest i henhold til ISO 5718/2013

TESTRESULTAT
MATERIALE-, MIKROSTRUKTUR ANALYSE SAMT HÅRDHEDS PRØVNING   

Denne prøvning giver information om de anvendte materialer og knivens belast-
ningskapacitet.

Lige fra valg af de rigtige materialer, hårdheds værdier og til den korrekte materia-
le struktur er afgørende for holdbarheden af knivklinger.

• alle tre producenter anvender samme legering til at fremstille knivene - 36Mn5.

• det er også den bedste legering, da mangan indholdet øger slidstyrken og dermed forlænger levetiden.

• undersøgelsen af de forskellige rotorknive har vist at alle havde en optimal mikrostruktur. Dette betyder, at alle knive er korrekt   

 anløbet.

• derved viser knivene fra de tre producenter forskellige hårdheds værdier. Standardnormen kræver en minimumshårdhed på 38 HRC.

 OEM producenten har valgt en relativt høj hårdhed på 51 HRC. GRANIT Rotorkniv klinger lå med 46 HRC lidt lavere, samt knive   

 fra det andet mærke, ligger 41 HRC lidt over det krævede interval.

• den anvendte legering og anløbning af materialet må betragtes, at være stort set den samme for alle tre producenter. Kun ved   

 hårdheden af rotorklinger er der valgt forskellige normer. En hårdhed på 46 HRC må regnes for, at være et godt kompromis   

 mellem lang levetid samt modstå klinge brud. Ved en højere hårdhed, øges risikoen for klinge brud, hvilket naturligvis fører til en   

 øjeblikkelig fejl, i modsætning til klinge slid. Derudover kan klinge fragmenterne flyve ukontrolleret ud af maskinen, eller komme i  

 foderet.

 Modsat betyder en lavere hårdhed, som knivene fra det andet mærke, at levetiden er betydeligt kortere, samt udgifter til sliddele øges

Illustration Mikrostruktur analyse med 200x forstørrelse

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



BØJE TEST I HENHOLD TIL ISO 5718/2019 

Under denne test bøjes rotor knivklinger i en presse, ved hjælp af en defineret geometrisk form.

• de testede rotorklinger har en tykkelse på 3 mm, det betyder at de skal kunne modstå en bøjevinkel på mindst 75° uden at  
 vise nogen tegn på revner i materialet.

• alle knivklinger fra de tre producenter bestod denne test: ingen klinger viste tegn på rævner.

• alle 3 producenter har valgt den korrekte anløbning og fremstillingsmetode (f.eks. valseretning) af rotorklinger. Udfald på  
 grund af fremstillings problemer kan ikke forventes ved disse rotorklinger.

KONKLUSION 
GRANIT ROTOR KNIVKLINGER - DET BEDSTE VALG
• GRANIT Rotor knivklinger viser en gennemgående god produktionskvalitet.

• der blev fundet en perfekt balance mellem sliddelens levetid og sejhed, hvilket viser fordelene i marken.

• de hos GRANIT Parts intern aftalte produkt krav, fører til konstant høj produktsikkerhed.
• GRANIT Parts holder hvad de lover og tilbyder et perfekt pris-/ydelsesforhold.

Illustration Skitse af bøje-/testanordningen
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