R/G-NØGLE

PRODUKT STANDARD
KUNDEINFORMATION
FØLGENDE SAMMENLIGNINGER:
R/G-NØGLE I NV13 OG NV17
GRANIT BLACK EDITION R/G-nøgler med best.-nr. 7301364 (NV13) og 7301368 (NV17) blev sammenlignet med værktøjer fra to
førende værktøjsfabrikanter i Tyskland, efterfølgende nævnt som producent H og K.

SAMMENLIGNING

TESTRAPPORT-NR.:.2020-01 / 125

›› Materiale analyse og legering
›› Hårdhed prøvning ifølge ISO 1711-1
›› Kontrol af drejningsmomenterne i henhold til ISO 1711-1
samt de maksimale drejningsmomenter

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

TESTRESULTATER
MATERIALE ANALYSE:
denne test giver udsagn om de anvendte materialer. Valg af de rigtige materialer er alt afgørende for R/G nøglens funktionssikkerhed
samt holdbarhed. Materiale analysen udføres ved hjælp af lysbue spektrometer.

RESULTAT:
Ved GRANIT Parts anvendes samme højlegeret stål 31CrV2 med identifikationsnummer 1.2208 som ved de andre to fabrikater
H og K, og som også må anses at være den mest egnede stållegering til formålet.

RESUME:
Valg af det rigtige materiale til håndværktøj, er en meget vigtig faktor hvor der ikke må gås på kompromis. GRANIT Parts går ikke
på kompromis ved valg af materiale og anvender kun højlegeret kvalitetstål.
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HÅRDHEDSPRØVNING IFØLGE ISO 1711-1
I standard norm ISO 1711-1 specificerer, at de sammenlignede skruenøgler skal have en minimumshårdhed på 42 HRC
(Rockwell-hårdhed). Til hårdheds prøvning skæres værktøjerne i prøve stykker, så det er muligt at udføre specificeret
hårdhedsprøvning.
Selvfølgelig bliver der ved skæring af prøverne sørget for, at der afkøles godt under savning, så der ikke sker varmepåvirkning,
som kan ændre materialestrukturen på en sådan måde, at der opstår et forfalsket resultat.

RESULTAT:
Ved hårdhedsprøvning har det vist sig, at alle producenter overholder de hårdheds værdier, der kræves i standarden. Det skal
dog bemærkes, at værktøjerne fra GRANIT Parts væsentligt overstiger de anbefalede krav. Mærkeproducenten H overstiger
også normen, men ikke helt så meget som GRANIT. Mærkeproducenten K når kun lige grænseværdierne.
Leverandør
R/G-nøgle / NV13
Mærkeproducent K
R/G-nøgle / NV13
GRANIT
R/G-nøgle / NV13
Mærkeproducent H
R/G-nøgle / NV17
Mærkeproducent K
R/G-nøgle / NV17
GRANIT
R/G-nøgle / NV17
Mærkeproducent H

Standard anbefaling

Hårdhed (hårdheds prøvning)

42 HRC

42 HRC

42 HRC

46 HRC

42 HRC

46 HRC

42 HRC

42 HRC

42 HRC

48 HRC

42 HRC

43 HRC

KONTROL AF DREJNINGSMOMENT I HENHOLD TIL ISO 1711-1 SAMT MAX
DREJNINGSMOMENTER:
Norm specificerer, at kombinationsnøgler skal kunne modstå definerede drejningsmoment uden at deformere eller
knække.
Under denne test kontrolleres norm krav til drejningsmoment. Herefter øges drejningsmomentet, indtil der opstår en
betydelig deformation eller brud på værktøjet. Det maksimalt opnåede drejningsmoment, sammenlignes herefter.

RESULTATER:
De værktøjer fra GRANIT Parts opfylder alle normer og krav. De to mærkeproducenter opnår også de værdier, der kræves af
standarden. Når det kommer til testresultaterne, som repræsenterer det maksimale drejningsmoment, opnår GRANIT Parts
en topposition. GRANIT opnår maksimale drejningsmomenter, der er ens sammenlignet med mærkeproducent H, men op
til 20 % højere end mærkeproducent K. Ved NV (nøglevidde) 13 mm, er mærkeproducent H lidt stærkere end GRANIT,
derimod ved NV (nøglevidde) 17 mm, opnår GRANIT topværdien i denne test med 336 Nm.

FACIT:
• i princippet kan alle værktøjsmærker betragtes som tilstrækkelige, da de alle overholder standardkravene for hårdhed.
• i sidste ende er GRANIT imidlertid mest overbevisende på dette tidspunkt, da de største hårdhedsværdier garanterer en
meget lang levetid med hensyn til kæbe eller ringdeformation i brug.
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