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KNIV SNITTERVOGN
PRODUKT STANDARD 

KUNDEINFORMATION

FØLGENDE SAMMENLIGNINGER: KNIV SNITTERVOGN
GRANIT Knive til snittervogne med best.-nr. 525333786.0F blev sammenlignet med et tilsvarende produkt fra OE producent.

SAMMENLIGNING
» Analyse af materiale samt hårdheden af de anvendte materialer

» Kontrol af mål og dimensioner

RESULTAT AF TEST
MATERIALEANALYSE OG HÅRDHED:
Denne test giver et udsagn om materiale sammensætningen samt hårdheden af snitterknive. Valget af det rigtige materiale, samt hårdheden der 
er opnået ved hærdning og anløbning, er afgørende for funktionalitet, holdbarhed og belastningskapacitet.

RESULTATET: 
Begge producenter anvender en højlegeret, finkornet konstruktionsstål. Både OE producenten samt GRANIT anvender legering med 
højt indhold af mangan og krom i deres kniv legering. Indhold af disse materialer i legeringen, har meget positive effekter på sejhed 
og maksimal belastningskapacitet. 
Knivene til snittervogne fra GRANIT er lidt bedre hærdede end dem fra den originale producent. 

FACIT: 
Den originale producents produkt har et lidt højere kromindhold end GRANIT. Ved GRANIT er manganindholdet derimod lidt højere. Da både 
krom og mangan har en positiv indflydelse på knivenes modstand, udlignes denne forskel. 
Den lidt højere hårdhed af snitterknive fra GRANIT har en positiv indflydelse på holdbarhed ved snitning af græs og helsæd, men forskellene 
mellem målingerne hos OE producenten og GRANIT ligger inden for tolerance området, hvorfor man ikke kan tale om en signifikant forskel i 
kvalitet.

TESTRAPPORT NR. 2021-0003 / 04

Producent Materialebetegnelse Stållegering hård

GRANIT 17MnCr5-3 1,8715, 340, 350 580 HV1

OEM producent 26MnCr6-3 1,8721, 340, 350 552 HV1

Tabel 1: Materiale- og hårdhedsværdier

Denne test-/ produktsammenligning 
blev udført i GRANIT PARTS interne 
laboratorium.
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FUNKTIONSMÅL OG FORARBEJDNING:
Under denne test sammenlignes snitter-knivenes geometri samt forarbejdnings kvaliteten. Forskelle i funktionsmål og dimensioner kan 
føre til problemer ved montering eller have negative påvirkninger under snitning.

RESULTATET:
GRANIT Knive til snittervogne har nøjagtig samme geometri og mål som OE producents knive. Selvom knivene adskiller sig lidt udefra, er 
alle relevante egenskaber, med hensyn til montage og funktion den samme.
Det meget gode håndværk af begge knive resulterer ikke i nogen fordele eller ulemper for den ene eller den anden kniv.

FACIT: 
Testen viste minimale forskelle i knivens geometri, men disse forskelle er ubetydelige med hensyn til funktion samt holdbarhed. Det meget 
gode håndværk af begge knive resulterer ikke i nogen fordele eller ulemper for den ene eller den anden kniv.

 

SAMMENFATTENDE KONKLUSION: 
• GRANIT Knive til snittervogne har en høj kvalitetsstandard, der på ingen måde er ringere end OE producents knive. 
• GRANIT Knive fås til en meget fordelagtig pris, må derfor i forhold til kvaliteten anses som det bedste køb.


