
VI SAMMENLIGNET
GRANIT styrekule med best.-nr. 38704117 med produkter fra en ledende OE produsent, OEM produsent samt produsent av 
identiske reservedeler.

SAMMENLIGNING
» Materialeprøving
» Hardhetsprøving
» Bestemmelse av trekkstyrke

TESTRESULTATER
MATERIALEPRØVING 
Denne testen gir utsagn om de bruke materialer. Valg av riktige materialer er avgørende for styrekulens funksjonssikkerhet og 
holdbarhet. Materialeundersøkelsen av basiselementet, glidelager og kuleledd.

RESULTATET: 
GRANIT Parts bruker vanlig stållegering 41Cr4 til kuleledd. Produsentene av de sammenlignede produkter  bruker også denne 
stållegering eller den nesten identiske 42CrMoS4, som er litt lettere å bearbeide. 

Grunnkroppen til styrekulen fra GRANIT Parts er smidd i høylegert C45 kilestål, herdet og anløpet stål, som er godt egnet til 
formålet sammen med kuleledd. Produsentene det ble sammenlignet med, bruker også denne stållegeringen eller den 
tilsvarende legering C35. 

Glideringer fra GRANIT Parts er laget i premiumstål 16MnCr5. OEM produsenten og produsenten av identiske deler bruker det 
nesten tilsvarende C45 kilestål, mens den originale OE reservedeler kun er framstilt i simpelt S235JR universalstål, som ikke kan 
motstå særlig høye belastninger.

Materialebetegnelse GRANIT Original (OE) Produsent av identiske deler OEM produsent

Styrekule 41Cr4 42CrMoS4 41Cr4 41Cr4

Grunnkropp C45 C35 C35 C45

Glidelagerring 16MnCr5 C45 C45 S235JR

KONKLUSJON: 
Den testede styrekulen fra GRANIT Parts, er gjennomgående framstilt i stållegeringer av ekstremt høy kvalitet. Så styrekulen 
kan sammenlignes med produkter fra de førende produsenter på markedet. I motsetning til alle de sammenlignede produkter 
er glidelager i GRANIT styrekulen framstilt i førsteklasses stålkvalitet. Produsenten (OE) av de originale reservedeler dumpet 
tilogmed i denne testen. Den brukte universalstål er ikke velegnet til dette formålet, og vil slites veldig hurtig.
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STYREKULE 

TESTRAPPORT-NR: 2020-01 / 1253

 KUNDEINFO

PRODUKT STANDARD

Denne produktsammenligningen ble 
utført på vegne av GRANIT PARTS i 
Steinbeis Transfer Center laboratorium.



 

SAMMENFATTENDE KONKLUSJON:  
• GRANIT styrekule viser en gjennomgående høy kvalitet. Alle kategorier ble gjennomgående bestått med stort overskudd.

• GRANIT Parts samarbeider også her med førende produsenter, for å kunne sikre våre forhandlere en konstant høy  
   kvalitet og produktsikkerhet.

• Den høye kvalitetsstandarden er sikret av mange uavhengige tester og interne laboratorietester.
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HARDHETSPRØVING: 
Til hardhets prøving, skilles styrekulen i de forskjellige deler. Hardhetsprøving foretas både ved kanten, og i midten av 
den respektive prøven. 

RESULTATET: 
Hardhets prøving har vist, at alle produsenter har den ønskede hardhet til både kuleledd og basislegemet. GRANIT Parts 
har en kanthardhet på 671 HV1 hhv. 210 HV1  samt en hardhet i midten 297 HV1 hhv. 205 HV1. Styrekulen fra GRANIT 
Parts har tilogmed den nesthøyeste overflatehardhet sammenlignet med de andre styrekulene.

Hardhets verdier for glidelager varierer mye - i tillegg  til GRANIT Parts, med en hardhet på 636 HV1, er det bare OEM 
produsenten som oppfyller de ønskede hardhets verdier. Produsenten av identiske deler har med 583 HV1 en tilstrekkelig 
overflatehardhet, mens den originale OE produsenten kun har en hardhet på 201 HV1.

Hardhetsverdier Posisjon GRANIT Original (OE) Produsent av 
identiske deler

OEM produsent

Styrekule Kant 671 HV1 713 HV1 636 HV1 660 HV1

Midt 297 HV1 321 HV1 339 HV1 339 HV1

Grunnkropp Kant 210 HV1 214 HV1 201 HV1 210 HV1

Midt 205 HV1 210 HV1 198 HV1 205 HV1

Glidelagerring Kant 636 HV1 686 HV1 583 HV1 201 HV1

Midt 314 HV1 170 HV1 380 HV1 201 HV1

RESULTATET: 
Ved denne prøven, er det store forskjeller på de styrekulene. GRANIT styrekulen og OEM produsenten får ved denne 
testen veldig gode verdier.

Styrekulen fra produsenten av identiske deler, har en alt for lav hardhet i overflaten, noe som kan resultere i en redusert 
holdbarhet. Selv om hardhetsverdier for OE produsent svarer til den brukte legering, er det veldig sannsynlig at bruk 
av et generelt feil materiale fører til et hurtigere slit av styrekulen.

BESTEMMELSE AV TREKKSTYRKE: 
Under denne testen måles kraften som kreves for å trekke leddkulen ut av underlegemet. Dette er for å kontrollere  
passeevne, dvs. om tilpassing av kuleledd med basiselement er tilstrekkelig. Her er det snakk om en sammenlignende 
prøving.

RESULTATET: 
Ved denne prøven er det store forskjeller på de ulike styrekulene. GRANIT styrekulen og OEM produsenten får ved denne 
testen veldig gode verdier. GRANIT styrekulen har med 99,4 KN et veldig høyt nivå. OE produsenten og produsenten av 
identdeler, har med 67,8 KN hhv. 61,4 KN, en verdi som ligger ca. en tredjedel under hardheten på GRANIT produktet.

GRANIT Original (OE) Produsent av identiske deler OEM produsent

Trekkstyrke 99,4 KN 67,8 KN 61,4 KN 102,8 KN

KONKLUSJON: 
Monteringen (sammenføyningen) av styrekulen fra GRANIT Parts og OEM produsenten, er dermed mye bedre sammen-
lignet med OE og identdel-produsenten.


