
DOBBELTFINGER 6”
GRANIT dobbeltfinger med best. -nr. 525379720 ble sammenlignet med en dobbeltfinger fra en original produsent og et annet 
varemerke.

SAMMENLIGNING
» materialeprøving

» Hardhetsprøving

» Dimensjon- og formprøving 

TESTRESULTATER
MATERIALEPRØVING 

Denne testen gir utsagn om de bruke materialer. Uvalg av det riktige materialet, herding og anløping av materialet, er altavgjørende 
for styrke og holdbarhet av dobbeltfingre.

• Alle tre produsentene bruke forskjellige materialer, men de er alle velegnet for produksjon av dobbeltfingre.

• disse materialene finner du ved forsmiing.

• GRANIT og OE produsenen har med 0,5% et veldig høyt krominnhold i legeringen, som gir materialet en høy trekkstyrke, korrosjons   
 bestandighet og lang standtid.

• dobbeltfinger fra den andre grossisten, har derimot bare et krominnhold på 0,12%.

GRANIT OE produsent Handelsmerke

Materialebetegnelse 38Cr2 C55 C45

Stållegering 1.7003 1.0535 1.0503

• På grunn av det økte krominnholdet hos GRANIT og OE produsenten, må det forvntes at disse  har en lenger holdbarhet i   
 forhold til andre handelsmerker

• Det grunnleggende materialvalget er riktig for alle produsenter. 
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KUNDEINFO

DOBBELTFINGER
PRODUKT STANDARD

Denne produktsammenligningen ble 
utført i GRANIT PARTS-laboratoriet.



KONKLUSJON 
• GRANIT dobbeltfinger  viser en gjennomgående god produksjonskvalitet.

• kromverdi i materialet, som er den samme som den originale produsentens, og de identiske hardhets verdier i og rundt  
 skjærekantene, betyr at GRANIT dobbeltfinger er samme kvalitetsnivå som OE.

• De internt avtalte produktkravene hos GRANIT Parts, fører til konstant høy produktsikkerhet.

• den store viten hos GRANIT Parts, hva angår materiale og herdningsprosesser, gir oss gode muligheter for et høyt nivå  
 av data utveksling med våre produsenter.

• Hos GRANIT overlates ikke en høy kvalitetsstandard til tilfeldighetene.
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HARDHETSPRØVING:
Til denne prøvingen ble dobbeltfingre delt opp i funksjonelle prøver. Hovedfokuset ble lagt på skjærekantene. Alle produ-
senter har de samme hardhets zoner og nesten identiske hardhets verdier fra 58,8 HRC til 60,1 HRC.
Hardhets verdier kan anses som værende like, fordi de ligger innenfor en normal herdings toleranse.

• alle tre produsenter bruker den riktige herding og framstillings prosedyre.
• en produksjonsfeil kan ikke forventes ved disse dobbeltfingre.

MÅL- OG FORMPRØVNING  
Ved denne testenen blir mål- og produksjons nøyaktigheten kontrollert. Bare en nøyaktig framstilt dobbeltfinger kan gi en 
perfekt  skjærekvalitet.

• alle tre produsentene må anses, ved riktig montering, å være like.

• ingen av de testede dobbeltfingre viser forskjellige geometrier, som forhindrer at kniven glir jevnt. Mål- og formprøving  
 viste ingen graverte forskjeller. Derfor må det antas at det ikke er noen funksjons nedsettelse.

• alle testede produsenter har dermed en høy produksjonsstandard.


