
TOPPSTANG - KAT 2 - M 30
Toppstenger i KAT2 fra GRANIT Parts 20011535, ble sammenlignet med tilsvarende produkter fra en førende OE 
produsent og 6 europeiske medkonkurrenter. 

SAMMENLIGNING
» Bestemmelse av trekkstyrken på den komplette toppstangen 
» Analyse av materiale-sammensetning på toppstangs øyer.

TEST RESULTAT AV PRØVINGEN
BESTEMMELSE AV TREKKSTYRKEN TIL DEN KOMPLETTE TOPSTANGEN 
Ved test av trekkstyrken blir den komplette toppstangen utsatt for maksimal trekkstyrke inntil den blir trukket i stykker. Denne 
testen simulerer de veldig høye belastninger i toppstangens lengderetning.

• GRANIT Toppstenger er ekstremt robuste.
• test av trekkstyrken har vist, at GRANIT Toppstenger kan motstå de største trekkbelastninger og motstå de høyeste   
 belastninger. Dette betyr, at dette Heavy Duty produktet, kan motstå selv de høyeste belastninger.
• testresultater fra produsentene til sammenligning: GRANIT: 33,0 t | OE produsent: 30,4 t. Produktene fra markedets   
 medkonkurrenter ligger alle under GRANIT Parts og OE produsenten, og i noen tilfeller endda ekstremt under verdiene.   
 Medkonkurrentene har følgende verdier: 29,4 t | 24,4 t | 22,6 t | 21,9 t | 16,0 t | 14,4 t
• det  ble konstatert at toppstangen KAT. 2 med M30 gjenge fra konkurrentene på markedet, bruker betydelig tynnere veggtykkelser   
 GRANIT Parts. Årsaken kan være omkostningsbesparelser, som desverre går ut over kvaliteten på toppstangen.

BØYETEST PÅ ØVERSTE KULELEDD OPP TIL EN  
BØYNINGSVINKEL PÅ CA. 30°
Denne prøven viser om produktet kan oppta sidelige forskyvningskrefter. Toppstangs 
kuleledd uten riktig herding og anløping av materialet, kan ved sidelige forskyvnings-
krefter få herdebrudd.

• GRANIT Toppstangskuleledd  beskytter maskinene dine.
• sidelige forskyvningskrefter fører ikke til brudd ved GRANIT Toppstangen. Dette  
 kan beskytte maskinene dine mot uopprettelige skader. Kun toppstengene fra OE  
 produsenten og en medkonkurrent gjennomgikk testen uten brudd.
	 Bøyevinkel	på	30°	uten	brudd:	GRANIT,	OE	produsent	samt	medkonkurrent.
	 De	andre	medkonkurrenter:	brudd	ved	sidelig	forskyvningskraft	fra	ca.	20°.
• ved herding og anløping i ovn, er det virkelig omkostninger å spare, men feil kan forårsake alvorlig maskinskade.
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» bøyningstest på øverste kuleledd opp til en         
   bøyningsvinkel på ca. 30°

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



KONKLUSJON: 
GRANIT TOPPSTENGER ER EN RESSURS FOR DEG!   
• GRANIT toppstag KAT 2 oppnår konsekvent toppverdier i vår sammenligning.

• ekstremt motstandsdyktig mot trekk- og sidelig kraftpåvirkning.

• et perfekt samspill mellom materiale kjennskap og varmetemperering.

• deformering, revner eller brudd er lett synlige for brukere slik at alvorlige følgeskader på maskiner, kan unngås.

• GRANIT Parts tilbyr et perfekt pris-/ytelsesforhold.
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STRUKTURANALYSE AV ØVERSTE KULELEDD 
Sammenligning av slipebilde på toppstangsøye gir utsagn om den metalliske styrken. Jo finere metallstruktur i slipebilder, 
desto tøffere er metallet i kuleleddet.

• GRANIT øverste kuleledd har en ekstremt hard, fin og jevn metallstruktur.
• metallet knekker ikke, ved en overbelastning, men snarere deformeres. Brukeren ser overbelastningen på det øverste  
 kuleleddet ved maskinskifte og risikoen for alvorlig skade på redskaper reduseres. 
• ved GRANIT Parts og  den originale produsent ble de øverste kuleleddsøyer utvidet ved test.
	 Ved	de	andre	konkurrentene	knakk	de	øverste	leddøyer	uten	"advarsel".
• mangelfull varmebehandling kan derfor uten varsel, føre til store maskinskader

ANALYSE AV MATERIALE-SAMMENSETNING PÅ TOPPSTANGSØYER.
Materialesammensetningen gir informasjon om det anvendte materiale. Materialer av høy kvalitet er et tegn på 
høytytende produkter, som kan motstå belastninger selv over maksimum.

• GRANIT Parts øverste leddøye er framstilt i C45 stål. Dette gir et optimalt samspill mellom pris og kvalitet.
 C45	er	en	legert	kvalitetsstål	som	er	velegnet	til	herding	og	anløping	og	tåler	de	høyeste	belastninger.		
	 De	utmerkede	egenskapene	oppnås	også	pga.	det	lave	fosfor-	og	svovelinnholdet,	og	har	betydelig	mindre		
	 inneslutninger	(f.eks.	fra	aluminium	eller	mangan),	og	dette	gir	spesiellt	en	høyere	tretthetsstyrke.

» strukturanalyse av det øverste kuleledd  

Mikrofotografi 
Illustr.	33
Toppstang, KAT2-2, kjennetegn 7
LEVERANDØR: GRANIT Parts, varenr: 20011535
BEMERKNING:
- prøven er tatt fra det øverste kuleledd
- strukturen er en jevn, fin mellomstruktur

Mikrofotografi 
Illustr.	25
Toppstang, KAT2-2, kjennetegn 3
LEVERANDØR: OE produsent 
BEMERKNING:
- prøven er tatt fra det øverste kuleledd
- strukturen er ujevn, grov, normalisert struktur


