LIFTARMS-/TOPPSTANGSKULER
PRODUKT STANDARD
KUNDEINFO
LIFTARMS- OG TOPPSTANGSKULER, KAT.3, KRAFTIG UTFØRSEL
GRANIT toppstangskule med best.-nr. 200120030 og GRANIT Liftarmskule med best.-nr. 200120037 ble sammenlignet
med tilsvarende kuler fra førende OEM produsenter samt OE produsent.

SAMMENLIGNING

TESTRAPPORT NR. 2020-01 / 1219

• materialeanalyse og metallegering
• testresultat
• hardhet prøving

TESTRESULTAT
MATERIALE ANALYSE OG METALLEGERING

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

Fangkroks profiler og -kuler utsettes for ekstreme belastninger. Slitestyrke og høy belastning er egenskaper, som grunnleggende
påvirkes av valg av det riktige materiale, spesiellt til fangkrokskuler.
Ved GRANIT LIFTARMS- OG TOPPSTANGSKULER er det brukt samme stållegering som ved OE produsenten.
Stållegering 100Cr6, 1.3505 er et spesielt høylegert kulestål, som også brukes til kuler i lager.
Stållegeringen herdes og anløpes, for å gi kulene den beste holdbarhet og slitestyrke til formålet.

METALLSTRUKTUR ANALYSE
Alle kulene som ble undersøkt er herdet og og anløpet. Anløpning av materiale, gir metallstrukturen de beste egenskaper, for
å oppnå hardhet, veldig hæy styrke og lang holdbarhet. Det kan allikevel oppstå mange feil ved varmebehandling/anløping av
metall. Feil varmebehandling/anløping kan føre til strukturer i metallet, som går i stykker selv uten belastning.
• analysen av liftarms-/toppstangskuler viste, at både den originale produsenten og GRANIT Parts har samme perfekte 		
metallstruktur.
• denne metallstruktur er perfekt til formålet som liftarms-/toppstangskuler.
• en martensittisk struktur er ekstremt hard, plastisk stabil og veldig holdbar i bruk.
• anløping/varmebehandlingen oppnår et veldig godt resultat både hos GRANIT og hos den originale produsenten.
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HARDHETSTEST
Liftarms-/toppstangskuler skal være ekstremt harde, da de utsettes for ekstremt høye punkt belastninger. På grunn av
den store størrelsen, den høye vekten og vibrasjonsbelastningene som monterte maskiner er plassert på liftarms- topstangskulene, skal herdingen være perfekt.
• hardhetsverdiene for liftarms-/toppstangskuler fra begge produsenter er identiske, over flere tests.
• med en hardhet på 571 HV (hardhet ifølge Vickers) er GRANIT Parts og den originale produsenten absolutt førende.
• produkter fra de andre produsenter oppnår kun halvdelen av hardhetsverdiene.
• Heavy Duty kuler er gjennomherdede, og har en markant høyere trykkstyrke og slitestyrke sammenlignet med kuler som
bare er overflateherdede.

SAMMENDRAG AV MÅLERESULTATENE
Leverandør
Liftarmskule
OEM produsent
Kjennetegn: 1
Liftarmskule
OEM produsent
Kjennetegn: 2
Liftarmskule
GRANIT
Kjennetegn: 3
Liftarmskule
GRANIT
Kjennetegn: 4

Materiale

Hard

kommentar

100Cr6
WK Nr. 1.3505

571HV1

Både kanten og midten av kulen har samme
hardhet. Materialet er gjennomherdet.
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WK Nr. 1.3505

571HV1

Både kanten og midten av kulen har samme
hardhet. Materialet er gjennomherdet.

100Cr6
WK Nr. 1.3505

571HV1

Både kanten og midten av kulen har samme
hardhet. Materialet er gjennomherdet.

100Cr6
WK Nr. 1.3505

571HV1

Både kanten og midten av kulen har samme
hardhet. Materialet er gjennomherdet.

KONKLUSJON:
• GRANIT Heavy Duty Liftarms-/toppstangskuler er absolute Premium produkter.
• det profesjonelle samarbeidet mellom produktledelse, kvalitetsstyring interne og eksterne laboratorier samt leverandør 		
lønner seg for kundene våre.
• GRANIT gir kunden den beste premium kvalitet, og dette til konkurransedyktige priser.
• GRANIT Liftarms-/toppstangskule sortiment omfatter stålkuler i KAT. 1-4 i den tunge utførsel og dermed alt fra en enkelt
leverandør.
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