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KUNDEINFO

KOMBINASJONSNØKKEL
PRODUKT STANDARD 

FØLGENDE SAMMENLIGNINGER:
KOMBINASJONSNØKKEL I NV13 OG NV17
GRANIT BLACK EDITION KOMBINASJONSNØKLER med best.-nr. 7301364 (NV13) og 7301368 (NV17) ble sammenlignet med 
verktøy fra to førende verktøysfabrikanter i Tyskland, etterfølgende nevnt som produsent H og K.

SAMMENLIGNING
›› Materiale analyse og legering

›› Hardhets test ifølge ISO 1711-1

›› Kontroll av dreiningsmoment i henhold til ISO 1711-1  
 og de maksimale dreiningsmomenter

TESTRESULTATER
MATERIALE ANALYSE:
denne testen gir utsagn om de brukte materialer. Valg av de riktige materialer er alt avgjørende for kombinasjonsnøkkelens 
funksjon og holdbarhet. Materiale analysen utføres ved hjelp av lysbue spektrometer.

RESULTAT:
Ved GRANIT Parts anvendes det samme høylegerte stål 31CrV2 med identifikasonsnummer 1.2208 som ved de andre to 

fabrikater H og K, og som også må anses å være den mest egnede stållegering til formålet.

KONKLUSJON:
Siden valg av materiale til håndverktøy er av grunnleggende betydning, er det viktig å ikke spare her. GRANIT Parts går ikke på 
kompromis ved valg av materialer og bruker kun høylegert kvalitetstål.
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Denne produktsammenligningen ble 
utført på vegne av GRANIT PARTS i 
Steinbeis Transfer Center laboratorium.



KONKLUSJON:
• I prinsippet kan alle verktøymerker betraktes som tilstrekkelige, ettersom de alle oppfyller standardkravene for hardhet.

• Til slutt er GRANIT imidlertid mest overbevisende på dette tidspunktet, da de største hardhetsverdiene garanterer en  

 veldig lang holdbarhet når det gjelder kjeven eller ringdeformasjon i bruk.
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Leverandør Minimum høyde Hardhet (hardhets prøve)

Kombinasjonsnøkkel / NV13 
Merkeprodusent K

42 HRC 42 HRC

Kombinasjonsnøkkel / NV13
GRANIT

42 HRC 46 HRC

Kombinasjonsnøkkel / NV13 
Merkeprodusent H

42 HRC 46 HRC

Kombinasjonsnøkkel / NV17
Merkeprodusent K

42 HRC 42 HRC

Kombinasjonsnøkkel / NV17
GRANIT

42 HRC 48 HRC

Kombinasjonsnøkkel / NV17
Merkeprodusent H

42 HRC 43 HRC

HARDHETSPRØVING IFØLGE ISO 1711-1
I standard norm ISO 1711-1 spesifiserer, at de sammenlignede skrunøkler skal ha en minimumshardhet på 42 HRC (Rock-
well-hardhet). Til hardhets prøving deles verktøyene i prøvestykker, så det er mulig å utføre spesifisert hardhetsprøving.

Selvfølgelig blir det ved oppdeling av prøvene sørget for at det avkjøles godt under skjæring, så det ikke oppstår varmepåvirk-
ning, da det kan endre materialestrukturen på en slik måte, at det oppstår et forfalsket resultat.

RESULTAT:
Ved hardhetstest har det vist seg, at alle produsenter overholder de hardhets verdier, som kreves i standarden. Det skal 
dog bemerkes, at verktøyene fra GRANIT Parts vesentlig overstiger de normative krav. Merkeprodusenten H overstiger 
også normen, men ikke helt så mye som GRANIT. Merkeprodusenten K når kun akkurat grenseverdiene.

KONTROLL AV DREININGSMOMENT I HENHOLD TIL ISO 1711-1 SAMT MAKS. DREININGS-
MOMENTER:
Norm spesifiserer, at kombinasjonsnøkler skal kunne motstå definerte dreiningsmoment uten å deformeres eller knekke.
Under denne testen kontrolleres norm krav til dreiningsmoment. Deretter økes dreiningsmomentet, inntil det oppstår en bety-
delig deformering eller brudd på verktøyet. Det maksimalt oppnådde dreiningsmomentet, sammenlignes deretter.

RESULTAT:
Verktøyene fra GRANIT Parts oppfylder alle normer og krav. De to merkeprodusenter oppfyller også de verdier som kreves av 
standarden. Når det kommer til testresultatene, som representerer det maksimale dreiningsmoment, oppnår GRANIT Parts 
en topposisjon. GRANIT oppnår maksimale dreiningsmomenter, som er like sammenlignet med merkeprodusent H, men opp 
til 20% høyere enn merkeprodusent K. Med kombinasjonsnøkkelstørrelse 13 er merkevareprodusenten H litt sterkere enn 
GRANIT, med kombinasjonsnøkkelstørrelse 17 oppnådde GRANIT toppverdien i denne testen med 336 Nm.


