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KNIV SNITTERVOGN
PRODUKT STANDARD 

KUNDEINFO

FØLGENDE SAMMENLIGNINGER: KNIV SNITTERVOGN
GRANIT kniver til snittervogner med best.-nr. 525333786.0F ble sammenlignet med et tilsvarende produkt fra OE produsent.

SAMMENLIGNING
» Analyse av materialet og hardheten av materialene

» Kontroll av mål og dimensjoner

RESULTAT AV TEST
MATERIALEANALYSE OG HARDHET:
Denne testen gir utsagn om materiale sammensetningen og hardheten på snitterknivene. Valget av det riktige materiale, og hardheten som er 
oppnådd ved herding og anløping, er avgjørende for funksjonalitet, holdbarhet og belastningskapasitet.

RESULTATET: 
Begge produsenter bruker et høylegert, finkornet konstruksjonsstål. Både OE produsenten og GRANIT bruker en legering med høyt innhold av 
mangan og krom i sin  knivlegering. Innhold av disse materialer i legeringen, har veldig positiv effekt på holdbarhet og maksimal belastningskapasitet. 
Knivene til snittervogner fra GRANIT er litt bedre herdede enn dem fra den originale produsent. 

FASIT: 
Den originale produsents produkt har et litt høyere krominnhold enn GRANIT. Ved GRANIT er manganinnholdet derimod litt høyere. Da både krom 
og mangan har en positiv innflytelse på knivenes motstand, utlignes denne forskjellen. 
Den litt høyere hardhet på snitterkniver fra GRANIT har en positiv innflytelse på holdbarheten ved snitting av grass, men forskjellene mellom 
målingerne hos OE produsenten og GRANIT ligger innenfor toleranseområdet, derfor kan man ikke si det er en signifikant forskjell i kvaliteten.

TESTRAPPORT NR. 2021-0003 / 04

Produsent Materialebetegnelse Stållegering Hard

GRANIT 17MnCr5-3 1,8715 580 HV1

OEM produsent 26MnCr6-3 1,8721 552 HV1

Tabell 1: Materialer og hardhetsverdier

Denne produktsammenligningen ble 
utført i GRANIT PARTS-laboratoriet.
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FUNKSJONSMÅL OG FORARBEID:
I denne testen sammenlignes snitter-knivenes geometri og forarbeidskvaliteten. Forskjeller i funksjonsmål og dimensioner kan føre til 
problemer ved montering eller ha negativ påvirkning under snitting.

RESULTATET:
GRANIT Kniver til snittervogner har nøyaktig den samme geometri og mål som OE produsentens kniver. I tillegg er hele forarbeidingen 
den samme. Begge produkter viser en gjennomgående god produksjonskvalitet.  

FASIT: 
Ved denne testen var det ingen forskjeller på produktene. Hvis det ikke var forskjellige firmanavn på knivene, ville brukeren sannsynligvis 
ikke merke at det her er snakk om forskjellige produsenter.  

 

SAMMENFATTENDE KONKLUSJON: 
• GRANIT Kniver til snittervogner har en høy kvalitetsstandard, som på ingen måte er dårligere enn OE produsentens kniver. 
• Fordi snittevognknivene fra GRANIT er tilgjengelige til en lavere pris enn knivene fra den originale produsenten i GRANIT sin  
 sammenligningstudie 


