DUPLA KASZAUJJAK
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DUPLA KASZAUJJAK
A GRANIT 525379720 cikkszámú dupla kaszaujja összehasonlításra kerül egy hozzá hasonló eredeti beszállító, és egy másik
kereskedelmi márka termékével.

ISMERTETŐJEGYEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

BELSŐ VIZSGÁLATI JELENTÉS SZ. 2020-0799/04

» Anyagvizsgálat

Ez a termék-összehasonlítás a
GRANIT PARTS saját vállalati
laboratóriumában készült.

» Keménységvizsgálat
» Méret- és alakvizsgálat

A VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI
ANYAGVIZSGÁLAT
A vizsgálat során megállapításra kerülnek a felhasznált alapanyagok. A megfelelő anyag megválasztása döntő fontosságú
a dupla kaszaujjak ellenálló képessége és tartóssága szempontjából.
• Mindhárom gyártó különböző anyagokat használ, de mindegyik alkalmas dupla kaszaujj gyártására.
• Gyakran alkalmazzák szabadon alakítható munkadarabokhoz.
• A GRANIT és az eredeti gyártó az alapanyagban lévő magas, 0,5% krómtartalommal rendkívül magas szakítószilárdságot és
korrózióállóságot ér el.
• Ezzel szemben a másik kereskedelmi márka dupla kaszaujjának krómtartalma csak 0,12%.
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• A megnövelt krómtartalomnak köszönhetően a GRANIT és az eredeti gyártó terméke hosszabb élettartamú lehet,
mint a másik kereskedelmi márka terméke.
• Az alapanyag megválasztása mindegyik gyártó esetében megfelelő.
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KEMÉNYSÉGVIZSGÁLAT
Ezen keménységvizsgálat során a dupla kaszaujjakat funkcionális mintadarabokra vágják. A fő hangsúly ekkor a vágáson
van. Valamennyi gyártó esetében a keménységi értékek tartománya azonos, az értékek 58,8 és 60,1 HRC közé esnek.
A keménységi értékek egyenértékűnek tekinthetők, és normál keménységi tűréshatárok közé esnek.
• Mindhárom gyártó ismeri a megfelelő hőkezelést és a gyártási eljárást.
• Gyártási problémákból fakadó sérülés ezen dupla kaszaujjak esetén nem várható.

MÉRET- ÉS ALAKVIZSGÁLAT
Ezen vizsgálat során a gyártás pontosságát kell ellenőrizni. Csak az egyenes vonalú dupla kaszaujj képes jó vágási minőséget nyújtani.
• A fizikális kivitelezés tekintetében mindhárom gyártó egyenértékűnek tekinthető.
• Egyetlen dupla kaszaujj sem rendelkezik eltérő geometriával, amely gátolná a kés sima csúszását.
A méret- és alakvizsgálat nem tárt fel különbségeket. Ebből fakadóan funkcionális károsodást nem lehet feltételezni.
• A vizsgálat során a jó gyártási minőség mindegyik gyártó esetében megállapítható.

ÖSSZEGZÉS
• A GRANIT dula kaszaujja teljes egészében kitűnő gyártási minőséget képvisel.
• Az alapanyagban lévő, az eredeti gyártóhoz igazított krómaránynak és a vágóélek azonos keménységi értékeinek
köszönhetően a GRANIT dupla kaszaujj az eredeti beszállítói termékkel megegyező minőségű.
• A GRANIT saját laborjában létrehozott termékminősítés tartós, magas termékbiztonságot nyújt.
• A fémismerettan területén a GRANIT magas szintű szakértelme a gyártók számára nagy mennyiségű tudásanyagot 		
képes szállítani.
• A GRANIT-nál a magas színvonalat nem bízzák a véletlenre.
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