
FELSŐ FÜGGESZTŐKAR- 2. KAT. - M30
A GRANIT 20011535, 2. kat. felső függesztőkar összehasonlításra került az egyik vezető eredeti gyártó és 6 európai 
versenytárs hozzá hasonló termékeivel. 

ISMERTETŐJEGYEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
» A teljes felső függesztőkar szakítószilárdságának meghatározása
» Az anyagösszetétel elemzése a felső függesztőkarok szemein

A VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI
A TELJES FÜGGESZTŐKAR SZAKÍTÓSZILÁRDSÁGÁNAK MEGHATÁROZÁSA 
A teljes szakítószilárdság meghatározásához a függesztőkart maximális erővel annak töréséig terhelik. Ez a teszt a felső függesztőkar hosszanti 
irányában nagy terheléseket szimulál.

• A GRANIT felső függesztőkar szilárdsága rendkívül nagy.
• A szakítószilárdság meghatározásakor megállapítható, hogy a GRANIT felső függesztőkarok a legnagyobb húzóterheléseket is elnyelik, és   
 a legnagyobb túlterheléseknek is ellenállnak. Ezáltal a GRANIT függesztőkarok a legnagyobb igényeket is kielégítő, nagy teherbírású termékek.
• A gyártók teszteredményeinek  összehasonlítása: GRANIT: 33,0 t | Eredeti gyártó: 30,4 t. A versenytársak termékei valamennyien, egyes esetekben  
 jelentősen elmaradnak a GRANIT és az eredeti gyártó értékeitől. Az alábbi értékekkel rendelkeznek: 29,4 t | 24,4 t | 22,6 t | 21,9 t | 16,0 t | 14,4 t
• Megállapításra került, hogy a versenytárs M30 menetes, 2. kat. felső függesztőkarja részben lényegesen kisebb falvastagsággal rendelkezik, mint  
 például a GRANIT esetében. Ennek okaként a költségmegtakarítás nevezhető meg, amely a minőség rovására írható.

A FELSŐ FÜGGESZTŐKAR ORSÓJÁN VÉGZETT HAJLÍTÓVIZSGÁLAT  
KB. 30° HAJLÍTÁSI SZÖGIG 
Ez a vizsgálat információt nyújt arról, hogy a termékek képesek-e felvenni a keresztirányú erőket. 
Megfelelő hőkezelés nélkül a felső függesztőkarok oldalirányú terhelés esetén eltörhetnek.

• A GRANIT felső függesztőkarok orsói védik a gépeket.
• Oldalirányú túlterhelés esetén a GRANIT felső függesztőkarok nem törnek el. Ez megvédheti  
 a gépeket a javíthatatlan sérülésektől. A tesztnek csak az eredeti gyártó és egy versenytárs felső  
 függesztőkara felelt meg törés nélkül.
	 30°-os	hajlítási	szög	törés	nélkül:	GRANIT,	eredeti	gyártó,	valamint	egy	versenytárs.
	 További	versenytársak:	törés	kb.	20°-os	oldalirányú	erő	esetén.
• A költségek és egyéb ráfordítások megtakarítása okán a megfelelő hőkezelés hiánya a gép súlyos sérüléséhez vezethet.

 ÜGYFÉLINFORMÁCIÓ

FELSŐ FÜGGESZTŐKAROK 
TERMÉK-ÖSSZEHASONLÍTÁS

VIZSGÁLATI	JELENTÉS	SORSZÁMA:	2019-01/1255

» A felső függesztőkar orsóján végzett  
 hajlítóvizsgálat kb. 30° hajlítási szögig
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Ezt a termék-összehasonlítást a  
GRANIT PARTS megbízásából a Steinbeis-
Transferzentrum intézet végezte.



ÖSSZEGZÉS: 
A GRANIT FELSŐ FÜGGESZTŐKAROK IDEÁLIS VÁLASZTÁS 
• A GRANIT 2. kat. felső függesztőkarok az összehasonlító teszt során általánosan csúcsértékeket ért el..

• Rendkívül ellenáll a tengely- és oldalirányú erőknek.

• Az alapanyag és a hőkezelés tökéletes ötvözete.

• A repedés vagy törés előtti deformáció jól látható, így a gépek azon súlyos sérülései elkerülhetőek, amelyek az   
 anyagleválásokból keletkezhetnek.

• A GRANIT Quality Parts optimális ár-érték arányt képvisel.

A FÜGGESZTŐKAROK SZEMEINEK SZERKEZETVIZSGÁLATA 
A felső függesztőkarok szemeiről készített mikrofelvételek összehasonlítása információt nyújt a fémek szakadás ellen védő sűrűségről. 
Minél finomabb a struktúra a mikrofelvételeken, annál sűrűbb a felső függesztőkarok anyagszerkezete.

• A GRANIT felső függesztőkargolyók rendkívül sűrű, finom eloszlású, egyenletes anyagszerkezettel rendelkeznek.
• Túlterhelés esetén nem szakadnak, hanem deformálódnak. Gépcsere esetén a túlterhelés a felső függesztőkaron látható, és csökken a  
 munkagép súlyos sérülésének kockázata. 
• A GRANIT, az eredeti gyártó esetében a felső függesztőkargolyók szemei a szakítószilárdsági vizsgálat után kiszélesedtek.
 A többi versenytárs esetében a felső függesztőkargolyók szemei előzetes figyelmeztetés nélkül szakadtak.
• Előzetes figyelmeztetés nélkül a nem megfelelő hőkezelés a gép súlyos sérüléséhez vezethet.

AZ ANYAGÖSSZETÉTEL VIZSGÁLATA A FELSŐ FÜGGESZTŐKAROK SZEMEIN
Az anyagösszetétel információt nyújt a felhasznált alapanyagról. A kiváló minőségű alapanyagok a nagy teljesítményű termékek indi-
kátora, amelyek a terhelések határértékeinek is ellenállnak.

• A GRANIT felső függesztőkarok szemei C45 acélból készülnek. Ez optimális ár-érték arányt tesz lehetővé.
	 A	C45	egy	hőkezelt	acél,	amely	a	legnagyobb	terheléseknek	is	ellenáll.	Kiváló	minőségű	szerkezeti	acélként,	amely	alacsony		
	 foszfor-	és	kéntartalma	miatt	hajlamos	kisebb	zárványok	kialakulására	(pl.	alumíniumból	vagy	mangánból),	a	legnagyobb		
	 terheléseknek	is	ellenáll.
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Mikrofelvétel 
33.	ábra
Felső függesztőkar, 2-2. kat., azonosító: 7
Gyártó: GRANIT, cikkszám: 20011535
Megjegyzés:
- Mintavétel a felső függesztőkar szeméből
- Szerkezete finom eloszlású, egyenletes köztes anyagszerkezet

Mikrofelvétel 
25.	ábra
Felső függesztőkar, 2-2. kat., azonosító: 3
Gyártó: Eredeti gyártó
Megjegyzés:
- Mintavétel a felső függesztőkar szeméből
- Szerkezete durva, egyenetlen, normalizált anyagszerkezet

» A felső függesztőkarok szemeinek   
 szerkezetvizsgálata 


