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KASZAPENGÉK   
TERMÉK-ÖSSZEHASONLÍTÁS 

CM 120 KASZAPENGÉK
A GRANIT 525CM-120/25 cikkszámú kaszapengéje összehasonlításra került az egyik vezető eredeti gyártó, valamint egy másik 
kereskedelmi márka hozzá hasonló kaszapengéjével.

ISMERTETŐJEGYEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
» Anyag-, szerkezet- és keménységvizsgálat

» Hajlítási teszt az ISO 5718/2013 szabvány szerint

A VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI
ANYAG-, SZERKEZET- ÉS KEMÉNYSÉGVIZSGÁLAT  

Ezek a vizsgálatok információkat nyújtanak a felhasznált anyagokról és a termék 
teherbírásáról.

A megfelelő anyagok kiválasztása, a keménységi értékek és az anyagszerkezet 
döntő szempont a kaszapengék tartóssága szempontjából.

• Mindhárom gyártó ugyanazt az anyagot használja a kaszapengék gyártásához - ez a 36Mn5 acél.
• A választás azért helyes, mivel a mangántartalom növeli a kopásállóságot, ezáltal meghosszabbítja az élettartamot.
• A szerkezetvizsgálat mindegyik kaszapenge esetében finomszemcséjű hőkezelt anyagszerkezetet mutatott. Ez arra utal, hogy a   
 hőkezelést megfelelő módon végezték el.
• A 3 gyártó kaszapengéinek keménysége eltérő értékeket mutatnak. A szabvány legalább 38 HRC keménységet ír elő.
 Az eredeti gyártó viszonylag nagy, 51 HRC keménységű anyagot választott. A GRANIT kaszapengéje a 46 HRC keménységi  
 értékével a jól pozicionált középmezőnyben helyezkedik el. A 41 HRC keménységi értékkel a másik kereskedelmi márka   
 kaszapengéje még épp a kívánt érték felett található.
• A felhasznált anyag és a fémedzés utáni anyagszerkezet mindhárom gyártó esetében azonosra értékelhető. Csak a keménységi   
 értékek mutatnak különböző értékeket. A 46 HRC keménységi érték jó kompromisszumot jelent az élettartam és az anyagszerkezeti   
 sűrűség között (ez a kaszapenge törésálló képességére utal). Magasabb értékeknél a kaszapenge törésének veszélye nő, ami   
 természetesen a kés azonnali töréséhez vezet - ellentétben a lassú kopással. Ezenkívül a letört darabok ellenőrizhetetlen   
 módon repülhetnek le.
 Ilyen alacsony keménységgel, mint a másik kereskedelmi márka kaszapengéje, az élettartam jelentősen rövidebb, ami   
 következésképpen jelentősen növeli a kopó alkatrészek költségeit.

Ábra: 200-szoros nagyítású szerkezetvizsgálat
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Ezt a termék-összehasonlítást a  
GRANIT PARTS megbízásából a Steinbeis-
Transferzentrum intézet végezte.



HAJLÍTÓVIZSGÁLAT AZ ISO 5718/2019 SZABVÁNY SZERINT 

A vizsgálat során a kaszapengéket egy présben, meghatározott formájú próbatesteken megtámasztva hajlítják.

• Mivel az itt vizsgált kaszapengék vastagsága 3 mm, ezek a szabványnak megfelelően legalább 75°-os hajlítási szögnek is  
 ellenállóak kell legyenek anélkül, hogy az anyagban repedések keletkeznének.

• Mindhárom gyártó kaszapengéje megfelelt ennek a vizsgálatnak: egyik pengén sem volt repedés.

• Mindhárom gyártó ismeri a helyes hőkezelési és gyártási eljárást (például figyelembe veszik a hengerelést). Gyártási   
 problémákból fakadó sérülés ezeknél a kaszapengéknél nem várható.

ÖSSZEFOGLALÁS 
GRANIT KASZAPENGÉK - A LEGJOBB VÁLASZTÁS
• A GRANIT kaszapengék folyamatosan kiemelkedő minőséget mutatnak.

• Tökéletes középútra leltünk az élettartam és az anyagsűrűség között, előnyei a művelendő területen jól kihasználhatóak.

• A GRANIT saját laborjában létrehozott termékminősítés tartós, magas termékbiztonságot nyújt.

• A GRANIT Quality Parts betartja, amit ígér, és ideális ár-érték arányt képvisel.

Ábra: A hajlítóvizsgálat sematikus rajza
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