
KASZAPENGE
TERMÉK-ÖSSZEHASONLÍTÁS 

ÜGYFÉLINFORMÁCIÓ

AZ ÖSSZEHASONLÍTOTT TERMÉKEK: KASZAPENGE
Az 525333786.0F cikkszámmal GRANIT kés összehasonlításra  

kerül az eredeti gyártó hozzá hasonló termékével.

ISMERTETŐJEGYEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
» A felhasznált anyagok összetételének és keménységének elemzése
» A funkcionális méretek vizsgálata

A VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI
ANYAGÖSSZETÉTEL ÉS KEMÉNYSÉG:
Ez a teszt megállapítást tesz a rakodókocsi késeinek anyagösszetételéről és keménységéről. A megfelelő anyag megválasztása és a hőkezeléssel 
elért keménység meghatározó a funkcionalitás, az élettartam és a teherbírás szempontjából.

EREDMÉNYEK: 
A takarmánykocsi késeihez mindkét gyártó ötvözött, finomszemcsés, kiváló minőségű szerkezeti acélt használ. Mind az eredeti gyártó, 
mind a GRANIT késeinek ötvözetében magas a mangán- és krómtartalom. Ezek az összetevők nagyon pozitívan befolyásolják a sűrűséget 
és a maximális teherbírást. 
A GRANIT kései kissé jobb keménységgel rendelkeznek, mint az eredeti gyártó kései. 

ÖSSZEGZÉS: 
Az eredeti gyártó terméke csekély mértékben magasabb krómtartalommal rendelkezik. A GRANIT esetében azonban valamennyivel magasabb 
a mangántartalom. Mivel mind a króm, mind a mangán közvetlen pozitív hatással van a kések ellenálló képességére, ez a különbség kiegyenlíti 
egymást. 
A GRANIT késeinek kissé magasabb keménységi értéke a kiváló minőség egyik jellemzője, de az eredeti gyártó értékeinek eltérései a tűréshatáron 
belül vannak, emiatt nem beszélhetünk szignifikáns minőségbeli különbségről.

2021-0003-04. SZ. VIZSGÁLATI JELENTÉS

Gyártó
Snittvagnsknivarna från GRANIT övertygar med ett 

mycket bra pris-prestandaförhållande.
Acélminőség jelölése Keménység

GRANIT 17MnCr5-3 1.8715 580 HV1

Eredeti gyártó 26MnCr6-3 1.8721 552 HV1

1. táblázat: Anyagok és keménységértékek
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Ez a termék-összehasonlítás a 
GRANIT PARTS saját vállalati 
laboratóriumában készült.



FUNKCIONÁLiS MÉRETEK ÉS MEGMUNKÁLÁS:
Ezen teszt során a rakodókocsik késeinek teljes geometriai összehasonlítására és a megmunkálás minőségének vizsgálatára kerül sor. A 
funkcionális méretek eltérései a felszerelés során műszaki problémákhoz vezethetnek, vagy negatív hatással lehetnek a használat során.

EREDMÉNYEK:
A GRANIT késének méretei pontosan megegyeznek az eredeti gyártó termékével. Még akkor is, ha a kések külsőleg kissé eltérnek, a 
beépíthetőség és a funkció szempontjából minden lényeges tulajdonság adott. Ezenkívül a megmunkálás azonos, mindkét termékre 
kiemelkedően jó minőség jellemző.  

ÖSSZEGZÉS: 
Habár a vizsgálat a kések geometriai kialakításában kis mértékű eltéréseket állapított meg, ezek a különbségek a funkció és a tartósság 
szempontjából elhanyagolhatók. A kések megmunkálása az egymással történő összehasonlítás szempontjából sem előnyt, sem hátrány 
nem mutat.   

 

TELJES ÖSSZEGZÉS: 
• A GRANIT késének minősége semmivel sem rosszabb, mint az eredeti gyártó terméke. 
• Mivel a GRANIT kaszapengéi kedvezőbb áron kaphatók, mint az eredeti gyártó kései, az összehasonlító vizsgálat során a GRANIT   
 kiemelkedő ár-érték aránnyal rendelkezik.

Granit Parts Bt. • 6000 Kecskemét, Thököly u. 3. • Tel.: +36 76 610-076 • sales.hu@granit-parts.com www.granit-parts.hu


