
SAMMENLIGNET BLEV
GRANIT Styrekugle med best.-nr. 38704117 med andre produkter fra en førende OE producenter, OEM producent samt 
producent af identiske reservedele.

SAMMENLIGNING
» Materialeprøvning

» Hårdhedsprøvning

» Bestemmelse af trækstyrke

TEST RESULTATER
MATERIALEPRØVNING 
Denne test giver udsagn om de anvendte materialer. Valg af de rigtige materialer er afgørende for styrekuglens funktions-
sikkerhed samt holdbarhed. Materialeundersøgelse af basiselement, glidelejer samt kugleled.

RESULTATET: 
GRANIT Parts anvender den gængse stållegering 41Cr4 til kugleled. Producenterne af de sammenlignede produkter anvender 
også denne stållegering eller den næsten identiske 42CrMoS4, som er lidt lettere at bearbejde. 
Grundkrop af styrekuglen fra GRANIT Parts er smedet af højlegeret C45 kilestål, hærdet og anløbet stål, hvilket er meget 
velegnet til formålet sammen med kugleled. Producenterne der blev sammenlignet med, anvender også denne stållegering 
eller den tilsvarende legering C35. 
Glideringe fra GRANIT Parts er fremstillet i premiumstål 16MnCr5. OEMproducenten samt producenten af identdele anvender 
den næsten tilsvarende C45 kilestål, mens den originale OE reservedel kun er fremstillet i simpel S235JR universal stål, som 
ikke kan modstå særlig høje belastninger.

Materialebetegnelse GRANIT Original (OE) Identdele producent OEM producent

Styrekugle 41Cr4 42CrMoS4 41Cr4 41Cr4

Grundkrop C45 C35 C35 C45

Glidelejering 16MnCr5 C45 C45 S235JR

KONKLUSION: 
Den testede styrekugle fra GRANIT Parts, er gennemgående fremstillet i stållegeringer af ekstrem høj kvalitet. Så styrekuglen kan 
sammenlignes med produkter fra de førende producenter på markedet. I modsætning til alle de sammenlignede produkter er gli-
delejer i GRANIT Styrekuglen fremstillet i førsteklasses stålkvalitet. Producenten (OE) af de originale reservedele dumpede endda 
i denne test. Den anvendte universalstål er ikke velegnet til dette formål og vil slides meget hurtigt.
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 KUNDEINFORMATION

PRODUKT STANDARD

Denne produktsammenligning blev 
udført på vegne af GRANIT Parts i  
samarbejde med Steinbeis-testcentrum.



 

SAMMENFATTENDE KONKLUSION: 
• GRANIT Styrekugle viser en gennemgående høj kvalitet. Alle kategorier blev gennemgående bestået med stor overskud. 
• GRANIT Parts samarbejder også her med førende producenter, for at kunne sikre vore forhandlere en konstant høj  
   kvalitet og produktsikkerhed.
• Den høje kvalitetsstandard sikres ved adskillige test af både uafhængige samt interne tests laboratorier.
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HÅRDHEDSPRØVNING: 
Til hårdheds prøvning, adskilles styrekuglen i de forskellige dele. Hårdheds prøvning foretages både ved kant, samt 
i midten af den respektive prøve. 

RESULTATET: 
Hårdheds prøvning har vist, at alle producenter har den ønskede hårdhed til både kugleled og basislegemet.  
GRANIT Parts har en randhårdhed på 671 HV1 hhv. 210 HV1  samt en hårdhed i midten 297 HV1 hhv. 205 HV1. Styre-
kuglen fra GRANIT Parts har endda den næsthøjeste overfladehårdhed i sammenligning med de andre styrekugler.
Hårdheds værdier for glideleje varierer meget - udover GRANIT Parts, med en hårdhed på 636 HV1, er det kun OEM pro-
ducenten der opfylderde ønskede hårdheds værdier. Identdele producenten, har med 583 HV1 en tilstrækkelig overflade-
hårdhed, mens den originale OE producent kun har en hårdhed på 201 HV1.

Hårdheds værdier Position GRANIT Original (OE) Identdele producent OEM producent

Styrekugle Rand 671 HV1 713 HV1 636 HV1 660 HV1

I midten 297 HV1 321 HV1 339 HV1 339 HV1

Grundkrop Rand 210 HV1 214 HV1 201 HV1 210 HV1

I midten 205 HV1 210 HV1 198 HV1 205 HV1

Glidelejering Rand 636 HV1 686 HV1 583 HV1 201 HV1

I midten 314 HV1 170 HV1 380 HV1 201 HV1

KONKLUSION: 
Med kugleleddet fra GRANIT får du et produkt på niveau med den OEM producenten med hensyn til hårdhed. GRANIT 
Styrekuglen og den fra OEM-producenten, overholder alle de ønskede hårdheds værdier.
Styrekuglen fra producenten af identdele har en alt for lav hårdhed i overfladen, hvilket kan resultere i en reduceret 
levetid. Selvom hårdheds værdier for OE producent er svarende til den anvendte legering, er det meget sandsynligt at 
anvendelse af et generelt forkert materiale fører til et hurtigere slid af styrekuglen.

BESTEMMELSE AF TRÆKSTYRKE: 
Ved denne test, måles den styrke der kræves for at trække kugleled ud af basiselement. Dette er for at kontrollere 
pasningsevne, dvs. om tilpasning af kugleled med basiselement er tilstrækkeligt. Her er der tale om en sammenlignende 
prøvning.

RESULTATET: 
Ved denne prøvning, er der store forskelle på de forskellige styrekugler. GRANIT Styrekuglen og OEM producenten får ved 
denne test  meget gode værdier. GRANIT Styrekuglen har med 99,4 KN et meget højt niveau. OE producenten samt 
producenten af identdele, har med 67,8 KN hhv. 61,4 KN, en værdi der ligger ca. en tredjedel under hårdheden på 
GRANIT Produktet.

GRANIT Original (OE) Identdele producent OEM producent

Trækstyrke 99,4 KN 67,8 KN 61,4 KN 102,8 KN

KONKLUSION: 
Montering (sammenføjning) af styrekuglen fra  GRANIT Parts og OEM producenten, er dermed meget bedre sammenlignet 
med OE samt identdele producenten.


