
FRONT-, BAG- OG DØRRUDER
Der blev testet front-, bag- og dørruder til landbrugs- og entreprenørmaskiner fra GRANIT Parts med best.-nr. 650886605, 

650S33045R1, 650886506 og 65015S10207. Ruderne blev sammenlignet med de tilsvarende produkter fra de OE producenter.

SAMMENLIGNING
» Transportemballage fra ruderne

» Dimensioner og tykkelse af ruderne

» Forarbejdning og hvordan ruderne opfører sig i tilfælde af skader 

TEST RESULTAT AF PRØVNINGEN
TRANSPORT EMBALLAGE AF RUDERNE   

En holdbar transportemballage er en vigtig faktor ved skrøbelige reservedele. Her afgøres frekvensen af transportskader. Kun en 
rude uden fejl kan monteres hos kunden.

• transportemballagen fra GRANIT og to producenter af landbrugsmaskiner, hvor GRANIT Ruder 650886605 og 650S33045R1   
 blev sammenlignet, var alle emballeret med kant beskyttelse og gennemsigtig folie, hvor der let kan genkendes at der er tale   
 om en skrøbelig rude, hvilket reducerer brud under transport. Derudover kan transportskader opdages straks ved modtagelsen.

• producenten af ruder til entreprenørmaskiner, der blev sammenlignet med GRANIT Ruden 65015S10207, anvender en   
 træramme, der er lukket med to stykker pap og forsynet med et "FRAGIL GLAS" - mærkat.

• ruden fra den anden original producent af landbrugsmaskiner - hvor ruden 650886506 fra GRANIT  blev sammenlignet er kun  
 pakket i en papemballage. Ruden er fikseret i kassen ved hjælp af papstykker,  og forsynet med et "FRAGIL GLAS" - mærkat. Et  
 sådant mærkat har normalt ingen virkning under forsendelse.

KUNDEINFORMATION

GLASRUDE    
PRODUKT STANDARD 
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Denne test-/ produktsammenligning 
blev udført i GRANIT PARTS interne 
laboratorium.



 

FACIT: 
• GRANIT Ruder kan anses som værende identiske, med ruder fra den originale producent.

• pga. et assorteret rudelager fra vores eget mærke GRANIT, i vores centrallager, kan vi tilbyde dig  en meget kort   

 leveringstid for disse reservedele. Dette betyder, at forhandleren hurtigt kan udføre disse reparationer.

• GRANIT Parts holder hvad de lover og tilbyder et perfekt pris-/ydelsesforhold.

DIMENSIONER OG TYKKELSE AF RUDERNE  
Ruderne skal være identiske med de originale ruder. I tilfælde af afvigelser i dimensionerne  kan dette føre til uønskede luft 
indslutninger, og i værste fald er montering ikke muligt. Rudens stabilitet påvirkes meget af glastykkelsen.

• ruderne fra GRANIT Parts er 100% identiske med de originale ruder, hvilket betyder at skift af ruder er hurtig og enkelt.

• originale ruder kan derfor let udskiftes med GRANIT Ruder.

FORARBEJDNING OG HVORDAN RUDER OPFØRER SIG VED SKADER!
Forarbejdning af ruder er et meget vigtig kvalitets kendetegn. Ruderne må ikke have nogen indslutninger eller fejl, som påvir-
ker rudens stabilitet. Anvendelse af hærdet sikkerhedsglas, reducerer risikoen for personskade, hvis ruden går i stykker.

• GRANIT Ruderne viste ingen tegn på fejl eller indslutninger. Rudekanter er bearbejdet/slebet, så disse ikke har skarpe  
 kanter, hvilket beskytter tætninger, forstærker kanter mod brud samt reducerer risikoen for personskade under  
 montering.

• anvendelse af hærdet sikkerhedsglas fra GRANIT Parts og den originale producent kunne bekræftes ved brudtesten .
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