TWÓJ WARSZTAT
KOMPLEKSOWEJ
OBSŁUGI W ZAKRESIE
ŚCIERANIA

HARDOX
WEARPARTS
Sprawne działanie we wszystkich
branżach przemysłowych

Stale się rozwijamy. Zapoznaj się z listą ośrodków Hardox Wearparts® pod
adresem www.hardoxwearparts.com

GÓRNICTWO

CEMENTOWNIE

KAMIENIOŁOMY

BUDOWNICTWO

ROLNICTWO

ENERGETYKA

HUTY STALI

RECYKLING

PRZEMYSŁ CELULOZOWO-PAPIERNICZY

Hardox Wearparts® jest wiodącym na świecie dostawcą części eksploatacyjnych i usług
związanych ze ścieraniem. Ponad 350 ośrodków w 80 krajach zostało strategicznie
rozlokowanych, tak by zapewnić Ci szybki i efektywny dostęp do produktów
eksploatacyjnych i usług.
Każde centrum Hardox Wearparts® posiada certyfikowany warsztat, w którym zatrudnia
specjalistów ds. ścierania, wykwalifikowanych fachowców, a także dysponuje zasobami
produkcyjnymi, które gwarantują, że Twoje części eksploatacyjne i prace naprawcze
spełniają najwyższe standardy.
Obsługujemy wszystkie branże, dostarczając części eksploatacyjne do tych zastosowań,
w których stal spotyka się z materiałem ściernym. Niezależnie od tego, czy chodzi o
górnictwo, przemysł wydobywczy, budownictwo, leśnictwo, przemysł węglowy czy inny,
Hardox Wearparts® zadba o Twoją nieprzerwaną produkcję dzięki tysiącom produktów
eksploatacyjnych spełniających Twoje wymagania.
Nasze rozwiązania związane ze ścieraniem są gwarancją najwyższej wydajności i
trwałości użytkowej dotyczących wszystkich zastosowań, w których kluczowe znaczenie
ma ścieranie.
Jesteśmy Twoim centrum serwisowym w zakresie ścierania — wszystko, czego
potrzebujesz do walki ze ścieraniem jest dostępne w jednym miejscu.

MISTRZOWIE
SPRAWNOŚCI
URZĄDZEŃ
Walka ze ścieraniem z wykorzystaniem
wiedzy, produktów i usług

CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE

Hardox Wearparts® produkuje tysiące części eksploatacyjnych, by sprostać Twoim
wymaganiom w zakresie produkcji czerpaków, kruszarek, spycharek, podajników,
rozdrabniaczy i wielu innych zastosowań. W celu zapoznania się z naszą pełną
ofertą produktową, odwiedź stronę www.hardoxwearparts.com i wybierz
najbliższą lokalizację.

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE
MATERIAŁÓW TRUDNOŚCIERALNYCH

Części eksploatacyjne produkowane są przy użyciu optymalnych materiałów
dla Twoich potrzeb: trudnościeralnej blachy Hardox®, stali konstrukcyjnej i
narzędziowej Toolox®, blachy napawanej DuroxiteTM lub ich kombinacji.

USŁUGI DORADCZE

Możemy Ci zaoferować światowej klasy porady, począwszy od doboru materiału,
aż po przewidywanie zużycia, od projektowania po wytwarzanie produktów
trudnościeralnych odpowiednio dobranych do Twoich procesów i sprzętu.
Doświadczeni inżynierowie projektanci pracują z oprogramowaniem CAD, FEM
(metoda elementów skończonych) i programem symulacyjnym WearCalc, by
produkować nowe części od zera lub w oparciu o Twoje rysunki i instrukcje.

WŁASNA PRODUKCJA

Możliwości produkcyjne Hardox Wearparts® obejmują różne metody
cięcia, obróbkę maszynową, gięcie i formowanie na rolkach, a także ogólne
wytwarzanie.

USŁUGI W TERENIE

Aby zminimalizować czas przestojów możemy dopasować, wyprodukować
i zainstalować Twoje części eksploatacyjne w miejscu pracy, w formie
naszych zaplanowanych lub awaryjnych usług naprawczych. W przypadku
dużego sprzętu oraz istotnego w procesie produkcji możemy również użyć
laserowego skanowania 3D w celu przyspieszenia procesu i upewnienia się,
że nowe części są perfekcyjnie dopasowane.

ZARZĄDZANIE CZASEM SPRAWNOŚCI URZĄDZEŃ

Usługi zarządzania czasem sprawności urządzeń świadczone przez Hardox
Wearparts® pomagają firmom ewoluować od reaktywnych do proaktywnych
strategii naprawczych, co prowadzi do bardziej opłacalnych procesów produkcji.
Nasi specjaliści ds. ścierania mogą zasugerować sposoby optymalizacji procedur
konserwacyjnych poprzez monitorowanie rozwiązań dotyczących ścierania oraz
umowy serwisowe.

INFORMACJE
TECHNICZNE

Niezaprzeczalne fakty dotyczące optymalizacji
wyboru materiałów trudnościeralnych
Ośrodki Hardox Wearparts® specjalizują się w dobieraniu
najbardziej odpowiedniego materiału trudnościeralnego
dla praktycznie każdego typu urządzeń i środowisk na
świecie. Ośrodki pracują z prawdopodobnie najbardziej
zaawansowanymi materiałami odpornymi na ścieranie na
świecie. Blacha trudnościeralna, rury i pręty okrągłe Hardox®,
blacha, sworznie, rury i drut naprawczy DuroxiteTM oraz stal
konstrukcyjna i narzędziowa Toolox® dają wyjątkowe możliwości
optymalizacji produktywności i trwałości użytkowej.
DOŚWIADCZENIE INŻYNIERYJNE

Wybór najbardziej odpowiedniego materiału trudnościeralnego
wynika z uwzględnienia trwałości użytkowej, warunków pracy
i kosztów. Rzadko wystarcza samo spojrzenie na nominalne
wartości twardości. Istnieje wiele innych parametrów, które
trzeba rozważyć w celu uzyskania optymalnego rozwiązania
związanego ze ścieraniem.
Jeśli warunki ścierania wymagają użycia bardzo twardego
materiału, takiego jak Hardox® Extreme lub DuroxiteTM, istnieje
wysokie ryzyko pękania, jeśli części eksploatacyjne nie mogą
zostać prawidłowo zainstalowane i obsługiwane. Jeśli stosuje
się cięcie płomieniem tlenowo-paliwowym, tam gdzie strumień
wody mógłby stanowić lepszy wybór, ciepło może pogarszać
oryginalne właściwości materiału, prowadząc do nadmiernego
ścierania i niezaplanowanych przestojów na czas konserwacji.
ZALECANE ZAKRESY TEMPERATURY
°C (°F)
600 (1112)
500 (932)

Przetwarzane ilości, rozmiar i typ materiału ściernego, jeśli
dominującym typem ścierania jest przesuwanie, toczenie,
uderzanie lub ściskanie, środowiska korozyjne, temperatury
robocze, łatwość instalacji i dostęp do konserwacji to tylko
część wielu problemów, które ostatecznie decydują, czy
rozwiązanie związane ze ścieraniem jest optymalne zarówno
pod względem wydajności, jak i kosztów. Jest to złożony proces
obejmujący ekspertyzę inżynieryjną i solidne doświadczenie
różnych branży i sprzętu. My w Hardox Wearparts® jesteśmy
dumni, że zapewniamy Ci obydwa te elementy.
HARDOX® CHARAKTERYZUJE SIĘ JEDNORODNOŚCIĄ

Trudnościeralna blacha Hardox® stanowi podstawę większości
naszych części eksploatacyjnych i usług naprawczych. Hardox®
od ponad 40 lat zapewnia ekstremalną odporność na ścieranie.
To niezwykle wszechstronny materiał, ponieważ występuje
w formie wielu gatunków, grubości i kształtów. Hardox®
znacznie przewyższa inne materiały oporne na ścieranie (AR)
występujące na rynku dzięki wyjątkowej kombinacji twardości
i udarności.
Twardość maksymalizuje trwałość użytkową, gdyż krawędziom
materiału ściernego trudno przeciąć powierzchnię stali.
Twardość oznacza również, że stal posiada doskonałą granicę
plastyczności i wytrzymałość na rozciąganie, co pozwala
zachować kształt konstrukcji. Jej wytrzymałość na uderzenia
sprawia, że Hardox® wytrzymuje silne uderzenie bez pękania.
Ponadto można zaufać stali Hardox®, gdy chce się mieć
powtarzalne właściwości dla każdego arkusza blachy. Wybitna
czystość i niski równoważnik węgla dodatkowo sprawiają, że
stal Hardox® charakteryzuje łatwość spawania.
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ŚCIERANIE UDERZENIOWE I ŚLIZGOWE
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Zalecana maksymalna temperatura robocza dla większości gatunków Hardox®
wynosi około 250°, za wyjątkiem stali Hardox® HiTemp. Blachy napawane
DuroxiteTM 100 w ścieraniu ślizgowym i uderzeniowym o umiarkowanym
stopniu - do temperatury około 350°C. Powyżej tej temperatury, dostępne są
specjalne wysokotemperaturowe gatunki stali DuroxiteTM. Stal konstrukcyjna
i
narzędziowa Toolox® to uniwersalny wysokotemperaturowy wybór do
zastosowań w 600°C.

Blacha trudnościeralne Hardox® ma znakomitą odporność na ścieranie w przypadku
miękkiego lub twardego materiału skalnego dla wszystkich kątów zderzenia.

ŚCIERANIE ŚLIZGOWE

DUROXITE TM TO STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ

Stal DuroxiteTM jest szczególnie odpowiednia do radzenia sobie ze ścieraniem
ślizgowym wywołanym przez wyjątkowo twarde cząsteczki, np. minerały
zawierające kwarc.

Produkty napawane ze stali DuroxiteTM występują w postaci
różnych gatunków, zapewniając optymalną charakterystykę w
określonych środowiskach ścierania. Stal DuroxiteTM jest głównie
wykorzystywana w różnych ciężkich warunkach ścierania tam,
gdzie przetwarzane są duże objętości materiału. Napawane
na powierzchnię blachy bazowej węgliki chromu lub węgliki
kompleksowe czynią materiał związku niezwykle odpornym
na ścieranie. Optymalne stężenie węglików daje niezmiennie
wysoką odporność na ścieranie, począwszy od górnej
powierzchni do 75% grubości warstwy napawanej. To skutkuje
dużo dłuższym okresem trwałości użytkowej w porównaniu z
podobnymi produktami napawanymi.

WEARCALC PROGNOZUJE ŚCIERANIE

Używamy oprogramowania WearCalc do prognozowania
ścierania w przypadku niemal dowolnej kombinacji materiału
ściernego i gatunku blachy trudnościeralnej Hardox®, blachy
napawanej Duroxite TM lub stali Toolox®.
Względna trwałość użytkowa jest obliczana w oparciu o
twardość, warunki ścierania i typ materiału ściernego

ślizgającego się lub uderzającego o powierzchnię.
Korzystając z ultradźwiękowych pomiarów ścierania oraz
porównując rzeczywiste natężenie ścierania z wartościami
prognozowanymi przez WearCalc, możemy monitorować Twój
sprzęt w celu ulepszenia planowania prac konserwacyjnych.

ŚCIERANIE UDERZENIOWE

ŚCIERANIE ŚLIZGOWE
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Względna trwałość użytkowa

Względna trwałość użytkowa

Tabela przedstawia względną trwałość użytkową obliczoną za pomocą WearCalc
przy założeniu twardego materiału skalnego dla ścierania uderzeniowego
pod kątem nachylenia wynoszącym 20 stopni i dla ścierania ślizgowego. W
zastosowaniach rzeczywistych trwałość użytkowa zależy od ilości, rozmiaru
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i twardości przetwarzanego materiału oraz rozmiaru użytej maszyny. Bardzo
twarde materiały wiążą się z wyższymi kosztami materiału i przetwarzania i są
bardziej wrażliwe na poziom uderzeń, wibracji oraz naprężenia.

TOOLOX® ZACHOWUJE KSZTAŁT

WYSOKA TECHNOLOGIA W 3D

Stal konstrukcyjna i narzędziowa Toolox® jest materiałem
wysokostopowym, odpornym na ścieranie przy braku
naprężeń szczątkowych.

Skanowanie laserowe 3D jest narzędziem, które może
zminimalizować czas przestoju poprzez skrócenie czasu,
jaki jest potrzebny na pomiar sprzętu i dopasowanie
nowy części eksploatacyjnych. Dane skanowania dla
zużytego czerpaka są wykorzystywane do utworzenia
dokładnego modelu 3D sprzętu, zapewniając, że założone
nowe części eksploatacyjne będą idealnie pasować. W
niektórych wypadkach skanowanie laserowe można również
wykorzystać do monitorowania zużycia.

To czyni ją idealnym wyborem na części eksploatacyjne
o wąskich tolerancjach, na przykład koła zębate. Toolox®
posiada również wyższą odporność na ścieranie w
porównaniu ze stalą Hardox® w temperaturach powyżej
250°C.

GÓRNICTWO PODZIEMNE
1.
––
––
––
––
––
––

Ładowarka łyżkowa
Lemiesze
Ostrza boczne łyżki
Wyłożenie dolne
Łącznik
Sworznie
Pręty i taśmy trudnościeralne

2. Wywrotka
–– Konstrukcyjna blacha
trudnościeralna
–– Blachy okładzinowe
3. Pojemnik buforowy
–– Blachy okładzinowe
4. Wagon kolejki
–– Podłoga i ściany boczne

6. Zsuwnia
–– Blacha okładzinowa
7. Podajnik
–– Blacha okładzinowa
8. Przesiewacz
–– Sito przesiewacza
9. Kruszarka
–– Blacha okładzinowa
10. Przenośnik
–– Burty boczne
11. Kosz na urobek
–– Blacha okładzinowa
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12. Kontener
–– Blacha okładzinowa

5. Miejsce rozładunku
–– Blachy okładzinowe
–– Ruszty sortownicze

3

CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE
RECYKLING
1. Śmieciarka
–– Konstrukcyjna blacha
trudnościeralna
2. Zasobnik
–– Blachy okładzinowe
3.
––
––
––

Chwytaki
Okładziny trudnościeralne
Sworznie
Tuleje

4.
––
––
––
––

Noże pryzmatyczne
Noże
Pręty uderzeniowe
Blachy okładzinowe
Przesiewacze

5.
––
––
––
––

Noże granulatora
Noże
Okładziny
Przesiewacze
Oś

6.
––
––
––
––
––
––

Młyn młotkowy
Młoty
Okładziny
Ruszty sortownicze
Przesiewacze
Pierścień dystansowy
Oś

7.
––
––
––
––

Niszczarka
Noże niszczarki
Pierścień dystansowy
Okładziny
Oś

8. Sita/Przesiewacze
9. Taśma przenośnika
–– Okładziny boczne
10. Kontener
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KAMIENIOŁOMY I KOPALNIE ODKRYWKOWE
1. Łyżka pogłębiarki
–– Podłoga wewnętrzna
–– Okładzina wewnętrzna
obudowy
–– Wewnętrzne pręty
trudnościeralne
–– Osłona boczna zewnętrzna
–– Elementy zabezpieczające
przed ścieraniem
–– Zewnętrzna osłona podłogi
–– Osłona czołowa
–– Osłona zębów
Łyżka
2.
––
––
––

Spychacz
Łopatka
Krawędź tnąca
Zrywaki

3. Wywrotka
–– Osłona podłogi tzw. „martwe
łoże”
–– Pręty podłogowe z blachy
trudnościeralnej
–– Pręty boczne z blachy
trudnościeralnej
–– Wykładziny ochronne przeciw
ślizganiu
–– Wykładziny ochronne przeciw
uderzeniom

4.
––
––
––
––
––
––
––

Łyżki koparki
Obudowa
Sworznie
Wykładziny trudnościeralne
Blachy okładzinowe
Krawędź tnąca
Ostrza boczne łyżki
Boczne przekładki
międzyzębne łyżki
–– Pręty i taśmy trudnościeralne
–– Przekładki międzyzębne
5. Zsuwnia
–– Blacha okładzinowa
6. Podajnik
–– Blacha okładzinowa
–– Pręty sortujące
7.
––
––
––

Przesiewacze
Pręty
Ruszty sortownicze
Przesiewacz

8.
––
––
––
––

Kruszarki szczękowe
Blachy okładzinowe
Kliny
Zesyp
Płyta policzkowa

9.
––
––
––
––
––

Przenośnik
Blachy okładzinowe podłogi
Blachy okładzinowe boczne
Koła zębate
Mieszadła
Miski/zgarniaki

10. Zsuwnia
–– Okładzina
–– Zesyp kruszarki wstępnej
–– Dolna część zesypu

12. Przesiewacz końcowy
–– Przesiewacze kruszarki
13. Ładowarka
–– Podłoga obudowy
–– Burty boczne
–– Żebra łyżki
–– Ostrza boczne
–– Płyty skrajne
14. Wywrotki

11. Kruszarki młotkowe
–– Młoty
–– Okładziny
–– Ruszty
sortownicze
–– Przesiewacze
–– Pierścień
dystansowy
–– Oś
–– Segmenty
wirnika kruszarki
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DŁUGOTRWAŁA
CEMENTOWNIE
1. Kopalnie odkrywkowe
2. Ładowarka i wywrotka
–– Ładowarka
–– Wykładziny
trudnościeralne
–– Ostrza boczne łyżki
–– Krawędź tnąca
–– Pręty i taśmy
trudnościeralne
–– Przekładki międzyzębne
–– Skrzynia ładunkowa
–– Konstrukcyjna blacha
trudnościeralna
3. Koparka i wywrotka
–– Koparka
–– Obudowa
–– Sworznie
–– Podkładki trudnościeralne
–– Blachy okładzinowe
–– Krawędź tnąca
–– Ostrza boczne łyżki
–– Boczne przekładki
międzyzębne łyżki
–– Pręty i taśmy
trudnościeralne
–– Przekładki międzyzębne
–– Wywrotka
–– Blachy okładzinowe
–– Osłona podłogi tzw.
„martwe łoże”
4. Kosz samowyładowczy
–– Blachy okładzinowe

5. Podajnik przenośnika
taśmowego
–– Blachy okładzinowe podłogi
–– Blachy okładzinowe boczne
–– Koła zębate
–– Mieszadła
–– Miski/zgarniaki

13. Kubełki podnośnika
–– Obudowa
–– Wykładziny trudnościeralne
–– Pręty i taśmy trudnościeralne
–– Krawędź tnąca
–– Ostrza boczne
–– Koła zębate

6. Kruszarka szczękowa
–– Policzkowe blachy
okładzinowe
–– Blachy okładzinowe zesypu

14. Kosz samowyładowczy
–– Blachy okładzinowe

7. Gumowa taśma przenośnika
–– Koła zębate
–– Blachy okładzinowe boczne

16. Młyn surowcowy
–– Łopatki kierujące
–– Zsuwnia prowadnikowa
–– Separator stożkowy z blachy
okładzinowej
–– Stojak walcarki z blachy
okładzinowej
–– Blachy okładzinowe wirnika
–– Stół do szlifowania okładzin
bocznych

8.
––
––
––

Przesiewacz kruszarki
Ruszty sortownicze
Gniazda prętów sortujących
Przesiewacze

9. Kruszarka stożkowa
–– Blachy okładzinowe do
otworu wlotowego i głównej
konstrukcji
–– Pierścień zabezpieczający –
stożkowy ścięty
–– Zesyp z blach okładzinowych
10. Rynna zsypowa
–– Blachy okładzinowe
11. Gumowa taśma przenośnika
12. Zasobniki
–– Blachy okładzinowe

15. Gumowa taśma przenośnika

17. Podgrzewanie w
podgrzewaczach
cyklonowych
–– Wykładziny zsuwni
–– Okładzina odpylacza
cyklonowego
–– Rury
18. Piec obrotowy
19. Chłodnik klinkieru

20. Gumowa taśma przenośnika
21. Kruszarka młotkowa
–– Młoty
–– Okładziny
–– Ruszty sortownicze
–– Przesiewacze
–– Pierścień dystansowy
–– Oś
22. Kosz samowyładowczy
–– Blachy okładzinowe
23. Przenośnik ślimakowy
–– Rury i rynny
–– Blachy okładzinowe
24. Silosy
–– Blachy okładzinowe
25. Młyn kulowy
26. Kubełek podnośnika
27. Kosz samowyładowczy
–– Blachy okładzinowe
28. Silos
–– Blachy okładzinowe
29. Transport produktu
finalnego
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LUDZIE
WPROWADZAJĄCY
ZMIANY
Z zapewnieniem doskonałości
Hardox Wearparts® prowadzi interesy od ponad 15 lat, stale
rozwijając nowe lokalne ośrodki oferujące kompleksowe
usługi w zakresie rozwiązań związanych ze ścieraniem.
Wszystko to robimy i jesteśmy zdeterminowani, by robić to
lepiej od innych.
Usługa, którą świadczymy, gdy kontaktujesz się z Hardox
Wearparts® powinna być najlepszą usługą, jaką kiedykolwiek Ci
oferowano. Charakterystyka naszych produktów powinna Cię
zadziwić, a Twoja dostawa ma przebiegać zgodnie z umową.
Ludzie pracujący w Hardox Wearparts® rzeczywiście stosują
się do tych zapewnień. Tu w broszurze możemy tylko o
tym wspomnieć. W prawdziwym życiu Ty możesz tego
doświadczyć. Aby zakwalifikować się jako partner Hardox
Wearparts®, posiadanie odpowiedniego sprzętu to za
mało. Nasz ośrodek musi sprostać surowym standardom
dotyczącym fachowej wiedzy i umiejętności personelu,
zapewniając stosowanie najlepszych praktyk w zakresie
jakości, produktywności i wiedzy na temat ścierania.

Aby zapewnić najwyższą wydajność, każdy ośrodek Hardox
Wearparts® ma do dyspozycji specjalistów posiadających
najnowszą wiedzę na temat ścierania, projektowania
i produkcji części eksploatacyjnych z wykorzystaniem
materiałów trudnościeralnych. Prowadzenie szkoleń i
przekazywanie umiejętności odbywa się w sposób ciągły.
Dzieląc się między sobą doświadczeniem, nasze ośrodki
Hardox Wearparts® mają dostęp do prawdopodobnie
największej bazy wiedzy na temat ścierania na świecie.
Od samego początku pracowaliśmy nad blachą
trudnościeralną Hardox®, materiałem wiodącym w branży.
To dało nam niezrównaną siłę stawienia czoła wyzwaniom
z zakresu ścierania i uzyskania maksymalnej wydajności i
trwałości użytkowej. Bez względu na to, jaki masz problem
dotyczący ścierania, nasi specjaliści ds. materiałów i
projektowania pomogą Ci opracować nowe i lepsze
rozwiązania. To nasze zobowiązanie.

TITAN AMERICA UNIKA RYZYKA O WARTOŚCI 50 000 $
NOWE BLACHY OKŁADZINOWE WYDŁUŻAJĄ TRWAŁOŚĆ UŻYTKOWĄ 2 DO 3 RAZY

B

A

Titan America, amerykański wiodący
producent cementu i materiałów
budowlanych miał problem z
odpadającymi przekładkami
międzyzębnymi łyżki podczas produkcji.
Powodowało to uszkodzenia kruszarek
i części eksploatacyjnych szacowane
na około 50 000 $. Ośrodek Hardox
Wearparts® w Northport, Alabama
zasugerował spawanie pakietu okładzin
wykonanego z trudnościeralnej blachy
Hardox® z przekładkami międzyzębnymi
z blachy napawanej DuroxiteTM. To
rozwiązanie pomogło pozbyć się
problemu i dodatkowo wydłużyło
trwałość użytkową przekładek
międzyzębnych (A) i wzmocnień
bocznych (B) 2 do 3 razy. Titan
America był zadowolony z wyników i
zamówił okładziny napawane z blachy
DuroxiteTM do dodatkowej łyżki koparki
zgarniakowej i ładowarki.

CEMENTOWNIA PODWAJA TRWAŁOŚĆ UŻYTKOWĄ
TRUDNOŚCIERALNA BLACHA HARDOX®
ROZWIĄZUJE PROBLEM KOSZA
RUSZTOWEGO.

Główna cementownia w Malezji
doświadczała licznych przestojów
konserwacyjnych ze względu na szybkie
zużywanie się prętów oraz segmentów
rusztu sortującego. Ośrodek Hardox
Wearparts® w Langkawi, Malezja zebrał
próbki materiału wapienia, przeprowadził
analizę ścierania i zalecił zastosowanie blachy
Hardox® 400 i 450, które zastąpiły używaną
wcześniej blachę AR. W efekcie trwałość
użytkowa kosza rusztowego wydłużyła
się z sześciu miesięcy do jednego roku.
Dodatkowo, tempo ścierania jest bardzo
przewidywalne i podczas silnego uderzenia
nie powstają żadne opiłki ani pęknięcia, co
w przeszłości stanowiło główny problem.
Ulepszona wytrzymałość kosza zaowocowała
rozwiązaniami zamawianymi przez
klientów dotyczącymi innych zastosowań
związanych ze ścieraniem, dotyczyło to
blach okładzinowych do rynn zsypowych,
kubełków podnośnika, okładzin obudowy
kruszarki klinkieru oraz młotów do kruszarek.

W TERENIE,
NA ZAMÓWIENIE

Dotyczy nagłych i
prewencyjnych usług
związanych ze ścieraniem

Czy pada deszcz czy świeci słońce, spadł śnieg lub jest gołoledź, jest ciepło czy
zimno — możesz zaufać ludziom z Hardox Wearparts®, wiesz, że pojawią się w
terenie z odpowiednimi częściami, narzędziami i podtrzymają Cię na duchu, byś
mógł pracować.
Hardox Wearparts® nazywamy warsztatem kompleksowej obsługi w zakresie
ścierania. Można również mówić o warsztacie obsługi non-stop w zakresie
ścierania. Możesz kontaktować się z nami w trybie 24/7, jeśli właśnie tego
wymaga Twoja produkcja.
Jeśli przytrafi Ci się nagły i nieplanowany przestój, nasza doświadczona ekipa
serwisowa przybędzie na ratunek i przeprowadzi prace naprawcze i na miejscu
dokona wymiany niezbędnych części.
Oczywiście zaleca się podejście prewencyjne do problemów ścierania. Regularne
monitorowanie ścierania i zaplanowane prace konserwacyjne są naszym chlebem
powszednim.
Jakąkolwiek branżą byś się nie zajmował, Hardox Wearparts® zobowiązuje się do
utrzymania Twojej działalności — zapewniając najlepsze rozwiązania związane ze
ścieraniem, jednocześnie gwarantując spokój umysłu.

Znajdź najbliższe centrum serwisowe na stronie
www.hardoxwearparts.com/contactfind-supplier

info@hardoxwearparts.com

+46 243 712 00

www.hardoxwearparts.com

Hardox Wearparts, SE-613 80 Oxelösund, Szwecja

Ilustracje © Tomas Öhrling 2015

Interesują nas Twoje potrzeby
i chcemy je poznać.
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Hardox Wearparts® to ogólnoświatowa sieć ośrodków usługowych oferujących
części eksploatacyjne oraz rozwiązania w zakresie ścierania, zapewniając optymalną
produktywność i trwałość użytkową. Hardox Wearparts® jest częścią SSAB, producenta
trudnościeralnej blachy Hardox®.

