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RAHANARVOISTA 
SUORITUSKYKYÄ

Parempi suorituskyky
Kovuuden ja sitkeyden yhdistelmä tekee Hardox-kulutuslevystä  
ylivoimaisen. Se kestää kulutusta äärimmäisen hyvin, ja toimii kuormaa 
kantavana osana monessa käyttökohteessa. Tämä mahdollistaa 
uusia, innovatiivisia ratkaisuja teräsrakenteiden suunnittelussa.
 
Pienemmät kuljetuskustannukset 
Hardox-teräksen valitseminen perinteisen teräksen sijaan säästää  
painoa, ja mahdollistaa siten suuremman kuormankantokyvyn. Jos 
esimerkiksi vaihtolava-autossa käytetään lujempaa ja kevyempää 
konttia, kuljetusten määrä vähenee, jolloin säästyy polttoainetta ja 
päästötkin pienenevät. 
 
Vähemmän raaka-ainetta
On taloudellisesti järkevää käyttää niin vähän terästä kuin  
mahdollista, uhraamatta kuitenkaan kestävyyttä ja suorituskykyä.  
Hardox-teräksestä valmistettu rakenne kestää käyttöä paljon 
pidempään ennen kuin materiaalia tarvitsee uusia. Kun tuotteen 
käyttöikä on lopussa, teräs voidaan kierrättää 100 %:sesti uusia 
terästuotteita varten.
 
Pidempi käyttöikä  
Hardox-teräksen äärimmäinen kulutuskestävyys on strateginen  
tekijä liiketoiminnalle. Hardox-kulutuslevyn käyttö pidentää kalustosi 
käyttöikää kaksin-, kolmin, viisin- tai jopa kymmenkertaisesti.  
Sitkeytensä ansiosta Hardox kestää koviakin iskuja kolhiintumatta 
tai halkeamatta. Tuotteen käyttöikä pitenee ja se säilyy paremman 
näköisenä käytössä.

Jos haluat teräsrakenteen, joka on sekä kova,  
sitkeä että kustannustehokas, kannattaa kääntyä 
valtuutetun Hardox In My Body -valmistajan puoleen. 
Saat takuuvarmasti kevyemmän, suorituskykyisemmän 
ja pitkäikäisemmän rakenteen, joka myös kantaa 
suurempia hyötykuormia.



Kontit
Hardox-teräksestä valmistetut kontit ovat kevyempiä, 
vahvempia ja kestävät pidempään. Hardox-kontit 
mahdollistavat myös enemmän käyttökohteita. Yhtenä 
päivänä haketta, seuraavana romua purkutyömaalta 
– Hardox-kontti kestää kovimmatkin kuormat ja säilyy 
hyväkuntoisena.

Kauhat
Hardox-kulutusteräs tarjoaa ainutlaatuisia ominaisuuksia 
kaivinkoneiden kauhoille. Hardox-teräksessä yhdistyvät 
äärimmäinen kovuus ja sitkeys sekä erinomaiset  
hitsaus- ja koneistus-ominaisuudet. Kauha kestää 
kauemmin, se pysyy alku-peräisessä muodossaan ja 
kulutusosat ovat helposti vaihdettavissa.

Maansiirtolavat 
Hardox sopii täydellisesti kalustoon, jota käytetään  
louhintaan, murskaukseen ja maansiirtoon. Hardox 
antaa sinulle mahdollisuuden suunnitella kevyitä lavoja, 
joiden kulutuskestävyys on yhtä hyvä kuin huomatta-
vasti raskaammissa rakenteissa.

Kuorma-autojen lavat  
Hardox-kulutuslevystä valmistettu lava on kevyempi  
ja kestävämpi teräksen kovuuden ja sitkeyden ansiosta. 
Hardox mahdollistaa muotoilun, jossa lavan ulkoseinän 
vahvikepalkkien määrä on minimoitu. Pienempi ilman-
vastus ja suurempi kuljetuskapasiteetti tuovat säästöjä 
kuljetuksissa.

KOVA, SITKEÄ
JA ÄLYKÄS
Hardox taistelee kulutusta, kolhuja ja murtumia
vastaan myös vaikeimmissa mahdollisissa olosuhteissa.
Alla esittelemme muutamia käyttökohteita, joissa Hardox
takaa erinomaisen suorituskyvyn.
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Hardox In My Body -merkki on takuusi kovasta, 
sitkeästä ja älykkäästä tuotteesta.



PARASTA 
PARHAILLE
Käyttäjät ympäri maailmaa luottavat Hardox-teräkseen 
kamppaillessaan kulutusta vastaan. Hardox tarjoaa 
äärimmäistä suorituskykyä äärimmäisiin haasteisiin. 
Ota yhteyttä Hardox In My Body -valmistajaasi 
saadaksesi yliotteen alasi kovassa kilpailussa. 

Lisenssi ja laaduntarkkailu 
Vain alan parhaat pääsevät valtuutetuiksi Hardox In My Body -val-
mistajiksi. Nämä yritykset ovat SSAB:n tarkastamia ja hyväksymiä. 
Hardox In My Body -merkki varmistaa, että tuotteesi täyttää erittäin 
tiukat laatuvaatimukset. Kun etsit parasta, Hardox on oikea valinta.

Hardox takuu 
Hardox In My Body -valmistajat ovat sitoutuneet Hardox-kulutus-
teräkseen. Kun näet Hardox In My Body -merkin tuotteessasi, voit 
olla varma siitä, että kyseessä on erinomainen teräsrakenne, joka on 
valmistettu aidosta Hardox-teräksestä.

Tekninen tuki ja innovaatiotuki
SSAB:n tekninen tuki tekee tiivistä yhteistyötä Hardox In My Body 
-valmistajien kanssa tarjoamalla heille tuoreimman tiedon tuotteista 
ja työpajakäytännöistä. Valmistajilla on myös etusija SSAB Knowledge 
Service Centeriin, josta he kuulevat uusista innovatiivisista tavoista 
käyttää Hardox-terästä. Parannukset materiaalitekniikassa ja valmis-
tusmenetelmissä tuovat nopealla aikataululla myös parempia  
tuotteita asiakkaille.



SSAB on maailmanlaajuisesti toimiva pohjoismainen ja 
yhdysvaltalainen teräsyhtiö. Yhtiön lisäarvoa tarjoavat tuotteet 
ja palvelut on kehitetty tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. 
Tavoitteena on vahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma.

SSAB:llä on työntekijöitä yli 50 maassa ja tuotantolaitoksia 
Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Yhtiö on noteerattu 
NASDAQ OMX Nordic Tukholmassa ja toissijaisesti NASDAQ OMX 
Helsingissä. www.ssab.com
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