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Większa wydajność 
Połączenie twardości i wytrzymałości czyni Hardox wyjątkową 
stalą. Jest ona ekstremalnie odporna na ścieranie i może służyć 
jako element nośny w wielu zastosowaniach. A to otwiera nowe, 
innowacyjne możliwości projektowania konstrukcji stalowych. 
 
Bardziej ekonomiczny transport 
Redukcja masy uzyskana dzięki zastosowaniu stali Hardox w 
miejsce zwykłej stali może zostać zamieniona w zwiększoną 
ładowność. W przypadku naczep kontenerowych, przykładowo, 
mocniejszy i lżejszy kontener pozwala zmniejszyć ilość 
przejazdów, oszczędzić paliwo i obniżyć emisje.  
 
Mniejsza ilość materiału 
Użycie minimalnej możliwej ilości stali bez utraty wytrzymałości 
i wydajności to prawdziwie ekonomiczne podejście. Konstrukcja 
wykonana ze stali Hardox przetrwa o wiele dłużej, zanim trzeba 
będzie ją zastąpić nowym materiałem. A kiedy osiągnie swój termin 
ważności, w 100% może być poddana recyklingowi i przerobiona 
na całkowicie nowe wyroby stalowe. 
 
Dłuższy okres użytkowania 
Ekstremalna wytrzymałość stali Hardox na zużycie to strategiczny 
czynnik biznesowy. Dzięki zastosowaniu stali Hardox możesz 
łatwo przedłużyć okres eksploatacji Twojego sprzętu dwu-, trzy-, 
pięciokrotnie lub jeszcze więcej. Odporność na uderzenia oznacza, 
że stal ta może przyjąć silne uderzenia bez wgnieceń lub pęknięć. 
To nie tylko przedłuża okres użytkowania produktu, ale sprawia, że 
wygląda on lepiej podczas pracy.

Jeśli potrzebujesz obudowy, która jest twarda,  
wytrzymała i efektywna kosztowo, zwróć się do licen-
cjonowanego producenta Hardox In My Body. To Twoja 
gwarancja, że otrzymasz obudowę, która waży mniej, 
działa lepiej, przenosi więcej i wytrzyma dłużej.

WYDAJNOŚĆ, 
KTÓRA SIĘ 
OPŁACA



Nadwozia wywrotek 
Hardox jest perfekcyjnym materiałem do produkcji 
różnorodnego sprzętu używanego w kamieniołomach, 
kopalniach i innych miejscach wymagających 
przenoszenia skał i ziemi. Hardox pozwala projektować 
lekkie zabudowy z odpornością na ścieranie równą 
dużo cięższym konstrukcjom.

Skrzynie ładunkowe 
Skrzynia ładunkowa ze stali Hardox jest lżejsza i 
trwalsza dzięki kombinacji twardości i wytrzymałości. 
Hardox umożliwia projektowanie z zastosowaniem 
minimalnej ilości zewnętrznych belek wzmacniających. 
Mniejszy opór powietrza i większa ładowność gwaran-
tują bardziej ekonomiczny transport. 

TWARDA, 
MOCNA I Z 
POMYSŁEM
Stal Hardox jest odporna na ścieranie, wgniecenia 
i pękanie nawet w najtrudniejszych możliwych 
sytuacjach. Poniżej przedstawiamy tylko kilka z 
typowych zastosowań, w których Hardox zapewnia 
znakomitą wydajność. 
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Kontenery
Kontenery wykonane ze stali Hardox są lżejsze, 
bardziej wytrzymałe i trwalsze. Kontenery Hardox 
otwierają też szersze możliwości zastosowań. Wióry 
drewna jednego dnia, gruz rozbiórkowy następnego — 
kontener Hardox sprosta najtrudniejszym ładunkom, a 
do tego wróci w dobrej formie do bazy na koniec dnia. 

Czerpaki koparek
Trudnościeralna stal Hardox posiada unikalne zalety 
dla produkcji czerpaków koparek. Hardox łączy w sobie 
ekstremalną twardość i wytrzymałość ze znakomitą po-
datnością na spawanie i obróbkę maszynową. Czerpak 
będzie służyć dłużej, zachowa swój pierwotny kształt, a 
zużyte elementy można będzie łatwo wymienić. 

Znak Hardox In My Body stanowi gwarancję twardych, 
mocnych i przemyślanych produktów ze stali.
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NAJLEPSZA DLA 
NAJLEPSZYCH
Użytkownicy na całym świecie pokładają swoje zaufa-
nie w stali Hardox, gdy walczą ze zużyciem materiału. 
A Hardox zapewnia więcej niż znakomitą wydajność w 
ekstremalnych wyzwaniach. Zadzwoń do swojego  
producenta Hardox In My Body i zdobądź ekstra prze-
wagę pozwalającą walczyć z zaciętą konkurencją w 
Twojej branży.



Licencja i kontrola jakości
Tylko najlepsi w branży mogą zostać licencjonowanymi produ-
centami Hardox In My Body. Firmy te zostały sprawdzone, zwe-
ryfikowane i zatwierdzone przez SSAB. Znak Hardox In My Body 
gwarantuje, że Twój produkt spełnia bardzo surowe wymagania 
jakościowe. Jeśli szukasz najlepszych rozwiązań, to właśnie na  
nie patrzysz.

Gwarancja Hardox 
Producenci Hardox In My Body przyjmują zobowiązania, jakie 
stawia Hardox. Jeżeli na swoim produkcie widzisz znak Hardox In 
My Body, masz pewność, że jest to wyjątkowa konstrukcja stalowa 
wykonana z prawdziwej stali Hardox.

Wsparcie techniczne i projektowe
Dział Wsparcia Technicznego SSAB ściśle współpracuje z pro-
ducentami Hardox In My Body, dzieląc się najnowszą wiedzą 
produktową i technologiczną. Producenci mają też pierwszeństwo 
dostępu do SSAB Knowledge Service Centre, by poznać innowa-
cyjne sposoby projektowania z zastosowaniem stali Hardox. Nowe 
osiągnięcia w zakresie technologii materiałowej i metod produkcji 
szybko przekształcane są w lepsze produkty dla klientów. 



SSAB jest firmą stalową z siedzibami w Skandynawii i Stanach 
Zjednoczonych. SSAB oferuje produkty i usługi o wartości dodanej 
opracowane w ścisłej współpracy z klientami, tworząc w ten sposób 
mocniejsze, lżejsze i bardziej proekologiczne rozwiązania.  

SSAB zatrudnia pracowników w ponad 50 krajach. SSAB ma 
zakłady produkcyjne w Szwecji, Finlandii i Stanach Zjednoczonych. 
Spółka SSAB jest notowana na giełdzie NASDAQ OMX Nordic w 
Sztokholmie oraz na giełdzie NASDAQ OMX w Helsinkach. 
www.ssab.com

SSAB Poland Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 15
55-020 Żórawina, Polska

T +48 71 3467311
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