WSPARCIE
DOSKONAŁOŚCI

My Inner Strenx to program marki
zainicjowany przez SSAB. Uczestnikami
programu są wiodący w branży producenci, których celem jest oferowanie
swoim klientom produktów o
maksymalnej wydajności.

Program koncentruje się na sposobach optymalizacji użytkowania
stali Strenx™. Członkowie programu My Inner Strenx reprezentują
wiele różnych segmentów. Typowe zastosowania znaleźć można
w przemyśle dźwigowym i transportowym, rolnictwie i leśnictwie,
przemyśle morskim, kolejowym i budowlanym.
Wszystkie te sprzęty i urządzenia mają jedną rzecz wspólną:
kiedy produkują je członkowie programu My Inner Strenx,
przyczyniają się do wytworzenia mocniejszego, lżejszego i bardziej
konkurencyjnego produktu.

SKORZYSTAJ
Z TEGO, CO
NAJLEPSZE

MOCNIEJSZE I
LŻEJSZE DZIĘKI
STRENX
Stal Strenx to marka najszerszej na
świecie oferty stali strukturalnej SSAB
o wysokiej wytrzymałości. To stal, która
dodaje wydajności wykraczającej poza
zwykłą stal wysokowytrzymałą.
Dzięki Strenx, operatorzy wywrotek i przyczep mogą zwiększyć
ładowność, a jednocześnie obniżyć zużycie paliwa i emisje CO2.
Firmy oferujące usługi dźwigowe mogą zaproponować sprzęt,
który sięga dalej i wyżej. Strenx przyczynia się do bezpieczniejszego
środowiska pracy, od rolnictwa po nabrzeża morskie i w każdym
innym miejscu.
Stal Strenx dostępna jest z granicą plastyczności w przedziale od
600 do 1300 MPa. Ze względu na to, że Strenx jest tak wytrzymała,
można używać cieńszych blach, by otrzymać lżejsze konstrukcje.
Strenx poprawia parametry produktu finalnego i wnosi wiele innych
korzyści. Cieńszy materiał oznacza zwykle mniej spawania, mniej
obróbki maszynowej i szybszą produkcję.
Ekstremalna czystość stali Strenx, niskostopowe rozwiązanie i
wysokiej jakości procesy produkcji mają ogromny wpływ na
wytrzymałość, odporność zmęczeniową i wydajność w niskich
temperaturach – wszystko to przyczynia się do uzyskania bezpiecznego produktu o doskonałych parametrach.

LICENCJA NA
DOSKONAŁOŚĆ

My Inner Strenx to certyfikat jakości dla
produktów wykorzystujących stal Strenx.
Członkowie programu otrzymują licencję
na znakowanie swoich wyrobów symbolem
My Inner Strenx. Znak ten stanowi dla
nabywcy gwarancję, że produkt został
zoptymalizowany pod kątem wytrzymałości
i lekkości oraz wykonany ze stali Strenx
zgodnie ze specyfikacjami projektowymi
i materiałowymi SSAB.
W celu zapewnienia, że udoskonalenia w zakresie rozwiązań
projektowych, technologii materiałowych i metod produkcji
szybko znajdą odzwierciedlenie w postaci lepszych produktów
dla klientów, dla uczestników My Inner Strenx dostępne są różne
rodzaje wsparcia ze strony SSAB.
Wsparcie techniczne SSAB dzieli się najnowszą wiedzą produktową
i technikami warsztatowymi. Członkowie programu mają także
priorytetowy dostęp do SSAB Knowledge Service Center, naszego
centrum rozwoju zastosowań i produkcji.
SSAB Knowledge Service Center dysponuje zespołami specjalizującymi
się w projektowaniu konstrukcyjnym, technologiach formowania,
spawaniu i cięciu termicznym oraz wydajności produkcji.
Inne korzyści dla członków programu obejmują linię telefoniczną
Technical Development oraz możliwość uczestnictwa w seminariach
technicznych poświęconych pełnemu wykorzystaniu własności
stali Strenx.

Kiedy odbierasz swój nowy produkt i widzisz na nim znak My Inner Strenx,
wiesz, że cechuje go optymalna jakość i wydajność
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My Inner Strenx jest zarejestrowanym znakiem handlowym SSAB.
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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.

