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A MARCA DA
QUALIDADE

DESEMPENHO
QUE COMPENSA
Se você deseja uma carroceria que seja firme, resistente
e econômica, é uma boa ideia procurar um fabricante
autorizado Hardox In My Body. É sua garantia de obter
uma carroceria que pese menos, desempenhe melhor,
que suporte mais carga útil e dure mais.

Melhor desempenho
A combinação de dureza e resistência é o que faz Hardox ser excepcional. Ele é extremamente resistente ao desgaste e possibilita um
desempenho como peça de distribuição de carga em muitas aplicações. Isso permite formas inovadoras de projetar estruturas em aço.
Economia aperfeiçoada de transporte
A perda de peso alcançada ao se usar Hardox em vez de aço
comum, pode ser traduzida em mais capacidade de carga. Para um
caminhão de carga, por exemplo, um contêiner mais leve e resistente
possibilita menos viagens, economia de combustível e redução nas
emissões de gases.
Menos material
É uma ótima economia usar o mínimo de aço possível, sem sacrificar
força e desempenho. Uma estrutura feita em Hardox irá durar muito
mais antes de ter que ser substituída por um novo material. E quando
ela atingir sua data de validade, 100% dele poderá ser reciclado em
novos produtos em aço puro.
Vida útil mais longa
A extrema resistência ao desgaste do Hardox é um fator estratégico
nos negócios. Usando Hardox, pode-se facilmente aumentar a vida
útil de seu equipamento em duas, três, cinco, dez vezes ou mais!
A resistência significa que ele suporta pesados golpes sem criar
imperfeições ou rachaduras. Ela não só agrega à vida ativa do produto,
mas também o deixa com uma aparência melhor enquanto atua.

DURO,
RESISTENTE
E INTELIGENTE
Hardox combate o desgaste, imperfeições e rachaduras
mesmo nas piores situações possíveis. Abaixo estão
apenas algumas das aplicações comuns nas quais
Hardox têm excelente desempenho.

Carrocerias de caminhões
A carroceria de caminhão Hardox é mais leve e mais
durável graças à sua combinação de dureza e resistência.
Ao impacto Hardox permite um desenho com o mínimo
de vigas de reforço na parte externa. Uma menor resistência ao ar e maior capacidade de carga oferecem mais
economia de combustível.
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Carrocerias basculantes
Hardox é perfeito para uma variedade de equipamentos
usados em pedreiras, mineração e outras aplicações
que envolvem a movimentação de pedras e terra.
Hardox permite que se projetem carrocerias leves com
as qualidades de resistência ao desgaste de estruturas
muito mais pesadas.
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A marca Hardox In My Body é a sua garantia para
produtos em aço resistentes e inteligentes.

Contêineres
Contêineres feitos em Hardox são mais leves, mais fortes
e terão maior durabilidade. Contêineres Hardox também
oferecem um campo maior de aplicações. Farpas de
madeira em um dia, entulho de demolição no próximo - os
contêineres Hardox lidam com as cargas mais difíceis e
ainda assim retornam em forma no fim do dia.

Caçambas
O aço antidesgaste Hardox possui exclusivas propriedades
para caçambas de escavadeiras. Hardox combina
dureza e Tenacidade com excelentes qualidades de
soldagem e usinagem. As caçambas durarão mais,
manterão seu formato original e as peças de desgaste
serão fáceis de trocar.

O MELHOR,
PARA O MELHOR
Usuários em todo o mundo confiam em Hardox quando
estão combatendo o desgaste e o rompimento. E o
Hardox oferece mais do que desempenho extremo para
desafios extremos. Procure um fabricante Hardox In My
Body para obter aquela vantagem adicional no combate
à acirrada concorrência em sua linha de negócios.

Licença e controle de qualidade
Tornar-se um fabricante autorizado Hardox In My Body é
somente para os melhores no ramo. Estas empresas foram
avaliadas, revisadas e aprovadas pela SSAB. A marca Hardox In My
Body garante que seu produto atende às exigências mais rigorosas
de qualidade. Se você está procurando o melhor, é aqui onde
deve procurar.
Garantia Hardox
Os fabricantes Hardox In My Body estão comprometidos com
Hardox. Se houver a marca Hardox In My Body em seu produto,
você saberá que trata-se de uma excepcional estrutura em aço
feita com o genuíno Hardox.
Suporte técnico e em inovação
O Suporte técnico SSAB trabalha junto aos fabricantes Hardox
In My Body, oferecendo-lhes o que há de mais recente em
termos de conhecimento de produto e práticas de negócios. Os
fabricantes também têm acesso prioritário ao Centro de Serviço
e Conhecimento da SSAB para buscar formas inovadoras de
criar projetos com Hardox. Melhorias em tecnologia de materiais
e métodos de fabricação são rapidamente transformados em
melhores produtos para seus clientes.
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A SSAB conta com funcionários em mais de 50 países. A SSAB possui
unidades de produção na Suécia, na Finlândia e nos EUA. A SSAB está
listada na NASDAQ OMX Nordic Exchange de Estocolmo, Suécia, e tem
uma listagem secundária na NASDAQ OMX de Helsinque, Finlândia.
www.ssab.com

SSAB
T +55 11 3303 0800
E contactbrazil@ssab.com
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A SSAB é uma empresa siderúrgica com base na região Nórdica e nos
Estados Unidos. Ela oferece produtos de valor agregado e serviços
desenvolvidos em cooperação próxima com seus clientes para criar um
mundo mais forte, leve e sustentável.

