
Strenx® 700MC Plus 

A BIG PLUS  
สำ�หรบัคณุและลกูค้�ของคณุ



+  
คว�มส�ม�รถในก�รดัดโค้งท่ียอดเยีย่ม 
• รศัมกี�รดัดโค้ง Ri/t = 1 สำ�หรบัคว�มหน�ไมเ่กิน 10 มม. 
• Ri/t = 1.5 สำ�หรบัคว�มหน�ม�กกว�่ 10 มม.
• ใชเ้ครื่องมอืชุดเดียวกันกับเหล็กกล้� S355

Strenx® 700MC Plus คือเหล็กกล้�โครงสร�้งทนแรงดึงสงูท่ีชว่ยใหค้ณุพฒัน�อุปกรณ์
สมรรถนะสงูแบบใหมไ่ด้อย�่งรวดเรว็ คณุสมบติัต่�ง ๆ ของ Strenx® 700 MC Plus ท่ีดี
กว�่หล็กกล้�ทัว่ไปในทกุ ๆ ด้�นทำ�ใหก้�รอัพเกรดส�ม�รถทำ�ได้อย�่งง่�ยด�ย

+  
ประสทิธภิ�พในก�รเจ�ะและตัดสงู
• ประสทิธภิ�พก�รขย�ยรูสงู
• ขอบตัดมคีณุภ�พสงูเมื่อตัดด้วยเครื่องมอืกล
• ผลกระทบจ�ก cutting clearance น้อยกว�่
• คณุภ�พขอบก�รตัดท่ีสงูชว่ยเพิม่คว�มทนท�นจ�กคว�มล้� 

(fatigue)



+ 
คว�มแกรง่เป็นเลิศ
• ทนต่อแรงกระแทก 40 J ท่ี -60°C
• ยงัคงมคีว�มทนท�นต่อแรงกระแทกสงูแมผ้�่นกระบวนก�ร

ขึ้นรูปเยน็
• เพิม่คว�มมัน่ใจและคว�มปลอดภัยใหกั้บโครงสร�้ง

+ 
คว�มหน�สงูสดุ 12 มม.
• มขีน�ดใหเ้ลือกหล�กหล�ย
• คว�มหน� 3 ถึง 12 มม.
• ใชแ้ทนเหล็กกล้� ASTM A514/S690QL ได้อย�่งง่�ยด�ย
• คว�มกว�้งสงูสดุ 1,525 มม.
• คว�มย�วสงูสดุ 12,300 มม.



คว�มส�ม�รถพิเศษในก�รดัดโค้ง
Strenx® 700MC Plus มรีศัมกี�รดัดโค้ง Ri/t เท่�กับ 1 สำ�หรบั
คว�มหน�ไมเ่กิน 10 มม. ในกรณีท่ีคว�มหน�ม�กกว�่ 10 มม. ค่� 
Ri/t ก็ยงัคงต่ำ�เพยีง 1.5 แทนท่ีจะใชก้�รเชื่อม ก�รดัดโค้งเหล็ก
โปรไฟล์ดชว่ยลดต้นทนุก�รผลิตและทำ�ใหผ้ลิตภัณฑ์แขง็แกรง่ขึ้น 
ก�รดัดโค้งเหล็กโปรไฟล์แบบเปิดชว่ยตัดขัน้ตอนก�รเชื่อมออกไป
โดยสมบูรณ์ เพิม่คว�มทนท�นต่อคว�มล้� (fatigue) ม�กยิง่ขึ้น 
เมื่อสร�้งค�นแบบปิดด้วยวธิดีัดโค้ง เชน่ บูมของเครน ก็ส�ม�รถ
เชื่อมในบรเิวณทีรบัคว�มเค้นต่ำ�เพื่อเพิม่คว�มแขง็แรงและคว�ม
ปลอดภัยใหกั้บโครงสร�้ง

คว�มหน�สูงสุด 12 มม.
Strenx® 700MC Plus มจีำ�หน่�ยท่ีคว�มหน�สงูสดุ 12 มม.  
เป็นโอก�สท่ีดีสำ�หรบัก�รใชท้ดแทนเหล็กกล้� S690QL

A BIPLUS 
สำ�หรบัก�รออกแบบ
Strenx® 700MC Plus สนับสนุนคว�มมุง่มัน่ของคณุในก�รสร�้ง
ผลิตภัณฑ์ท่ีแขง็แรงและเบ�กว�่เดิม โดยท่ีมคีว�มคุม้ทนุในก�รผลิต
และมอบคณุค่�ท่ีม�กกว�่ใหกั้บลกูค้�ของคณุ

พัฒน�บูมของคุณ 
คว�มส�ม�รถในก�รดัดโค้งในระดับสงูของ Strenx® 700MC 
Plus ทำ�ใหส้�ม�รถสร�้งบูมท่ีมสีมรรถนะสงูได้ ด้วยรศัมกี�ร
ดัดโค้งท่ีแคบ sliding pads ส�ม�รถมขีน�ดท่ีกว�้งขึ้น ชว่ย
ลดแรงกดอัดท่ีหน้�สมัผสั รศัมท่ีีเล็กยงัทำ�ใหส้�ม�รถติด
ตัง้ support rolls บรเิวณตรงมุมได้ ซึ่งชว่ยลดคว�มเค้นท่ี
บรเิวณท่ีดัดโค้ง ทำ�ใหท้นต่อคว�มล้� (fatigue) ได้น�นยิง่ขึ้น

แบบท่ีได้รบัก�รอัปเกรด – Strenx® 700MC Plus 
แผน่เหล็กหน� 5 มม.

R = 10 มม.

R = 5 มม.

แบบดั้งเดิม – S700MC
แผน่เหล็กหน� 5 มม.

Load

PONSSE SCORPION
นักออกแบบได้รบัอิสระในก�รสร�้งสรรค์
รถตัดไมแ้หง่ยุคใหม ่สแกน QR โค้ดเพื่อ
รบัขอ้มูลเก่ียวกับผลง�นพวกเข�





นวัตกรรมก�รออกแบบเครนท่ีมีคว�มทนท�นยิ่งยวด 
ก�รออกแบบเครนมกัจะต้องคำ�นึงถึงน้ำ �หนักและคว�มทนท�น 
ซึ่งมกัจะไปด้วยกันไมไ่ด้ แต่ Strenx® 700MC Plus ชว่ยให ้
 Kesla ส�ม�รถออกแบบเครนท่ีมนี้ำ �หนักน้อยลงได้ โดยไมส่ง่
ผลกระทบกับคว�มทนท�น เหล็กกล้�ชนิดนี้ยงัคงคว�มแกรง่
ท่ีอุณหภมูต่ิำ�ถึง -60°C ทำ�ใหเ้ครนมยีงัคงมปีระสทิธภ�พและ
ปลอดภัย แมจ้ะต้องใชง้�นในพื้นท่ีท่ีมสีภ�พอ�ก�ศสดุขัว่อย�่ง
ไซบเีรยี 

เก่ียวกับ KESLA 
Kesla เป็นบรษัิทท่ีเริม่ต้นธุรกิจจ�กก�รผลิตอุปกรณ์ก�รเกษตร 
และเป็นธุรกิจครอบครวัท่ีเปิดดำ�เนินก�รม�ย�วน�นถึง 60 ปี 
บรษัิทสญัช�ติฟินแลนด์นี้ผลิตอุปกรณ์ขนวสัดแุบบครบวงจร ไม่
ว�่จะเป็นเครนแบบเคล่ือนท่ีและติดตัง้ต�ยตัว รถตักแทรกเตอร ์
เครนสำ�หรบัง�นตัดไม ้เครื่องยอ่ยไม ้เครื่องจบั และชุดอุปกรณ์
ติดตัง้เสรมิด้�นหน้�รถเก็บเก่ียว บรษัิทสง่ออกผลิตภัณฑ์สู่
ประเทศต่�ง ๆ ม�กกว�่ 30 ประเทศทัว่โลก 



ประโยชน์ในก�รใช้ง�น 
+ เพิม่คว�มส�ม�รถในก�รยก 
+ สมรรถนะสงูแมจ้ะทำ�ง�นในอุณหภมูต่ิำ�สดุขัว่
+ สร�้งขึ้นเพื่อเพิม่ประสทิธภิ�พก�รผลิตในระดับสงูและก�รทำ�ง�น

ต่อเนื่อง 24 ชัว่โมงต่อวนั
+ ผลิตภัณฑ์ My Inner Strenx® ท่ีผ�่นก�รรบัรอง
+ ข�ยต่อได้ร�ค�สงู
ประโยชน์ในก�รผลิต
+ คว�มเค้นจุดคร�กสงู (yield strength) ทำ�ใหช้ิน้ง�นท่ีมนี้ำ �หนัก

เบ�ลง
+ คณุสมบติัก�รดัดโค้งท่ียอดเยีย่ม
+ มคีณุสมบติัท่ีเหม�ะสม ชว่ยทำ�ใหก้�รตัดและเชื่อมเป็นไปอย�่ง

ง่�ยด�ย
+ คณุภ�พพื้นผวิท่ีเรยีบเนียน 
+ ค่� tolerance ของขน�ดและคว�มหน�ของแผน่ต่ำ� ทำ�ให้

ส�ม�รถผลิตชิน้ง�นได้อย�่งแมน่ยำ� 
+ ชิน้สว่นเครนสว่นม�กผลิตจ�ก Strenx® 700MC Plus
+ ผลิตภ�พในก�รผลิตสงูขึ้นจ�กก�รเลือกใชเ้หล็กเพยีงเกรดเดียว
+ ชว่ยใหง้�นโลจสิติกสง่์�ยขึ้น และไมต้่องเก็บสต็อกวสัดเุป็น

จำ�นวนม�ก

“คณุภ�พของเหล็กกล้�เป็นสิง่
สำ�คัญสำ�หรบัลกูค้�ของเร� ลกูค้�
ค�ดหวงัใหผ้ลิตภัณฑ์ของเร�รบั
โหลดได้ม�ก ใชง้�นได้ต่อเนื่อง 
และทนต่อสภ�พอ�ก�ศท่ีสมบุก
สมบนั”
— Miia Tirkkonen ผูเ้ชีย่วช�ญด้�นก�รตล�ดของ Kesla

A BIG PLUS 
สำ�หรบั KESLA 
และลกูค้�ของ
พวกเข�

ก�รใช้ง�นจรงิท่ี KESLA
ดกู�รใชง้�นจรงิท่ี Kesla โดย
สแกน QR โค้ด 



A BIG PLUS 
ในก�รผลติ
เหม�ะอย่�งยิ่งสำ�หรบัก�รเจ�ะและตัด
คว�มเหนียวของ Strenx® 700MC Plus นัน้แสดงใหเ้หน็อย�่งชดัเจนจ�ก
คว�มส�ม�รถในก�รขย�ยรูท่ียอดเยีย่ม เมื่อ Strenx® 700MC Plus ได้
ถกูทดสอบเทียบกับเหล็กกล้� 700 ม�ตรฐ�น Strenx® 700MC Plus มี
อัตร�ก�รขย�ยรู (HE) ท่ีม�กกว�่ถึง 40% นอกจ�กนี้ คณุภ�พของขอบ
ก�รตัดและรูท่ีถกูขย�ยก็ดีขึ้นกว�่เดิมม�ก ก�รตัดด้วยเครื่องมอืกลนัน้
มอบคณุภ�พขอบตัดท่ีสงูกว�่ ถึงแมร้ะยะ cutting clearance จะไมด่ีเท่� 
คณุภ�พขอบก�รตัดท่ีดีสง่ผลใหน้ต่อคว�มล้� (fatigue) ได้ม�กขึ้น

รูท่ีเจ�ะใน Strenx® 700MC Plus ไมม่รีอยแตกร�้ว ซึ่งต่�งจ�กเหล็กกล้� 
S700MC

GRAINKING สร�้งถังขนถ่�ยพืชผลท่ีเบ�ลงถึง 700 กก. ได้ด้วย STRENX® 700MC PLUS
ถังขนถ่�ยพชืผล Nyrex รุน่ใหมข่อง Grainking พรอ้มซบัเฟรมและแผงด้�นข�้งกับแผงพื้นท่ีสร�้ง
ด้วย Strenx® 700MC Plus มคีว�มจุม�กถึง 62,000 ลิตร โดยท่ีตัวถังมนี้ำ �หนักเบ�ลงจ�กโซลชูนั
รุน่ก่อนหน้�ถึง 700 กก. ถังขนถ่�ยพชืผลรุน่ใหมส่ำ�หรบัลกูค้�ของ Grainking มคีว�มยดืหยุน่และมี
น้ำ �หนักเบ�นี้แทบไมม่จุีดเชื่อมโลหะเลย ทำ�ใหต้้นทนุก�รผลิตลดลงและอ�ยุก�รใชง้�นน�นขึ้น อีกทัง้ยงั
เพิม่ประสทิธภิ�พก�รทำ�ง�น 

Strenx® 700MC Plus 
หน� 5 มม.

S700MC
หน� 5 มม.



พรอ้มสำ�หรบัง�นเวิรก์ช็อป 
ก�รผลิตโดยปร�ศจ�กปัญห�นัน้เป็นกญุแจสำ�คัญในก�รลดต้นทนุก�ร
ผลิตและเพิม่คณุภ�พ Strenx® 700MC Plus มคีณุสมบติัทัง้หมด
ท่ีคณุต้องก�รเพื่อคว�มรวดเรว็และสมรรถนะสำ�หรบัง�นเวริก์ชอ็ป 
เหล็กกล้�ชนิดนี้ชว่ยเพิม่ประสทิธภิ�พก�รผลิตในระดับสงูเมื่อดัดโค้ง 
เจยี ตัด และเชือ่ม ดว้ยโครงสร�้งระดบัไมโครท่ีมคีว�มพเิศษ tolerance 
ของขน�ดท่ีแคบ คว�มร�บเรยีบและคณุภ�พพื้นผวิท่ีดีเยีย่ม และ
คว�มเค้นตกค้�งต่ำ�

เปรยีบเทียบต้นทุนก�รผลิต 

แบบท่ีได้รบัก�รอัปเกรด – Strenx® 700MC Plus 
• หน� 10 มม.
• ชิน้ง�นจ�กก�รพบัดัดโค้ง 1 ชิน้

แบบดั้งเดิม – S355
• หน� 12 มม.
• ชิน้สว่นจ�กเชื่อม 3 ชิน้

EXISTING DESIGN

Material cost

NEW DESIGN
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Cutting cost Welding cost Bending cost



ประโยชน์ในก�รยก 
เครนจะมคีว�มส�ม�รถในก�รแขง่ขนัใน
ตล�ดม�กขึ้น ด้วยระยะยดืท่ีม�กขึ้นในขณะ
ท่ีน้ำ �หนักโดยรวมของรถลดลง 

ก�รใช้ง�นทั่วไป: 
+ โครงสร�้งสำ�หรบัเครนแบบเคล่ือนท่ี
+ โครงสร�้งสำ�หรบัเครนติดรถบรรทกุ 

(loader crane)
+ โครงสร�้งสำ�หรบัเครนติดแท่นขุดเจ�ะ 

(offshore crane)
+ เครนกระเช�้ (aerial work  plat-

form)

ประโยชน์ในง�นขนส่ง
รถบรรทกุ รถพว่ง รถไฟ และรถบสั มนี้ำ �
หนักท่ีเบ�ลง โดยท่ีไมล่ดประสทิธภิ�พ 
คว�มปลอดภัย และอ�ยุก�รใชง้�น

ก�รใช้ง�นทั่วไป: 
+ ค�นแนวย�วของแชสซี
+ ค�นขว�ง
+ ค�นด้�นข�้งและค�นขว�งของพื้น
+ subframes ของรถบรรทกุ
+ ชุดสลักพว่ง (kingpin)
+ ขอ้ต่อรถพว่ง

ประโยชน์ในง�นก�รเกษตรและก�รตัดไม้ 
อุปกรณ์ก�รเกษตรท่ีมนี้ำ �หนักเบ�้ลงเชน่
รถเก็บเก่ียวส�ม�รถมขีน�ดกว�้งขึ้นและ
ใชเ้ชื้อเพลิงน้อยลง ชว่ยเพิม่อัตรก�รเก็บ
ผลผลิตต่อชัว่โมง 

ก�รใช้ง�นทั่วไป: 
+ แชสซี
+ โครงสร�้งบูม
+ อุปกรณ์ด้�นหน้�ของรถเก็บเก่ียว
+ อุปกรณ์จบั (grapple)

ศักยภ�พสูงสุด
เพื่อสร�้งรถตัดแต่งพุม่ไมรุ้น่ใหมท่ี่มคีว�มส�ม�รถในก�รปรบั
กระยะก�รแขน (Variable Forward Reach หรอื VFR) 
McConnel ตัดสนิใจท่ีจะเริม่ออกแบบใหมทั่ง้หมดตัง้แต่ต้น
โดยใชเ้หล็กกล้�ทนแรงดึงสงู Strenx®  บรษัิทเลือก Strenx® 
700MC Plus ม�ใชผ้ลิตบูมและโครงสร�้งเสรมิ ผลลัพธคื์อ
ระยะเอ้ือมไปข�้งหน้�เพิม่ขึ้น 0.5 เมตร อีกทัง้ยงัลดน้ำ �หนัก
จ�ก 530 กก. เป็น 450 กก.

เตรยีมพรอ้มสำ�หรบัก�รอัปเกรดสมรรถนะ

A BIG PLUS 
สำ�หรบัประสทิธภิ�พ

ผลิตภัณฑ์ ชว่งคว�มหน� 
[มม.]

คว�มเค้นจุด
คร�ก (yield 
strength) 
Rp02 min 

[MPa]

คว�มเค้นแรง
ตึง (tensile 

strength) Rm 
[MPa]

ก�รยดืตัว 
(elongation) 

A5 min [%]

รศัมกี�รดัดโค้งด้�นใน
ต่ำ�สดุสำ�หรบัก�รดัด 

90°, Ri/t

Carbon equivalent 
CET/CEV, ปกติ [%]

คว�มเหนียวต่ำ�สดุ
ท่ีทดสอบด้วยก�ร

กระแทกวธิ ีCharpy 
V [J/°C] 

Strenx® 700MC 
Plus แบบแผน่รดีรอ้น

3.0-8.0 700 750-950 13 1.0 0.24/0.38 
(3.0-11.4 มม.) 40/-60

8.1-10.0 680 750-950 13 1.0 0.24/0.38
(3.0-11.4 มม.) 40/-60

10.1-12.0 680 750-950 13 1.5  0.26 (0.40) 
(11.5-12.0 มม.) 40/-60



แข็งแกรง่และทนท�นในทุกสภ�พอ�ก�ศ
Strenx® 700MC Plus ทนต่อแรงกระแทกได้อย�่งดียีย่ม โดยมค่ี�จ�กก�ร
ทดสอบ Charpy 40 J ท่ี -60°C ซึ่งเมื่อเทียบกับ S700MC ใน EN 10149-2 แล้ว
ได้ค่� 40 J ท่ี -20°C ก�รทนต่อแรงกระแทกสงูนัน้เป็นปัจจยัด้�นคว�มปลอดภัยท่ี
สำ�คัญอย�่งยิง่ในทกุสภ�พอุณหภมู ิก�รขึ้นรูปแบบเยน็อ�จลดคว�มเหนียวเมื่อได้
รบัแรงกระแทก คว�มทนท�นต่อแรงกระแทกในระดับสงูของ Strenx® 700MC 
Plus ใหค้ว�มปลอดภัยม�กกว�่-ภ�ยหลังก�รขึ้นรูปเยน็



strenx.com

SSAB เป็นบรษัิทท่ีดำ�เนินธุรกิจเก่ียวกับเหล็กกล้�ซึ่งมฐี�นผลิตอยูใ่นภมูภิ�คสแกน
ดิเนเวยีและสหรฐัอเมรกิ� SSAB นำ�เสนอผลิตภัณฑ์และบรกิ�รท่ีผ�่นก�รเพิม่คณุค่� ซึ่ง
พฒัน�ขึ้นจ�กก�รรว่มมอือย�่งใกล้ชดิกับลกูค้� เพื่อสร�้งสรรค์โลกท่ีแขง็แกรง่ บ�งเบ� 
และยัง่ยนืยิง่ขึ้น SSAB มพีนักง�นประจำ�อยูใ่นสถ�นท่ีต่�ง ๆ ม�กกว�่ 50 ประเทศ 
SSAB มศูีนยก์�รผลิตในสวเีดน ฟินแลนด์ และสหรฐัอเมรกิ� SSAB จดทะเบยีนใน
ตล�ดหลักทรพัย ์Nasdaq ท่ีสต็อกโฮล์ม และจดทะเบยีนตล�ดหลักทรพัยต่์�งประเทศใน 
Nasdaq ท่ีเฮลซงิกิ www.ssab.com
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SSAB
SE-613 80 Oxelösund
Sweden

โทรศัพท์ +46 155 25 40 00
แฟกซ ์+46 155 25 40 73
contact@ssab.com


