
การรบัน�า้หนกัและ
อายกุารใชง้าน
ความสามารถในการตา้นทานความสกึหรอทีด่เียีย่มนีเ้ป็นกญุแจ
ส�าคญัทีท่�าให ้Hardox ประสบความส�าเร็จเสมอมา ในวนันี ้วสัดุ
ของเราแข็งและเหนยีวยิง่กวา่เดมิ อกีทัง้ยงัสามารถรองรับการ
กระแทกทีร่นุแรงโดยไมเ่กดิการเสยีรปูถาวรหรอืแตกรา้วได ้

การผสมผสานระหวา่งความแข็งและความเหนยีวทีเ่ป็น
คณุลกัษณะเดน่ ท�าให ้Hardox พัฒนาขึน้จากเดมิทีใ่ชเ้ป็นแผน่
กนัสกึ กลายมาเป็นชิน้สว่นรองรับน�้าหนักบรรทกุในการใชง้าน
หลากหลายรปูแบบ คณุสามารถออกแบบโครงสรา้งทีม่คีณุสมบตัิ
ทนทานการ สกึหรอ แข็งแรง และมนี�้าหนักเบาครบถว้นในชิน้เดยีว

ในวนันี ้Hardox ไดเ้ดนิทางมาไกลมากจากจดุเริม่ตน้ เราได ้
มกีารขยายผลติภณัฑพ์รอ้มใหบ้รกิารเพิม่ขึน้มากกวา่เดมิมาก 
นอกจากนีย้งัคงม ีHardox วางจ�าหน่ายในรปูแบบทอ่อกีดว้ย

หากคณุเป็นผูใ้ชง้านอปุกรณเ์หล็กกลา้ทีใ่สต่ระหนักถงึเรือ่ง
ตน้ทนุและประสทิธภิาพ Hardox สามารถตอบโจทยค์วาม
ตอ้งการเหลา่นีไ้ด ้คลกิ hardox.com เพือ่รับขอ้มลูเพิม่เตมิ
วา่ความแข็งและความเหนยีวจะชว่ยพัฒนาน�้าหนักบรรทกุและ
อายกุารใชง้านใหก้บัอปุกรณไ์ดอ้ยา่งไร

Hardox ชว่ยลดน�้าหนักและยดือายกุารใชง้านของโครงสรา้งเหล็กกลา้ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัเหล็กกลา้ทัว่ไป โดยกระบะบรรทกุจะ
มนี�้าหนักทีเ่บาลงกวา่เหล็กกลา้ทัว่ไปจะท�าใหส้ามารถเพิม่น�้าหนักในการบรรทกุไดม้ากกวา่เดมิถงึ 10-20% คณุประโยชนน์ีไ้ม่
เพยีงแตล่ดจ�านวนรถบรรทกุบนถนน แตย่งัชว่ยประหยดัเชือ้เพลงิพรอ้มลดมลพษิอกีดว้ย ไมว่า่จะเป็นการใชง้านรปูแบบใดกต็าม 
Hardox สามารถชว่ยสรา้งโลกทีแ่ข็งแกรง่ บางเบา และยัง่ยนืยิง่ขึน้ และเมือ่ผลติภณัฑเ์ดนิทางมาถงึวนั สดุทา้ยของการใชง้าน 
วสัดทุัง้หมด 100% สามารถน�ากลบัมาสรา้งเป็นผลติภณัฑใ์หมท่ีแ่ข็งแรงและประหยดัพลงังาน 

ความแข็งคอืสิง่ทีท่�าให ้Hardox ทนทานตอ่การ
สกึหรอและมคีวามแข็งแรงเชงิโครงสรา้งอนัเป็น
เอกลกัษณ ์ความแข็งชว่ยลดการสกึหรอ เนือ่งจาก
ท�าให ้"คม" ของสิง่ทีม่าเสยีดสเีจาะเขา้ไปในเนือ้
วสัดไุดย้ากขึน้ Hardox ใหก้ารปกป้องจากการ
สกึหรอในระดบัเดมิตลอดอายกุารใชง้าน เนือ่งจาก
ความแข็งของอปุกรณไ์มม่กีารเปลีย่นแปลง  
นอกจากนี ้ความแข็งยงัหมายถงึความทนทานตอ่การ 
เสยีรปูและความทนทานตอ่แรงตงึทีด่เียีย่ม เพือ่ให ้
โครงสรา้งคงรปูรา่งเดมิไวโ้ดยไมเ่กดิความเสยีหาย

ความเหนยีวคอืจดุเดน่อกีขอ้หนึง่ของ Hardox เมือ่
ความแข็งชว่ยใหแ้ข็งแรงและทนตอ่การสกึหรอ 
ความเหนยีวคอืคณุสมบตัทิีท่�าให ้Hardox สามารถ
ดดังอ ขึน้รปู และเชือ่มไดโ้ดยไมแ่ตกรา้ว หากแผน่
กนัสกึของ Hardox ไดรั้บแรงเกนิจดุครากและไม่
สามารถคนืรปูรา่งเดมิได ้ไมว่า่จะเกดิขึน้จากความ
ตัง้ใจในเวริก์ชอ็ปหรอืถกูหนิในไซตง์านกระแทก 
แผน่กนัสกึกจ็ะไมเ่กดิการแตกรา้ว และถา้หากมี
การแตกรา้วทีจ่ดุใดจดุหนึง่ รอยแตกกจ็ะไมข่ยาย
ลกุลามออกไป

การท�างานรว่มกนัระหวา่ง 
ความแข็งและความเหนยีว

ความแข็ง
และความ
เหนยีว



แผน่กนัสกึที่
ทนทาน สรา้ง 
สรรคง์าน
นวตักรรม

Hardox เป็นมากกวา่แผน่กนัสกึ ดว้ยเหตผุลทีอ่ธบิายไดด้งัตอ่ไปนี้

เพราะเหตใุด? เมือ่ผสานความแข็งและความเหนยีวเขา้ดว้ยกนั จะท�าใหเ้กดิพัฒนา
แนวทางใหม่ๆ  อนัสรา้งสรรคใ์นการออกแบบโครงสรา้งและชิน้สว่นทีท่�าจากเหล็กกลา้ 
ผลติภณัฑท์�างานไดด้ขี ึน้และมอีายกุารใชง้านยาวนานขึน้ เพิม่ความไดเ้ปรยีบใหก้บั
ธรุกจิ

แลว้จะท�าไดอ้ยา่งไร? ดว้ยความคดิตา่ง การเปลีย่นวธิผีลติโครงสรา้งเหล็กกลา้นัน้ 
จ�าเป็นตอ้งอาศยัแนวคดิของผูค้นทีม่สีว่นรว่มในการออกแบบ การผลติ และการขาย

เพือ่ใหก้ารเปลีย่นแปลงนีท้�าไดง้า่ยขึน้ SSAB มเีครอืขา่ยทัว่โลกศนูยก์รจายสนิคา้ทัว่ทกุ
ภมูภิาคเป็นเวลามากกวา่40 ปี ความมุง่มัน่ตัง้ใจของเราในธรุกจิภาคสว่นนีเ้ป็นแรงผลกัดนั
การวจัิยและ พัฒนาโซลชูนัป้องกนัการสกึหรอทีด่เียีย่มอยา่งตอ่เนือ่งไมม่ผีูใ้ดเทยีบเทา่

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นวสัดแุละการออกแบบของเราที ่SSAB ท�างานรว่มกบัลกูคา้อยา่งใกลช้ดิ
เพือ่คดิหาแนวทางใหม่ๆ  ในการใชง้าน Hardox อยา่งชาญฉลาดยิง่ขึน้ เพยีงบอกความ
ตอ้งการของคณุใหก้บัผูเ้ชีย่วชาญของเรา คณุจะไดพ้บกบัสิง่ทีเ่ป็นประโยชนม์ากมาย

ความเชีย่วชาญในการออกแบบ 
และการใชง้าน

ไมว่า่รปูแบบการท�างานของคณุจะเป็นอยา่งไร 
SSAB กพ็รอ้มทีจ่ะชว่ยสนับสนุนคณุในการเลอืก
ผลติภณัฑ ์Hardox ทีม่คีณุภาพเหมาะสม เพือ่
ประสทิธภิาพและอายกุารใชง้านสงูสดุ เรายนิดี
ปฏบิตัหินา้ทีใ่นฐานะพารท์เนอรผ์ูเ้ชีย่วชาญดา้นวสัด ุ
เพือ่รว่มมอืสรา้งอปุกรณใ์หมแ่ละปรับปรงุอปุกรณ์
ทีม่อียูเ่ดมิ
ดว้ยซอฟตแ์วร ์WearCalc 2.0 คณุจะสามารถ
ท�านายรปูแบบการสกึหรอของแผน่กนัสกึ Hardox 
ไดท้กุชนดิ เราจะค�านวณอายกุารใชง้านสมัพัทธ์
จากความแข็งของแผน่กนัสกึ สภาวะการสกึหรอ 
และชนดิของวตัถทุีข่ดัสซี ึง่กระทบกบัพืน้ผวิ หาก
ตอ้งการใชง้าน WearCalc 2.0 โปรดตดิตอ่ตวัแทน
จ�าหน่ายของ SSAB 
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ความทนทานตอ่การเสยีรปู (MPa)

การทดสอบ Charpy บากรอ่ง
รปูตวั V พลงังานกระแทกต�า่สดุ
ประมาณ 27 J

ความแข็งในหน่วย HBW
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ความแข็งเทา่ไหรท่ีเ่หมาะกบัคณุ? คณุอาจตอ้งใช ้
ผลติภณัฑห์ลายเกรดรว่มกนั เพือ่รับมอืกบัสภาวะการ
สกึหรอในแบบตา่งๆ ตวัถงัยกเทของรถบรรทกุอาจมี
ฐานทีท่�าจาก Hardox เกรดหนึง่ และดา้นขา้งท�าจาก
อกีเกรดหนึง่ เพือ่อายกุารใชง้านทีส่ม�า่เสมอกนัทัง้
ถงั เมือ่ค�านวณอายกุารใชง้านสมัพัทธด์ว้ย WearCalc 
2.0 ดงัทีแ่สดงในรปูประกอบ Hardox Extreme จะใช ้
งานไดน้านกวา่เหล็กกลา้ละมนุในสภาวะการสกึหรอ
แบบเดยีวกนัถงึ 12 เทา่

เหล็กกลา้ละมนุ 
S355
80 มม.

Hardox 400
50 มม.

Hardox 500
23.5 มม.

Hardox 550
17 มม.

Hardox 600
8.5 มม.

Hardox Extreme
6.5 มม.

การทดสอบบรเินลล ์
หน่วย HBW
10 มม. 29.4 กโิล
นวิตนั

การทดสอบ 
วกิเกอรส์ดว้ยแรง 
98 นวิตนั

การทดสอบร็อกเวล 
หน่วย HRC

ความทนทานตอ่
แรงดงึ
โดยประมาณ
ในหน่วย MPa

เกรดทีเ่กีย่วขอ้ง 
โดยประมาณ

400 401 40 1245 Hardox 400

450 458 44.5 1412 Hardox 450

500 514 49 1580 Hardox 500

600 627 55 1940 Hardox 600

การเปรยีบเทยีบความแข็งของผลติภณัฑ ์HARDOX บางเกรด*

ตอ่สูก้บัการสกึหรอและน�า้หนกั

ก�าลงั ความแข็ง และความเหนยีวทีผ่า่นการรบัรอง

คา่ความเหนยีวของ Hardox HiTuf, 450 และ 500 มี
การรับรองขัน้ต�า่ทีอ่ณุหภมู ิ-40°C, -20°C และ 0°C 
ตามล�าดบั ตวัอยา่งเชน่ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัเหล็กกลา้
มาตรฐาน S355 ผลติภณัฑ ์Hardox HiTuf มคีวาม
ทนทานตอ่การเสยีรปู (ความแข็ง) มากกวา่ประมาณ  
3 เทา่ และมคีวามทนทานตอ่การแตกรา้ว  
(ความเหนยีว) เทา่กนั 
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เราไมเ่คยหยดุทีจ่ะพดูคยุเกีย่วกบัความแข็งและความเหนยีวของ Hardox! คณุสมบตัเิหลา่นีเ้พิม่ความเป็นไปได ้ 
อกีมากมาย เพือ่เปิดโอกาสใหว้ศิวกรผูม้คีวามสรา้งสรรคไ์ดอ้อกแบบผลติภณัฑท์ีท่นตอ่การสกึหรอ แข็งแกรง่ และ
มนี�้าหนักเบา ซึง่ใชค้ณุสมบตัคิวามทนทานตอ่การสกึหรอของ Hardox พรอ้มศกัยภาพการท�างานในฐานะเหล็กกลา้
โครงสรา้ง ผลติภณัฑ ์Hardox เกรดทีไ่ดรั้บความนยิมสงูสดุของเรามาพรอ้มกบัการรับรองคา่ความเหนยีวขัน้ต�า่  
ชว่ยอ�านวยความสะดวกใหก้บันักออกแบบ

ยดืหยุุุน่อยา่งไรข้ดีจ�ากดั

Ha
rd

ox
 4

00

Ha
rd

ox
 5

50

* ทดสอบกบัตวัอยา่งงานผลติมาตรฐานโดย SSAB ขอ้มลูนีม้จีดุมุง่หมายเพือ่ใชเ้ป็นแนวทางครา่วๆ เทา่นัน้ และไมส่ามารถใชใ้นการออกแบบหรอืตรวจรับงานได ้



คณุสมบตัขิองผลติภณัฑ์ ชือ่ผลติภณัฑ์ ความแข็งนอมนัิล 
[HBW]

คา่ความเหนยีวจาก
การกระแทก CVL 
คา่ปกตทิี ่20 มม.
[J ที ่-40°C]

อายกุารใชง้าน
สมัพัทธ1์

CEV/CET2  
คา่ปกตทิี ่20 
มม.

ความหนา [มม.]

แผน่กนัสกึอยา่งหนาส�าหรับการ
ท�างานทีต่อ้งการความเหนยีวสงู
และคณุสมบตัเิชงิโครงสรา้ง

Hardox HiTuf 350 95 0.55/0.363 40-160

แผน่กนัสกึทีร่องรับการท�างาน
หลากหลายแบบ ใหค้วามเหนยีวสงู 
โคง้งอไดด้ ีและรองรับการเชือ่ม
ไดด้เียีย่ม

แผน่กนัสกึทีแ่ข็งแตเ่หนยีว โคง้
งอได ้และเชือ่มได ้ใชส้�าหรับ
งานทีต่อ้งทนทานการสกึหรอใน
ระดบัสงู

Hardox 400 400 45 1 0.43/0.29 4-1304

Hardox 450 450 50 1.1-4.0 0.47/0.34 3-1304

0.39/0.31 0.7-2.1

Hardox 500 500 37 1.3-5.6 0.62/0.41 4-80
Hardox 550 550 30 1.5-8.1 0.72/0.48 10-50

เมือ่ความแข็งและความทนทาน
ตอ่การสกึหรออยา่งรนุแรงเป็น
เป้าหมายส�าคญัทีส่ดุของคณุ

Hardox 600 600 20 1.8-12.3 0.73/0.55 8-50
Hardox Extreme 650-700 <15 2.4-17.9 0.84/0.59 8-25

พรอ้มใหบ้รกิาร
ตลอด 24 ช ัว่โมง
ดว้ยความพรอ้มในการใหบ้รกิาร ผา่นทางการกระจายสนิคา้
ทีเ่ขา้ถงึอยา่งมปีระสทิธภิาพ และทัว่ถงึทกุภมูภิาคเพือ่สรา้ง
ความพงึพอใจใหแ้กล่กูคา้ 

ดว้ยสาขาทีม่อียูท่ัว่โลก เราสามารถตอบสนองความตอ้งการ 
Hardox ใหก้บัลกูคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ลดคา่ใชจ้า่ยในการสตอ๊ค
สนิคา้ เราสามารถจัดสง่ Hardox ในเกรดและขนาดทีน่ยิมใช ้
มากทีส่ดุได ้ภายใน 48 ชัว่โมงจากศนูยก์ารผลติของ SSAB 
โดยตรงหรอืจาก warehouse ของ SSAB ทกุภมูภิาคทัว่โลก 

Hardox มทีมีชา่งเทคพรอ้มใหบ้รกิารกระจายอยู ่45 ประเทศ
ทัว่โลก เพือ่ตอบขอ้ซกัถามและแกไ้ขปัญหาเรง่ดว่นเกีย่วกบั 
Hardox เพยีงคลกิมาที ่hardox.com

แผน่กนัสกึทกุแผน่ผา่นการรับรองวา่ผลติดว้ยความแมน่ย�าระดบั AccuRollTechTM หรอืดกีวา่
1. ความสกึหรอจากการเลือ่นไถลสงูสดุ/ต�า่สดุจาก SSAB WearCalc (เหล็กกลา้ละมนุ 0.2-0,8)
2. CEV=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Cu+Ni)/15;CET=C+(Mn+Mo)10+(Cr+Cu)/20+Ni/40
3. 70 มม.
4. ความหนาสงูสดุถงึ 160 มม 

แผน่กนัสกึ HARDOX

ชือ่ผลติภณัฑ์
ความแข็ง
ความทนทานตอ่การ
เสยีรปู
ความทนทานตอ่แรงดงึ
เสน้ผา่นศนูยก์ลาง
ความหนาของผนัง

Hardox Tube 500
470-530 HBW  
1250 MPa, คา่ปกติ
1600 MPa, คา่ปกติ
70-133* มม.
2.5-6.0 มม.

Hardox Tube 500 ขึน้รปูดว้ยการมว้น 
และเชือ่มดว้ยวธิพีลาสมากอ่นชบุใหเ้ย็น
ตวั ซึง่ชว่ยรับรองวา่คณุสมบตัเิชงิกลของ
แนวเชือ่มนัน้เหมอืนกบัสว่นอืน่ๆ ของวสัดุ

* สต็อกของเรามชีว่งขนาดบางชว่งใหบ้รกิาร และสามารถสัง่ท�าขนาดอืน่ๆ ได ้ 
โปรดตดิตอ่ SSAB เพือ่รับขอ้มลูเพิม่เตมิ

HARDOX TUBE 500

All produc�on loca�ons 
Sales coverage

HARDOX ดว้ยความหนาเร ิม่ต ัง้แต ่0.7 ถงึ 160 มม.  
ท�าให ้Hardox เหมาะส�าหรับ งานออกแบบและ
ผลติภณัฑไ์ดห้ลากหลายรปูแบบ

ดว้ยคณุลกัษณะอนัโดดเดน่ของแผน่กนัสกึ 
Hardox ยงัตอบสนองการใชง้านอกีหลากหลาย
ในรปูแบบ Hardox Tube 500 อกีดว้ย ซึง่จะชว่ย
ยดือายกุารใชง้านทีน่านกวา่เดมิเมือ่ป๊ัมวสัดทุี่
ท�าใหเ้กดิการขดัส ีเชน่ คอนกรตีเปียก ดนิ กรวด 
และน�้าผสมแร่

โดยกระบวนการผลติ Hardox ทกุแผน่ไดม้กีาร
บนัทกึขอ้มลู หมายเลขก�ากบัเพือ่ประโยชนใ์น
การตดิตาม ทวนสอบ รวมทัง้ เกรด และ ขนาด
อยา่งชดัเจน โดยมกีารบนัทกึไวก้อ่นจัดสง่ทกุครัง้ 

เมือ่ทราบขอ้มลูประจ�าตวัของผลติภณัฑ ์การ
ด�าเนนิการในเวริก์ชอ็ปและการควบคมุคณุภาพก็
จะเป็นเรือ่งงา่ยขึน้อยา่งมาก ขอ้มลูก�ากบัเหลา่นี้
ยงัใหค้วามสะดวกในการจัดเกบ็ชิน้สว่น Hardox 
ขนาดเล็กไวใ้ชง้านในภายหลงั



หาเพือ่นใหม ่
ในเวริก์ช็อป
ดว้ยคณุภาพของของแผน่กนัสกึทีเ่สมอ
ตน้เสมอปลายคอืเครือ่งหมายการคา้ของ 
Hardox ไมว่า่จะเป็นการเชือ่ม  
ดดังอ หรอืการขึน้รปูวสัด ุไมว่า่จะเป็นการ
ใชง้านภายในแผน่วสัดเุดยีวกนัการใช ้
งานแผน่วสัดหุลายแผน่ หรอืการท�างาน
ของวสัดใุนชว่งเวลาตา่งๆ ตลอดอายกุาร
ใชง้าน นีเ่ป็นจดุเริม่ตน้ทีด่ใีนการสรา้ง
สมัพันธภาพในการท�างาน

การใชง้าน Hardox wearplate มกัจะมี
ค�าถาม เกีย่วกบักระบวนการผลติ วธิกีาร
ด�าเนนิงาน ในเวริก์ชอ็ป และคณุสมบตัิ
ของวสัดุ

เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่การท�างานในแตล่ะวนั
เป็นไปอยา่งราบรืน่ คณุสามารถตดิตอ่
ทมีสนับสนุนทางเทคนคิของเราได ้
โดยตรง เพือ่รับค�าแนะน�าและการแกไ้ข
ปัญหาทัง้ในเวริก์ชอ็ปและไซตง์าน

ที ่hardox.com คณุจะพบขอ้มลูโดย
ละเอยีดเกีย่วกบัแนวทางปฏบิตัใิน 
เวริก์ชอ็ปของ Hardox ซึง่รวมถงึการให ้
ความรอ้นในชว่งแรก การเชือ่ม การตดั 
การดดังอ และการขึน้รปูดว้ยเครือ่งจักร

การขึน้รปูดว้ยเครือ่งจกัร
ชิน้สว่นกนัสกึของ Hardox ขึน้รปูดว้ยเครือ่งจักรไดง้า่ย  
ไมว่า่จะเป็นการเจาะร ูควา้นรสู�าหรับสกรหูวัจม ตา๊บเกลยีว 
กลงึ หรอืกดัชิน้งานดว้ยเครือ่งมอืเหล็กกลา้ความเร็วสงู 

การตดั
แผน่กนัสกึของ Hardox เหมาะส�าหรับทัง้การตดัแบบ
รอ้นและแบบเย็น วธิแีบบรอ้นทีแ่นะน�าไดแ้ก ่การตดั
แบบเชือ้เพลงิออกซเิจน พลาสมา และเลเซอร ์เพือ่
ประสทิธภิาพสงูสดุในการตดัดว้ยเลเซอร ์คณุสามารถ
สัง่ซือ้ Hardox ทีย่งัไมไ่ดท้�าสแีละมกีารเคลอืบผวิ
พเิศษได ้หากไมต่อ้งการใชค้วามรอ้น สามารถตดั 
Hardox ดว้ยวธิแีบบเย็นได ้เชน่ การใชน้�้าความเร็วสงู 
การตดัแบบกรรไกร การเลือ่ย หรอืการเจยี

การเชือ่ม
แผน่กนัสกึ Hardox รองรับการเชือ่มกบัเหล็กกลา้ส�าหรับ
งานเชือ่มทกุชนดิ ความเรยีบและความคลาดเคลือ่นของ
ความหนาทีน่อ้ย ท�าใหก้ารเชือ่มอตัโนมตัเิป็นเรือ่งงา่ย  
อกีทัง้ยงัลดเวลาในการเตรยีมพรอ้มและเปลีย่นทศิทาง

การดดังอ
คณุสมบตัทิีส่ม�า่เสมอกนัทัว่แผน่ ความหนาทีค่ลาดเคลือ่น
นอ้ย และพืน้ผวิทีเ่รยีบ ท�าให ้Hardox เหมาะส�าหรับการ
ดดังอและมว้น  

ความเรยีบ
ความเรยีบนัน้เป็นประโยชนท์ัง้ในแงก่ารผลติและ 
รปูลกัษณภ์ายนอก แผน่วสัดทุีเ่รยีบนัน้สามารถเชือ่ม
ตดิกนัไดอ้ยา่งงา่ยดายโดยไมเ่กดิชอ่งวา่งระหวา่งรอย
เชือ่ม และถา้คณุผลติอปุกรณท์ีม่พีืน้ผวิเรยีบเนือ้ที่
กวา้ง แผน่เหล็กกจ็ะสวยงามเมือ่ลงสหีรอืท�าเป็น  
"ป้ายโฆษณา"

ความหนาทีส่ม�า่เสมอ
ความหนาทีม่คีวามคลาดเคลือ่นต�า่ชว่ยรับรองวา่ 
ผลงานโครงสรา้งของคณุจะมนี�้าหนักเบาอยา่งทีค่ณุ
คาดหมาย ทกุเสีย้วมลิลเิมตรลว้นมคีวามหมายในการ
ขึน้รปูแผน่เหล็ก เนือ่งจากแรงทีก่ดใหโ้คง้งอและแรง
ดดีกลบันัน้สง่ผลกบัความหนาโดยตรง SSAB เป็น
บรษัิทแรกในโลกทีรั่บรองความแมน่ย�าเรือ่งความหนา
ของแผน่เหล็กส�าหรับงานหนักในชือ่ AccuRollTech™

โครงสรา้งภายในคลายตวั
ดว้ยการอบชบุความรอ้นอยา่งพถิพีถินัในขัน้ตอนการ
ผลติ ท�าใหแ้ผน่กนัสกึ Hardox มคีณุสมบตัภิายในที่
สม�า่เสมอทัว่กนัทัง้แผน่ ซึง่หมายความวา่แผน่เหล็กจะ
เรยีบเหมอืนเดมิเมือ่ตดัออกเป็นชิน้เล็กๆ ไมว่า่จะตดั
ดว้ยวธิรีอ้นหรอืเย็น

การสนบัสนนุทางเทคนคิ

ลกูคา้ของ SSAB สามารถขอรับบรกิารสนับสนุน
โดยตรงและค�าแนะน�าไดอ้ยา่งรวดเร็วจากวศิวกรใน
ทอ้งที ่ซึง่โดยทัว่ไปแลว้สามารถใหบ้รกิารในภาษา
ทอ้งถิน่ ทมีสนับสนุนทางเทคนคิของเราท�างาน
เคยีงคูก่บัจากเครอืขา่ยส�านักงานขายและตวัแทน
จ�าหน่ายทัว่โลกของ SSAB อยา่งใกลช้ดิ 

คณุสมบตัทิ ีท่นัสมยั



HARDOX WEARPARTS 
ศนูยบ์รกิาร แผน่กนัสกึ 
ครบวงจร

ศนูยบ์รกิาร Hardox 
Wearparts สามารถ
ตดิตอ่วศิวกรของ Hardox 
ที ่SSAB เพือ่รับทราบวธิี
การและกระบวนการผลติ
ชิน้สว่นกนัสกึทีท่�างานได ้
ดกีวา่และมอีายกุารใชง้าน
ยาวนานกวา่  
hardoxwearparts.
com

"ศนูยบ์รกิารแผน่กนัสกึครบวงจร" หมายความวา่อยา่งไร? พดู
งา่ยๆ กค็อื Hardox Wearparts เป็นสถานทีเ่ดยีวทีส่ามารถ
จัดการกบัความตอ้งการทัง้หมดเกีย่วกบัวสัดตุา้นทานการ
สกึหรอ 

ผูใ้ชง้านทัว่โลกตา่งไวว้างใจ Hardox Wearparts ใหม้าดแูล
การ ท�างานของตน เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปอยา่งราบรืน่ 
โดยไมม่ขีอ้ขดัขอ้งหรอืตอ้งหยดุท�างานทีท่�าใหต้อ้งสญูเสยี 
คา่ใชจ้า่ย 

ในฐานะลกูคา้ของ Hardox Wearparts คณุสามารถสัง่ซือ้ช ิน้
สว่นกนัสกึใหมจ่าก Hardox ไดต้ามภาพวาดแบบและ 
ค�าแนะน�าของคณุเอง นอกจากนีเ้รายงัมอีะไหลอ่ืน่ๆ ใหเ้ลอืก
มากมายหลายชนดิส�าหรับอปุกรณข์องคณุ และคณุยงัจะได ้
รับบรกิารทีผ่า่นการทดลองและทดสอบมาอยา่งด ีเพือ่สรา้ง
แผนการบ�ารงุรักษาและซอ่มแซมทีป่ระหยดัตน้ทนุในเชงิรกุ

การใชช้ ิน้สว่นกนัสกึของ Hardox สามารถเพิม่ประสทิธภิาพ
การท�างานและยดือายกุารใชง้านออกไปไดอ้ยา่งมาก ทัง้นี ้
ข ึน้กบัสถานการณก์ารใชง้าน โดยมาตรฐานแลว้อปุกรณข์อง
เราท�างานไดด้กีวา่ 2 ถงึ 3 เทา่เมือ่เทยีบกบัเหล็กกลา้ทัว่ไป  
แตบ่างกรณีกเ็คยไดรั้บรายงานวา่ดกีวา่ถงึ 10 เทา่เลยทเีดยีว

ใชง้านไดย้าวนานกวา่ใคร

เผยความลบัของ 
HARDOX IN MY BODY

หากคณุตอ้งการตวัถงัทีแ่ข็งแรง ทนทาน และคุม้คา่ใชจ้า่ย 
การตดิตอ่ผูผ้ลติทีผ่า่นการรับรอง Hardox In My Body  

ดว้ยความมุง่มัน่ในการใหบ้รกิาร โครงสรา้งของ แผน่กนัสกึ 
Hardox ทีม่นี�้าหนักเบากวา่ ปฏบิตังิานไดด้กีวา่ มอีายกุาร
ใชง้านนานกวา่ และบรรทกุน�้าหนักไดม้ากกวา่ อกีทัง้ยงัชว่ย
ประหยดัเชือ้เพลงิ

คณุสมบตัคิวามแข็งและความเหนยีวของวสัดเุป็นสิง่ทีท่�าให ้
Hardox มคีวามโดดเดน่ วสัดขุองเราทนตอ่การสกึหรอไดด้ี
เยีย่ม และคณุสมบตัเิชงิโครงสรา้งยงัท�าใหส้ามารถใชส้รา้งเป็น
ชิน้สว่นส�าหรับรองรับน�้าหนักบรรทกุในการท�างานหลายรปูแบบ 

ผูผ้ลติทีผ่า่นการรับรอง Hardox In My Body จะไดรั้บสทิธพิเิศษ
ในการเขา้ถงึความเชีย่วชาญและเทคโนโลยทีางวสัดศุาสตร ์ 
การประยกุตใ์ชง้าน และวธิกีารผลติลา่สดุจาก SSAB ซึง่ทัง้หมดนี ้
สง่ผลใหค้ณุ ในฐานะลกูคา้ ไดรั้บผลติภณัฑท์ีด่กีวา่กอ่นใคร

บุง้กี๋
แผน่กนัสกึของ Hardox มคีณุสมบตัเิชงิโครงสรา้งทีด่เียีย่ม เหมาะกบัการสรา้งเป็นบุง้กี๋
รถขดุ บุง้กีท๋ีไ่ดจ้ะมอีายกุารใชง้านนานขึน้ คงรปูรา่งเดมิไดด้ ีและเปลีย่นสว่นทีส่กึหรอ
ออกไดง้า่ย 

ถงับรรจุ
ไมว่า่จะเป็นเศษไม ้หรอืซากวสัดจุากการระเบดิ คอนเทนเนอร ์Hardox สามารถรองรับ
การบรรทกุทีส่มบกุสมบนัทีส่ดุไดส้บายๆ โดยทีย่งัมสีภาพดเีมือ่สิน้สดุวนัท�างาน 

ตวัถงัเทขา้ง
Hardox เหมาะอยา่งยิง่ส�าหรับการออกแบบอปุกรณท์ีม่นี�้าหนักเบาและทนตอ่การสกึหรอ 
เพือ่การท�างานในเหมอืงหนิ เหมอืงแร ่รวมถงึงานอืน่ๆ ทีต่อ้งเคลือ่นยา้ยหนิและดนิ 

ตวัถงัรถบรรทกุ
Hardox เปิดโอกาสใหส้ามารถออกแบบชิน้งานไดโ้ดยใชค้านเสรมิความแข็งแรงนอ้ย
ทีส่ดุ การตา้นอากาศทีน่อ้ยลงและศกัยภาพการบรรทกุทีเ่พิม่มากขึน้เป็นผลใหเ้กดิ
ความคุม้คา่ในการขนสง่ 

Hardox In My Body เป็นเครือ่งหมายการคา้ทีใ่ชก้บัผลติภณัฑจ์ากผูผ้ลติทีผ่า่นการ
รับรองโดย SSAB เทา่นัน้ โดยมจีดุมุง่หมายเพือ่รับรองวา่ผูผ้ลติมคีวามรูค้วามช�านาญ
เกีย่วกบัการผลติเหล็กกลา้ในระดบัสงู และผลติภณัฑท์ีต่ดิป้ายรับรองนัน้ท�าจาก 
แผน่กนัสกึ Hardox ของแท ้hardoxinmybody.com


