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แผน่เหล็กทนสกึเป็นตวัก�ำหนด อนำคตของ
ธรุกจิของคณุ Hardox® ใหก้ำรปกป้อง
อปุกรณแ์ละเครือ่งจักรของคณุจำกกำร 
สกึหรอไดด้เียีย่ม ลดเวลำกำรซอ่มบ�ำรงุ 
ของเวริก์ชอ็ป พรอ้มเพิม่ควำมสำมำรถใน
กำรผลติโดยรวม

คณุลกัษณะเดน่ของ Hardox คอืกำรมี
ประสทิธภิำพเหมอืนเดมิไมเ่ปลีย่นแปลง
ตลอดอำยกุำรใชง้ำน ท�ำใหส้ำมำรถก�ำหนด
ตำรำงกรซอ่มบ�ำรงุไดอ้ยำ่งแมน่ย�ำ

ดว้ยควำมแข็งแรง และควำมเหนยีวใน 
ระดบัสงู สำมำรถประยกุตใ์ช ้Hardox ใน
งำนหลำกหลำยรปูแบบ ไมว่ำ่จะเป็นกำร 
บรรทกุ ขนสง่ งำนบดในเหมอืงหนิและ 
เหมอืงแร่

เคล็ดลบัทีท่�ำให ้Hardox มปีระสทิธภิำพ
ในกำรใชง้ำนสงูสดุ คอืกระบวนกำรผลติ
ของเรำซึง่ประกอบดว้ยกำรท�ำควำม 
สะอำดเหล็กกลำ้ดว้ยเทคโนโลยทีำง 
โลหกำรทีท่นัสมยัและกำรชบุแข็งทีเ่ป็น 
เอกลกัษณ ์ท�ำใหแ้ผน่กนัสกึของเรำม ี
ควำมแข็งและควำมเหนยีวเป็นเลศิ  
อกีทัง้ ยงัสะดวกตอ่กำรท�ำงำนในเวริก์ชอ็ป 
อกีดว้ย

ผูเ้ชีย่วชำญพรอ้มใหบ้รกิำร
นอกจำกแผน่กนัสกึแลว้ SSAB ยงัมคีวำม
ช�ำนำญพรอ้มมอบใหค้ณุ โดยเรำจะ 
แบง่ปันควำมรูใ้หค้ณุผำ่นฟังกช์นักำร 
สนับสนุนทำงเทคนคิ  

ดว้ยกำรใหบ้รกิำรทำงเทคนคิทีป่ระกอบ 
ดว้ยผ เชีย่วชำญทีส่ำมำรถชว่ยปรับปรงุ
ผลติภณัฑ ์ใหม้ปีระสทิธภิำพสงูสดุในแงม่มุ
กำรออกแบบพรอ้มมุง่มัน่พัฒนำเชงิเทคนคิ 
ดำ้นกำร สกึหรอ เรำเปิดโอกำสใหค้ณุได ้
สือ่สำรกบันัก วชิำกำรระดบัปรญิญำเอกและ
ผูเ้ชีย่วชำญที ่มปีระสบกำรณแ์กไ้ขปัญหำ
ดำ้นกำรสกึหรอ เป็นเวลำยำวนำนนับสบิปี 
คณุสำมำรถรับขอ้มลูเชงิประยกุตข์องสว่น
ประกอบส�ำคญัทีต่อ้งรองรับกำรสกึหรอไดด้ี

ขอ้มลูเกีย่วกบักำรสกึหรอ
กำรสกึหรอนัน้มหีลำกหลำยรปูแบบ และ
แตล่ะแบบกส็ง่ผลกระทบกบัอำยกุำรให ้
บรกิำรของอปุกรณใ์นลกัษณะทีแ่ตกตำ่ง
กนัไป 

กำรสกึหรอทีพ่บบอ่ยทีส่ดุกค็อืกำรสกึหรอ
จำกกำรเลือ่นไถลและกำรกระแทก 
นอกจำกนี ้กำรสกึหรอจำกกำรบบีอดักเ็ป็น
อกีรปูแบบทีพ่บบอ่ยเชน่กนั ซึง่จะเกดิขึน้
เมือ่เศษวตัถตุดิอยูใ่นชอ่งแคบระหวำ่ง 
พืน้ผวิแข็ง 2 ดำ้น

หนิแตล่ะชนดิมอีงคป์ระกอบแรธ่ำต ุ
แตกตำ่งกนัไป ซึง่สง่ผลกบัควำมเสยีหำย 
จำกกำรสกึหรอในรปูแบบตำ่งๆ เชน่กนั

ซอฟตแ์วร ์WearCalc จำกผูจั้ดกำรฝ่ำย
เทคนคิของเรำ สำมำรถอธบิำยและ
ค�ำนวณควำมแตกตำ่งเชงิเปรยีบเทยีบ
ระหวำ่งวสัดชุนดิตำ่งๆ นอกจำกนีย้งัชว่ย
ใหค้ณุสำมำรถท�ำนำยอำยกุำรสกึหรอเชงิ
สมัพัทธ ์และเปรยีบเทยีบโซลชูนัป้องกนั
กำรสกึหรอแตล่ะแบบได ้

ไมว่ำ่กำรปฏบิตังิำนและรปูแบบกำรสกึหรอ
ของคณุจะเป็นอยำ่งไร Hardox พรอ้มมอบ
ประสทิธภิำพกำรปกป้องในระดบัดเียีย่ม
เสมอ

เหล็กแผน่ทนสกึ : ขอ้มลูแบบเจาะลกึ

กำรเลือ่นไถล
ส�ำหรับกำรสกึหรอแบบเลือ่นไถล วตัถขุดัสเีชน่กอ้น
กรวดจะเลือ่นและกลิง้บนพืน้ผวิอยำ่งอสิระ เมือ่เลอืก
แผน่กนัสกึ Hardox เกรดทีแ่ข็งขึน้ กจ็ะสำมำรถยดือำยุ
กำรใชง้ำนไดม้ำกพอสมควร

กำรกระแทก
ส�ำหรับกำรสกึหรอแบบกระแทก กอ้นกรวดจะกระทบ
พืน้ผวิอปุกรณก์นัสกึหรอดว้ยมมุตกกระทบที ่
หลำกหลำย แผน่กนัสกึ Hardox เกรดทีแ่ข็งขึน้ 
สำมำรถยดือำยกุำรใชง้ำนในสว่นนีไ้ดเ้ชน่กนั

กำรบบีอดั
ส�ำหรับกำรสกึหรอแบบบบีอดั กำรระบรุะยะเวลำกำร 
ใชง้ำนทีเ่พิม่ขึน้ของแผน่กนัสกึนัน้ท�ำไดย้ำก แตอ่ยำ่งไร
กต็ำม เมือ่เพิม่ควำมแข็งของแผน่กนัสกึ Hardox กจ็ะ
สำมำรถยดือำยกุำรใชง้ำนไดม้ำกพอสมควร

Hardox – โปรแกรมผลติภณัฑท์ัง้หมด

ไมว่ำ่ควำมทำ้ทำยดำ้นกำรสกึหรอของคณุจะเป็นเชน่ไร เรำมแีผน่ 
กนัสกึ Hardox ทีเ่หมำะกบัควำมตอ้งกำรเสมอ และดว้ยเกรด 
ควำมแข็ง ควำมหนำ และควำมกวำ้งทีม่ใีหเ้ลอืกมำกมำย รับรองไดว้ำ่ 
อปุกรณข์องคณุจะท�ำงำนดว้ยประสทิธภิำพสงูสดุ

Hardox 400 และ 450 เป็นแผน่กนัสกึทีร่องรับกำรใชง้ำนได ้
หลำกหลำยรปูแบบ มคีวำมเหนยีวสงู โคง้งอได ้และรองรับ 
กำรเชือ่มไดอ้ยำ่งดเียีย่ม

Hardox 500 เป็นแผน่กนัสกึทีเ่หนยีว โคง้งอได ้และรองรับกำรเชือ่ม
ได ้เหมำะส�ำหรับกำรท�ำงำนทีต่อ้งกำรควำมทนทำนสงู

Hardox 550 มคีวำมแข็ง 550 บรเินลล ์และควำมเหนยีวเทำ่กบั 
Hardox 500 ออกแบบขึน้เพือ่ยดือำยกุำรใชง้ำน แตย่งัทนตอ่กำร 
แตกรำ้วไดด้เีทำ่เดมิ

Hardox 600 มคีวำมแข็ง 600 บรเินลล ์แตย่งัสำมำรถรองรับกำรตดั
และเชือ่มได ้ท�ำใหเ้ป็นแผน่กนัสกึชัน้เยีย่มทีเ่หมำะอยำ่งยิง่ส�ำหรับ
งำนทีต่อ้งกำรประสทิธภิำพสงู

Hardox HiTuf เป็นแผน่กนัสกึแบบทนทำนสงูพเิศษ ใชส้�ำหรับชิน้สว่น
ทีร่องรับภำระงำนหนักซึง่ตอ้งกำรควำมทนทำนตอ่กำรสกึหรอและ 
แตกรำ้วมำกเป็นพเิศษ

Hardox Extreme ใชส้�ำหรับงำนทีต่อ้งกำรควำมทนทำนตอ่กำร
สกึหรอในระดบัสงูอยำ่งยิง่ อปุกรณร์ุน่นีส้ำมำรถใชแ้ทนผลติภณัฑ์
กนัสกึทีม่รีำคำแพง เชน่ แผน่วำงทบัแบบผวิหนำ้แข็ง และเหล็กขำว
ปรมิำณโครเมยีมสงู นอกจำกนี ้แมว้ำ่จะมคีำ่ควำมแข็งสงู แตก่ย็งั
สำมำรถเชือ่ม ตดั กลงึ และเจำะดว้ยเครือ่งมอืเวริก์ชอ็ปมำตรฐำนได ้
 

SSAB 
SE-613 80 Oxelösund 
Sweden

โทรศพัท:์ +46 155 25 40 00 
แฟกซ:์ +46 155 25 40 73 
contact@ssab.com 
 
www.hardox.com

HARDOX ในการท�างานจรงิ
เหมอืงหนิและเหมอืงแรแ่บบเปิด 

เราคอืสว่นหนึง่ของความส�าเร็จ

SSAB เป็นบรษัิททีด่�ำเนนิธรุกจิเกีย่วกบัเหล็กกลำ้ซึง่มฐีำนปฏบิตักิำรในภมูภิำค
สแกนดเินเวยีและสหรัฐอเมรกิำ SSAB เสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิำรทีผ่ำ่นกำรเพิม่
คณุคำ่ ซึง่พัฒนำขึน้จำกกำรรว่มมอือยำ่งใกลช้ดิกบัลกูคำ้ เพือ่สรำ้งสรรคโ์ลกที่
แข็งแกรง่ บำงเบำ และยัง่ยนืยิง่ขึน้ SSAB มพีนักงำนประจ�ำอยูใ่นสถำนทีต่ำ่งๆ 
มำกกวำ่ 50 ประเทศ SSAB มศีนูยก์ำรผลติในสวเีดน ฟินแลนด ์และสหรัฐอเมรกิำ 
SSAB จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรัพย ์ NASDAQ OMX Nordic Exchange ที ่
สต็อกโฮลม์ และจดทะเบยีนตลำดหลกัทรัพยต์ำ่งประเทศใน NASDAQ OMX ที่
เฮลซงิก ิwww.ssab.com
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ความไดเ้ปรยีบทีส่มัผสัไดส้�าหรบัอตุสาหกรรมเหมอืงหนิและเหมอืงแร่

a. รถขดุบุง้กีเ๋สย

b.  รถดนัดนิ

c.  รถบรรทกุยกเท

d.  รถขดุ 

e.  ชอ่งเทแร่

f.  เครือ่งป้อน

g.  เครือ่งคดักรอง

h.  เครือ่งบดแบบปำกโม่

i.  เครือ่งล�ำเลยีง

j. ปลอ่งสง่แร่

k.  เครือ่งบดแบบคอ้น

l.  กำรคดักรองขัน้สดุทำ้ย

m. รถตกั

n.  รถเทขำ้ง

กำรท�ำเหมอืงหนิและเหมอืงแรแ่บบเปิดนัน้เป็นงำนทีต่อ้งกำรอปุกรณ์
คณุภำพสงู เมือ่พจิำรณำเรือ่งควำมทนทำนตอ่กำรสกึหรอ อปุกรณท์ีม่ี
คณุภำพต�ำ่นัน้ไมคุ่ม้เลยกบัควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้ แผน่กนัสกึ Hardox® 
มอบขอ้ไดเ้ปรยีบทีด่เียีย่มไมม่ผีูใ้ดเทยีบเทำ่แกอ่ตุสำหกรรมเหมอืงหนิและ
เหมอืงแรใ่นทกุขัน้ตอนกำรผลติ ซึง่รวมถงึประโยชนด์ำ้นเศรษฐศำสตรท์ี่
สรำ้งควำมแตกตำ่งอยำ่งมำกในธรุกจิกำรท�ำเหมอืง  

เริม่ตน้จำกควำมทนทำนอนัยอดเยีย่มของแผน่กนัสกึ Hardox ซึง่เป็นผลให ้
ใชง้ำนไดย้ำวนำนขึน้อยำ่งมำกและไมต่อ้งซอ่มบ�ำรงุบอ่ยครัง้ 

แผน่กนัสกึของ Hardox เป็นโซลชูนัทีใ่ชง้ำนในไซตง์ำนไดอ้ยำ่งรวดเร็ว  
อกีทัง้ยงัมคีวำมยดืหยุน่ ประสทิธภิำพในกำรเชือ่มทีย่อดเยีย่ม และ
คณุสมบตัทิีส่ะดวกตอ่กำรด�ำเนนิกำรในเวริก์ชอ็ป ชว่ยใหส้ำมำรถผสำนเขำ้
กบัแนวทำงกำรซอ่มบ�ำรงุของบรษัิทไดอ้ยำ่งสะดวก เพือ่กำรผลติทีต่อ่เนือ่ง 
นอกจำกนีย้งัชว่ยใหไ้มต่อ้งสต็อกอะไหลเ่ป็นจ�ำนวนมำกอกีดว้ย

เมือ่พจิำรณำในแงก่ำรออกแบบ คณุสมบตัอินัเป็นเอกลกัษณข์องแผน่กนัสกึ 
Hardox ยงัพำคณุกำ้วพน้กรอบควำมคดิแบบเดมิๆ ชว่ยใหผ้ลงำนออกแบบ
ของคณุมอบประสทิธภิำพและควำมคุม้คำ่มำกขึน้ไปอกีระดบั ตวัอยำ่งเชน่ 
ควำมแข็งแรงอนัยอดเยีย่มท�ำใหส้ำมำรถใชแ้ผน่เหล็กทีบ่ำงลง ลดน�้ำหนัก
โดยรวม พรอ้มเพิม่พกิดับรรทกุและควำมสำมำรถในกำรผลติ

รถขดุบุง้กีเ๋สย
ใช ้Hardox 400/450 ในโครงสรำ้งบุง้กีเ๋สย  
แนะน�ำใหใ้ช ้Hardox HiTuf ส�ำหรับใบมดี
ตดั สว่น Hardox 500/550 นัน้เหมำะ 
อยำ่งยิง่ส�ำหรับแผน่แกม้ของบุง้กี ๋

รถดนัดนิ
Hardox เกรด 400/450/500 เหมำะอยำ่ง
ยิง่ส�ำหรับโครงสรำ้งใบมดีคณุภำพสงู ใช ้
Hardox 500/550 ส�ำหรับใบมดีตดั และ 
Hardox HiTuf ส�ำหรับหวัครำด

รถบรรทกุยกเท
Hardox เปิดโอกำสใหค้ณุออกแบบตวัถงั
ยกเทน�้ำหนักเบำทีท่นทำนตอ่กำรสกึหรอ
ไดด้เีทยีบเทำ่โครงสรำ้งจำกวสัดอุืน่ๆ ที่
หนักกวำ่นีม้ำกๆ นอกจำกนีย้งัเป็นตวัเลอืก
ทีย่อดเยีย่มส�ำหรับแผน่บรุถบรรทกุ ส�ำหรับ
ดำ้นขำ้ง พืน้ และดำ้นหนำ้ ใหใ้ช ้Hardox 
400/450/500 ทีม่อบกำรปกป้องอยำ่ง
สมบรูณแ์บบ

ชอ่งเทแร่
ทีจ่ดุเทแร ่ใหใ้ช ้Hardox 400/450/500 บุ
ชอ่งเทแร่

ฮอปเปอรแ์ละเครือ่งจำ่ย
Hardox 500/550/600 เป็นตวัเลอืกที ่
เหมำะส�ำหรับฮอปเปอรแ์ละเครือ่งจำ่ย 

เครือ่งบด
Hardox ทกุเกรดสำมำรถใชก้บัเครือ่งบดได ้
ทัง้นีข้ ึน้กบัชนดิของเครือ่งบดและลกัษณะ
กำรสกึหรอทีเ่กดิขึน้ 

ปลอ่งสง่แร่
ปลอ่งสง่แรท่�ำหนำ้ทีเ่ปลีย่นแปลงทศิทำง
กำรขนสง่แร ่ซึง่สำมำรถท�ำจำก Hardox 
450/500/550/600 ได ้

รถเทขำ้ง 
ใช ้400/450/500 กบัตวัถงัเทขำ้ง Hardox 
เป็นอปุกรณป้์องกนักำรสกึหรอทีย่อดเยีย่ม
ส�ำหรับกำรท�ำงำนในลกัษณะนี ้นอกจำก
นี ้Hardox ยงัทนตอ่กำรกระแทกและบบุ
สลำยไดด้ ีนับเป็นโซลชูนักำรออกแบบที่
ยอดเยีย่ม

คำน: Hardox 400/450

แขนตอ่: Hardox HiTuf/400

โครง: Hardox 400/450

แถบกนัสกึ: Hardox 500/550

แผน่ดำ้นขำ้ง: Hardox 400/450/500

แผน่แกม้: Hardox 500/550

มมุดำ้นขำ้ง: Hardox 500/550

ใบมดีดำ้นขำ้ง: Hardox 450/500

ใบมดีตดั: Hardox Hituf 

            
/400/450/500
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3

บุง้กี๋
บุง้กีจ๋ะตอ้งรองรับกำรสกึหรอแบบเลือ่นไถล
และกระแทก รวมถงึภำระกำรบรรทกุทีห่นัก
หน่วง กำรใช ้Hardox 400/450/500/550 
ผสมผสำนกนัจะชว่ยใหอ้ปุกรณท์�ำงำนได ้
อยำ่งเต็มประสทิธภิำพ พรอ้มใหอ้ำยกุำร 
ใชง้ำนสงูสดุ
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HARDOX ในบุง้กี๋

กำรใชง้ำน Hardox ในกำรท�ำเหมอืงหนิและเหมอืงแรแ่บบเปิด


