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ความงดงามของ STRENX:

แข็งแกรง่กวา่  
และเบากวา่

ฉันสามารถประหยดัน�้ามนั ผมสามารถบรรทกุไดม้ากขึน้ผมสามารถยกไดส้งูขึน้ ฉันสามารถท�างานไดอ้ยา่ง
ปลอดภยั

ชิน้งานทีม่นี�้าหนักนอ้ยกวา่จะไดรั้บชยัชนะเสมอ 
ในการสรา้งผลติภณัฑท์ีเ่บาขึน้ คณุตอ้งการเหล็กกลา้ทีแ่ข็งแกรง่กวา่เดมิเพือ่ลดขนาดให ้
บางลง เหล็กกลา้ประสทิธภิาพสงู StrenxTM เป็นทางออกของเราส�าหรับความทา้ทายครัง้
นี ้เราเรยีกวสัดรุุน่นีว้า่เหล็กกลา้ประสทิธภิาพสงู เพราะผลติภณัฑข์องเรามอบประสทิธภิาพ
การท�างานทีเ่หนอืกวา่เหล็กกลา้ก�าลงัสงูทัว่ไป

เหล็กกลา้ Strenx ผูป้ระกอบการและผูผ้ลติรถพว่งสามารถสรา้งสว่นบรรทกุทีร่องรับน�้าหนัก
ไดม้าก ขึน้ รถบรรทกุสามารถลดปรมิาณการใชเ้ชือ้เพลงิและการปลอ่ย CO2 ได ้ผูป้ระกอบ
การเครนสามารถพัฒนาธรุกจิของตนได ้ดว้ยการสรา้งเครนทีส่งูและไกลขึน้ เกษตรกร
สามารถปฏบิตังิานครอบคลมุพืน้ทีก่วา้งขึน้กวา่เดมิ

สิง่เหลา่นีค้อืความงดงามของเหล็กกลา้ Strenx: ไมว่า่คณุจะท�างานลกัษณะใด Strenx ก็
พรอ้มเสนอแนวทางใหม่ๆ  ในการปรับปรงุประสทิธภิาพไดเ้สมอ
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เหล็กกลา้ทีม่า
พรอ้มกบัการ
บรกิารหลงัการขาย
Strenx เหล็กกลา้ประสทิธภิาพสงู  
มศีกัยภาพในการสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑท์ี่
แข็งแรงกวา่ เบากวา่ ปลอดภยักวา่ ท�าให ้
มคีวามสามารถในการแขง่ขนัมากกวา่ 
และยัง่ยนืกวา่ เมือ่น�าเหล็กกลา้คณุภาพ
เยีย่มมาผสานเขา้กบัความรูแ้ละทรัพยากร
ตา่งๆ ที ่SSAB เตรยีมไวใ้ห ้ชว่ยให ้
ผลติภณัฑข์องคณุมปีระสทิธภิาพทีด่ยี ิง่
ขึน้ไปอกีระดบั

SSAB ใหก้ารสนับสนุนลกูคา้ในดา้นการพัฒนา
ผลติภณัฑม์าชา้นาน ตัง้แตก่ารคดิคน้นวตักรรมและ
ออกแบบอปุกรณใ์หม่ๆ  ไปจนถงึการเลอืกวสัด ุค�านวณ
ตน้ทนุตลอดอายกุารใชง้าน โซลชูนัดา้นโลจสิตกิส ์
และค�าแนะน�าเกีย่วกบัการปฏบิตังิานในเวริก์ชอ็ป

สรปุสัน้ๆ ก็คอื ในฐานะลกูคา้ทีเ่ลอืกเหล็กกลา้ Strenx 
คณุจะไดรั้บบรกิารและการสนับสนุนใน 3 สว่น ไดแ้ก:่

การสนับสนุนทางเทคนคิจาก SSAB 
วศิวกรผูม้ากประสบการณข์องเราเป็นแนวหนา้ผูใ้ห ้
บรกิารดา้นเทคนคิ พวกเขาพรอ้มใหค้วามชว่ย เหลอื
ตลอด 24 ชัว่โมงทัง้ในภาษาทอ้งถิน่และภาษาองักฤษ 
การสนับสนุนทางเทคนคิจะชว่ยตอบขอ้สงสยัในการ
ท�างานแตล่ะวนัไดอ้ยา่งตรงจดุ ไมว่า่เป็นเรือ่งการเลอืก
วสัด ุพารามเิตอรก์ารเชือ่ม แนวทางปฏบิตัใินการผลติ 
และอกีมากมาย คณุสามารถตดิตอ่ฝ่ายทางเทคนคิ
ไดท้างโทรศพัทห์รอืสายดว่นใหค้วามชว่ย เหลอืของ 
SSAB นอกจากนี ้คณุยงัสามารถรับขอ้มลูเพิม่เตมิ 
เกีย่วกบัการสนับสนุนทางเทคนคิไดท้ี ่ssab.com

SSAB Shape 
พบกบับรกิารดา้นวศิวกรรม การเตรยีมการกอ่นการผลติ
และโลจสิตกิส ์ทีจ่ะมาชว่ยเสรมิก�าลงัในการผลติเพือ่
ปรับปรงุประสทิธภิาพในการผลติและความคุม้คา่ทาง
เศรษฐศาสตรโ์ดยรวม คณุจะไดเ้ขา้ถงึเครอืขา่ยศนูย์
บรกิารทีพ่ร่ังพรอ้มดว้ยเครือ่งจักรทีท่นัสมยัส�าหรับ 
การผลติ นอกจากนี ้คณุยงัสามารถสัง่ช ิน้สว่นกึง่ส�าเร็จ 
และชดุชิน้สว่นพรอ้มประกอบ สง่ตรงถงึไลนก์ารผลติ 
ไดอ้กีดว้ย 

ศนูยบ์รกิารความรู ้SSAB 
แหลง่ขอ้มลูส�าหรับพัฒนาการปฏบิตังิานและการผลติ
โดยเฉพาะ เป้าหมายส�าคญัทีผู่เ้ชีย่วชาญดา้นวสัดแุละ
การผลติของเราใหก้ารมุง่เนน้เป็นพเิศษกค็อื การสรา้ง
ผลติภณัฑท์ีผ่ลติงา่ยขึน้ รองรับน�้าหนักบรรทกุมากขึน้  
มอีายกุารใชง้านยาวนานขึน้ และตอ้งการการซอ่มบ�ารงุ
นอ้ยลง ศนูยบ์รกิารความรู ้SSAB มทีมีผูเ้ชีย่วชาญ
พรอ้มใหก้ารสนับสนุนลกูคา้ของเราในดา้นตา่งๆ ดงันี:้

ทมีเทคโนโลยเีชงิโครงสรา้ง
มุง่เนน้เกีย่วกบัโซลชูนัการออกแบบขัน้สงูและความ
แข็งแรงเชงิโครงสรา้ง ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการใชเ้หล็กกลา้
ก�าลงัสงูในโครงสรา้งทีแ่ข็งแรงและมนี�้าหนักเบา 

ทมีเทคโนโลยกีารขึน้รปู
วตัถปุระสงคห์ลกัของทมีเทคโนโลยกีารขึน้รปู คอื
การมอบบรกิารสนับสนุนแกล่กูคา้ในประเด็นเกีย่วกบั
แนวทางปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุในการตดัและขึน้รปูเหล็กกลา้
ก�าลงัสงู

ทมีเชือ่มและตดัดว้ยความรอ้น
ใหก้ารสนับสนุนทางเทคนคิและขอ้มลูแกล่กูคา้ของเรา 
ในดา้นการเชือ่มและตดัเหล็กกลา้ SSAB เกรดตา่งๆ 
ดว้ยความรอ้น 

ทมีเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ
ท�าหนา้ทีว่เิคราะหล์�าดบักระบวนการผลติและปรับปรงุ
ประสทิธภิาพกระบวนการตา่งๆ เพือ่ประหยดัตน้ทนุใน
การผลติ

ความงดงามของ STRENX:
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ออกแบบอยา่งทา้ทาย 
เพือ่ผลลพัภท์ีด่กีวา่

“ 
ยิง่บาง   
ยิง่แข็งแรง 
สิง่ทีบ่างขึน้ 
พรอ้มรับ
ความแข็งแรง 
เพิม่มากขึน้ 
”

ประสทิธภิาพของ Strenx ท�าใหก้าร
แขง่ขนัเป็นเรือ่งทีน่่าสนใจมากยิง่ขึน้ 
ไมใ่ชแ่คเ่ฝ้ามองด ูแตค่อืการลงสนาม
ประลองและมสีว่นรว่มไดจ้รงิ
เมือ่อยูใ่นมอืของวศิวกรออกแบบทีม่ฝีีมอืและความมุง่มัน่ Strenx จะ
ใหผ้ลงานทีม่คีณุภาพยอดเยีย่ม  Designer สามารถลดน�้าหนักของ 
โครงสรา้งเหล็กกลา้ไดถ้งึ 20, 30, 40 เปอรเ์ซน็ตห์รอืมากกวา่ ทัง้นี้
ข ึน้กบัการออกแบบ โดยทีย่งัใหป้ระสทิธภิาพสงูกวา่ รวมถงึอายกุาร
ใชง้านทีย่าวนานกวา่

โดยการออกแบบจากวสัดทุีบ่างขึน้ คณุกจ็ะไดรั้บ Application ที่
แข็งแกรง่และเบาขึน้ ส�าหรับการใชง้านหลากหลายรปูแบบ โดย
เฉพาะอยา่งยิง่ กลุม่อตุสาหกรรมเครน และรถขนสง่ทีใ่ชเ้หล็กกลา้ที ่
มคีวามแข็ง 600 MPa ขึน้ไป

หากในปัจจบุนัการใชเ้หล็กแผน่ธรรมดาเป็นทีย่อมรับแลว้การเปลีย่น
ไปใช ้Strenx จะท�าใหป้ระสทิธภิาพในการใชง้านมเีพิม่มากขึน้  

โดยทัว่ไป การออกแบบจะอา้งองิวสัดทุีเ่ราคุน้เคย อยา่งไรกต็าม 
หากตอ้งการออกแบบ Application ทีเ่พิม่ประสทิธภิาพผลติภณัฑท์ี่
แข็งแรงกวา่ เบากวา่ ชงิความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัสงูกวา่ คดิถงึ 
"Strenx"

การออกแบบโครงสรา้งเหล็กที ่600-1300 MPa นัน้เป็นสิง่ทีท่า้ทาย
แนวคดิดัง้เดมิ ราวกบัวา่ก�าลงัออกแบบผลติภณัฑใ์หมเ่ลยทเีดยีว  
เพือ่สนับสนุนแนวความคดิใหม่ๆ  ของคณุ เรายนิดใีหค้�าปรกึษา สง่
ตอ่ขอ้มลูเกีย่วกบัการออกแบบและนวตักรรม  SSAB Knowledge  
เสมอืนดว้ยระบบคอมพวิเตอรจ์�าลองการกระจายความเคน้ สภาวะ
ความลา้ และเกณฑใ์นการออกแบบอืน่ๆ

เรามาเริม่ลงแขง่ขนักนัเถอะ

ความงดงามของ STRENX:
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จาก 
600 
ถงึ  
1300*  
MPa

ถา้คณุคดิวา่เหล็กกลา้ไหนๆก็
เหมอืนกนั Strenx จะเปลีย่น
ความคดิของคณุดว้ยควาตา่งของ 
ความแข็งแรงผวิจนถงึแกนกลาง
สิง่แรกทีค่ณุจะสงัเกตเห็นคณุภาพของพืน้ผวิ  
ดว้ยความหนาและเรยีบอยา่งสม�า่เสมอ ซึง่ผา่นการ
รับรองดว้ยมาตรฐาน ของ Strenx

นอกจากนี ้คณุสมบตัติา่งๆ เชน่ ความทนทานสงูสดุ
กอ่นเสยีรปูและความทนทานตอ่แรงตงึ ประสทิธภิาพ
การดดังอ และความทนทานตอ่แรงกระแทกยงัไดรั้บ
การทดสอบอยา่งละเอยีด เพือ่ความน่าเชือ่ถอืและ
คณุภาพทีเ่สมอตน้เสมอปลาย
*ขอ้มลูในขณะเวลาทีเ่ขยีนเอกสาร อาจมเีพิม่เตมิในอนาคต

คณุสมบตัขิอง Strenx ผา่นการรับรองดว้ยมาตรฐาน Strenx หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ตล่ะเกรด โปรดอา้งองิเอกสารประกอบทีม่ใีหใ้น ssab.com หรอืตวัแทนฝ่ายขาย SSAB ผูด้แูลคณุ SSAB สงวน
สทิธิใ์นการเปลีย่นขอ้มลูจ�าเพาะโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ขอ้มลูในตารางมจีดุมุง่หมายเพือ่ใชส้�าหรับอา้งองิเทา่นัน้ เอกสารขอ้มลูผลติภณัฑท์ีใ่หม้าพรอ้มกบัผลติภณัฑจ์ะมขีอ้มลูคณุสมบตัติา่งๆ ทีถ่กูตอ้งและผา่น
การรับรอง

ความงดงามของ STRENX: รายการผลติภณัฑเ์หล็กกลา้ STRENX ประสทิธภิาพสงูแบบแผน่ แถบบาง ทอ่ และรปูพรรณ

ชือ่

ผลติภณัฑแ์ผน่เหล็กรดีรอ้นของ Strenx
ความยดื
A5 ต�า่สดุ %

ความทนทานตอ่การ
เสยีรปู 
Rp 0.2, ต�า่สดุ [MPa]

CET/CEVทัว่ไป

แผน่เหล็กที ่t = 
10 มม.

ชว่งความหนา  
[มม.]

4-53

4-53

4-53

4-(5)

4-10

780-930

940-1100

980-1150

1250-1550

1400-1700

1.5

2.5

2.5

4.0

700

900

960

1100

1300

14

12

12

8

8

0.29/0.43

0.36/0.55

0.36/0.55

0.42/0.65

69

27

40

27

Strenx 700

Strenx 900

Strenx 960

Strenx 1100

Strenx 1300

(53)-100

(53)-100

(53)-100

5-40

780-930

880-1100

900-1100

1250-1550 3.0

650

830

850

1100

14

12

10

10 0.36/0.55 27

(100)-160 710-900650 14

ความสามารถในการ
โคง้งอ
รัศมกีารตอกขัน้ต�า่ 
R/t, ตดัขวาง
ทศิทางการรดี 
8 _< t < 15 มม.

ความทนทานตอ่แรงดงึ 
Rmต�า่สดุ [MPa]

ความทนทาน 
ตอ่การกระแทก [J]
ที ่-40°C

ชื่อ

ผลิตภัณฑ์เหล็กรีดเย็นของ Strenx
ความยืด
A80 ต่ำาสุด %

ความทนทานต่อการเสียรูป 
Rp 0.2, ต่ำาสุด [MPa]

CET/CEVทั่วไปช่วงความหนา  
[มม.]

0.7-2.1

0.7-2.1

0.7-2.1

1000-1200

1200-1400

1300-1500

2.0

3.5

3.5

700

960

1100

7

3

3

0.29/0.40

0.28/0.39

0.30/0.41

Strenx 700 CR

Strenx 960 CR

Strenx 1100 CR

รัศมีการดัดงอ
[R/t]

ความทนทานต่อแรงดึง 
Rmต่ำาสุด [MPa]

ชือ่

ผลติภณัฑแ์ถบเหล็กรดีรอ้นของ Strenx
ความยดื
A5 ต�า่สดุ %

ความทนทานตอ่การ
เสยีรปู 
Rp 0.2, ต�า่สดุ [MPa]

CET/CEVทัว่ไปชว่งความหนา  
[มม.]

2-10

2-10

2-10

3-12

3-10

3-10

3-8

650-820

700-880

750-950

750-950

930-1200

1000-1250

1250-1450

0.21/0.33

0.22/0.34

0.25/0.39

0.24/0.38

0.25/0.50

0.28/0.51

0.56/0.33

600

650

700

700

900

960

1100

16

14

12

13

8

7

7

1.1

1.2

1.2

1.0

3.0

3.5

4.0

27

27

27

40 (-60°C)

27

27

27 (-40°C)

Strenx 600 MC

Strenx 650 MC

Strenx 700 MC

Strenx 700 MC Plus

Strenx 900 MC

Strenx 960 MC

Strenx 1100 MC

รัศมกีารดดังอ
[R/t]
3 < t _< 6 มม.

ความทนทานตอ่แรงดงึ 
Rmต�า่สดุ [MPa]

ความทนทาน 
ตอ่การกระแทก [J]
ที ่-40°C

ชื่อ

ผลิตภัณฑ์ท่อและรูปพรรณของ Strenx
ความทนทานต่อแรงดึง
Rmต่ำาสุด [MPa]

ขนาดภายนอก [มม.] CET/CEVทั่วไปความหนาของผนัง  
[มม.]

3-10

4-6

4-6

2.5-10

3-10

3-6

700

900

960

650

700

900

10

7

6

12

12

8

33.7 - 323.9
30 x 30 - 300 x 300
50 x 30 - 400 x 200

76.1 - 219.1
70 x 70 - 160 x 160
80 x 60 - 200 x 120 

76.1 - 219.1
70 x 70 - 160 x 160
80 x 60 - 200 x 120

750-950

930-1200

980-1250

700-880

750-950

930-1200

0.24/0.38

0.25/0.50

0.28/0.51

0.22/0.34

0.24/0.38

0.28/0.51

40

40

40

40

40

40

Strenx Tube 700

Strenx Tube 900

Strenx Tube 960

Strenx Section 650

Strenx Section 700

Strenx Section 900

ความยืด
A5 ต่ำาสุด %

ความทนทานต่อการ
เสียรูป 
Rp 0.2, ต่ำาสุด [MPa]

ความทนทาน 
ต่อการกระแทก [J]
ที่ -20°C
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การใชง้าน 
หลากหลาย 
รปูแบบ
ไมว่า่คณุจะท�างานลกัษณะใด เหล็กกลา้ 
Strenx กพ็รอ้มเสนอแนวทางใหม่ๆ   
ในการปรับปรงุประสทิธภิาพไดเ้สมอ  
ในสว่นนี ้เราจะน�าเสนอผลติภณัฑ ์
บางตวัทีใ่ชข้อ้ดขีองเหล็กกลา้ก�าลงัสงู 
เพือ่ลดน�้าหนักของโครงสรา้ง 
เอือ้มใหส้งูและไกลกวา่เดมิ
Strenx ชว่ยใหอ้ปุกรณร์ถยกมคีวามสามารถมากกวา่เดมิ ดว้ยระยะ
ยดืออกดา้นขา้งและระยะยดืออกดา้นบนทีย่าวขึน้ ผสมผสานการ
ออกแบบทีช่าญฉลาด เพือ่มอบประสทิธภิาพการท�างานทีด่ยี ิง่ข ึน้ 
โดยค�านงึถงึความปลอดภยั ของบคุลากเป็นหลกัซึง่เป็นสิง่จ�าเป็น
ส�าหรับอปุกรณร์ถยก ทัง้หมดนีส้ามารถท�าไดโ้ดยทีพ่าหนะทัง้หมด 
ยงัมนี�้าหนักไมเ่กนิพกิดัการสญัจร ทีถ่นนรองรับได ้

บรรทกุไดม้ากขึน้และใชเ้ชือ้เพลงินอ้ยลง 
อตุสาหกรรมขนสง่นัน้คดิหาวธิเีพิม่น�้าหนักบรรทกุและประสทิธภิาพ
การใชเ้ชือ้เพลงิอยูเ่สมอ ส�าหรับสิง่ของทกุชิน้และผูโ้ดยสารทกุ
คน รถบรรทกุ รถพว่ง รถไฟ และรถบสั จ�าเป็นตอ้งมนี�้าหนักเบาลง 
แตต่อ้งใหป้ระสทิธภิาพ ความปลอดภยั และอายกุารใชง้านทีด่เีทา่
เดมิ เหล็กกลา้ Strenx คอืค�าตอบ ดว้ยความทนทานการเสยีรปูสงู
ถงึ 600-1300 MPa โดยทีย่งัรองรับการแปรรปูในเวริก์ชอ็ปไดเ้หมอืน
เหล็กกลา้ทัว่ไป 

ขา่วดสี�าหรับวงการเกษตรและป่าไม ้
ความจใุนปรมิาณมากและน�้าหนักเบาเป็นคณุสมบตัทิัว่ไปทีจ่�าเป็น
ส�าหรับงานดา้นการเกษตรและป่าไม ้ประสทิธภิาพในการบรรทกุทีส่งู
ขึน้นัน้สง่ผลกระทบกบัผลประกอบการทางการเงนิโดยตรง อปุกรณท์ี่
มนี�้าหนักเบาจะชว่ยใหด้นิทีป่ลกูพชืไมอ่ดัตวัแน่น และไมท่�าใหด้นิใน
ป่าเสยีหาย อปุกรณเ์กบ็เกีย่วทีแ่ข็งแรงและมนี�้าหนักเบาจะใชน้�้ามนั
เชือ้เพลงินอ้ยลง สกึหรอนอ้ยกวา่ และประหยดัเวลาการท�างานได ้
มากกวา่ ไมว่า่จะเป็นการเกบ็พชืผลหรอืตดัไม ้นับเป็นขา่วดสี�าหรับ
เจา้ของกจิการและพนักงานขบัรถ

ความปลอดภยัและแข็งแรงส�าหรับโครงสรา้งทางทะเลและ
นอกชายฝ่ัง 
Strenx เป็นตวัเลอืกทีป่ลอดภยัส�าหรับโครงสรา้งทีต่อ้งการความแข็ง
แรงและน�้าหนักเบาในสภาพแวดลอ้มการท�างานในทะเลและนอกชายฝ่ัง
ซึง่เป็นงานทีห่า้มเกดิความผดิพลาด ดว้ยความแข็งแรง ความทนทาน 
ความเสมอตน้เสมอปลาย และประสทิธภิาพในการเชือ่ม ผลติภณัฑจ์งึ
ใหป้ระสทิธภิาพเหนอืกวา่มาตรฐานอนัเขม้งวดของวงการ เหล็กกลา้ 
Strenx ทีม่คีวามสะอาดเป็นเลศิใหค้วามทนทานสงูทีอ่ณุหภมูติ�า่ ชว่ย
รับรองความปลอดภยัสงูสดุในการท�างานทีส่�าคญัยิง่ยวด

ความงดงามของ STRENX:ตวัอยา่ง 
การใชง้าน

รถพว่งขนคอนเทนเนอร์

รถพว่งพืน้เรยีบ

รถพว่งตูเ้ล็ก

รถพว่งส�าหรับขนไม ้

รถพว่งแบบเทขา้ง

รถพว่งขนถงั

รถพว่งบรรทกุรถยนต์

รถไฟบรรทกุสนิคา้

รถไฟบรรทกุผูโ้ดยสาร

รถไฟรางเบา

รถบสัและรถบรรทกุขนาดเล็ก

ลฟิตแ์บบแขนยดืหดและแขนขอ้ตอ่

ลฟิตแ์บบยดืดว้ยขากรรไกร

เครนบรรจแุบบตดิตัง้กบัรถบรรทกุ

รถโฟลก์ลฟิตย์กสงู

เครนป๊ัมคอนกรตี

เครนเคลือ่นที ่

เครือ่งยกขนสนิคา้

รถตดัไมส้�าหรับงานป่าไม ้

รถขนไมส้�าหรับงานป่าไม ้

รถเทขา้งและรถพว่งส�าหรับงานเกษตรกรรม

รถตกัเทดา้นหนา้และอปุกรณต์อ่พว่ง

แชสซแีละแขนบมูรถฉีดพน่สารเคมี

แทน่ขดุเจาะแบบยกขาตัง้

เสาโยงสายไฟ

เครนส�าหรับงานทางทะเลและนอกชายฝ่ัง

เสาโยงเรอืฉุกเฉนิ

กวา้นและอปุกรณใ์นดาดฟ้าเรอื

ทางลาด ดาดฟ้าเรอื และชอ่งระวางเรอื

เฟืองและแร็ค
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ขอตอ้นรับสู ่
เวริก์ชอ็ป

ดว้ยการปรับปรงุกระบวนการอยา่งตอ่เนือ่ง เราจงึสามารถใหบ้รกิาร
เหล็กกลา้ Strenx ทีรั่บรองคณุสมบตัคิวามหนา ความเรยีบ และ
การดดังอได ้การรับรองของ Strenx เป็นสิง่ยนืยนัวา่การผลติของ
คณุจะด�าเนนิไปอยา่งราบรืน่ทกุวนั ตลอดทัง้ปี และวสัดขุองเรายงั
สามารถแปรรปูไดด้ว้ยเครือ่งจักรและเทคโนโลยแีบบเดยีวกบัทีใ่ชใ้น
เหล็กกลา้ทัว่ไป 

SSAB เป็นผูผ้ลติเหล็กกลา้อบแข็งและชบุแข็งคณุภาพสงูทีม่ี
ประสบการณค์วามเชีย่วชาญมากทีส่ดุในโลก เหล็กกลา้ทีม่คีวาม
สะอาดสงูเป็นพเิศษ, โซลชูนัอลัลอยทีป่ราศจากสิง่เจอืปน และ
กระบวนการผลติคณุภาพสงูของ Strenx สง่ผลอยา่งยิง่ตอ่ความ
เหนยีว ความทนทานตอ่การลา้ และประสทิธภิาพของวสัดใุนอณุหภมูิ
ต�า่กวา่ศนูยอ์งศา 

เนือ่งจาก Strenx มคีวามแข็งแรงกวา่ จงึสามารถท�าใหม้ขีนาดบาง
กวา่ เพือ่โครงสรา้งทีม่นี�้าหนักเบายิง่ขึน้ ผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ะมคีณุภาพดี
ขึน้ พรอ้มมอบคณุประโยชนม์ากมาย วสัดทุีบ่างกวา่มกัจะชว่ยลดภาระ
ในการเชือ่มและเพิม่ความเร็วในการผลติ ภาระการ ล�าเลยีง 
เหล็กกลา้ในเวริก์ชอ็ปกจ็ะเบาลง และเหล็กกลา้เหลา่นีย้งัใชเ้นือ้ที ่
จัดเกบ็นอ้ยลง

เมือ่โซลชูนัทีอ่อกแบบจากนวตักรรมใหม่ๆ  ตอ้งการวธิกีารผลติแบบ
ใหมท่ีช่าญฉลาดกวา่เดมิ SSAB Tech support ชว่ยสนับสนุนทาง
เทคนคิได ้เรายนิดใีหค้�าปรกึษาจากผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบัวสัดแุละการ
ขึน้รปู ปรับแตง่ตา่งๆ หากคณุตอ้งการพัฒนาระบบการท�างานใหมห่รอื
ปรับปรงุระบบเดมิ

การรับรองจาก Strenx
การรับรองจาก Strenx ครอบคลมุถงึคณุสมบตัคิวามหนา ความเรยีบ 
และความโคง้งอ

การรับรองความหนา
ชว่งความหนาทีย่อมรับไดนั้น้แคบกวา่ทีร่ะบใุนมาตรฐาน EN ส�าหรับ
กลุม่ผลติภณัฑแ์ตล่ะกลุม่ 

การรับรองความเรยีบ
Strenx มชีว่งความเรยีบ 5 ระดบั ทัง้นีข้ ึน้กบัชนดิของผลติภณัฑแ์ละ
ก�าลงัของวสัด ุผลติภณัฑท์กุระดบัไดม้าตรฐานหรอืมคีณุภาพดกีวา่
ทีร่ะบไุวใ้น EN 10 029 นอกจากนี ้ผลติภณัฑร์ะดบั A และ B ยงัได ้
มาตรฐานหรอืมคีณุภาพดกีวา่ทีร่ะบไุวใ้น EN 10 051

การรับรองความโคง้งอ
การรับรองความโคง้งอนัน้ขึน้กบัความทนทานตอ่การเสยีรปูของ
เหล็กกลา้แตล่ะเกรด ซึง่ไดม้าตรฐานหรอืมคีณุภาพดกีวา่มาตรฐาน 
EN ทีเ่กีย่วขอ้งส�าหรับผลติภณัฑแ์ตล่ะชนดิ 

ความงดงามของ STRENX:

การกา้วพน้ขดีจ�ากดัของโซลชูนัเหล็กกลา้และการออกแบบนัน้
จ�าเป็นตอ้งมเีหล็กกลา้ทีม่คีณุลกัษณะทีค่งทีแ่ละแมน่ย�า เพือ่ยนืยนั
วา่ผลติภณัฑท์ีไ่ดนั้น้มปีระสทิธภิาพและปลอดภยั 

การเชือ่ม
สามารถเชือ่มวสัด ุStrenx ไดด้ว้ยวธิกีารเชือ่มตามปกตทิัว่ไป 
การเชือ่มแบบ MAG เป็นเทคนคิทีน่ยิมใชม้ากทีส่ดุ เนือ่งจาก
สามารถด�าเนนิการโดยอตัโนมตัเิพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติ 
ในระดบัสงู วธิกีารทีเ่หมาะสมอืน่ๆ ไดแ้ก ่การเชือ่ม MMA,  
การเชือ่ม TIG, การเชือ่มดว้ยพลาสมา, การเชือ่มใตฟ้ลกัซ ์ 
และการเชือ่มดว้ยเลเซอร์

การตดัดว้ยเครือ่งมอืกล
วธิตีดั Strenx ดว้ยเครือ่งมอืกลทีด่ทีีส่ดุคอืการใชเ้ครือ่งตดัโลหะ
แบบกโิยตนิ พจิารณาการตัง้คา่ของเครือ่งตดัอยา่งระมดัระวงั
กอ่นด�าเนนิการ ปัจจัยทีส่�าคญัทีส่ดุคอืระยะหา่ง มมุในการตดั 
และความแข็งของใบมดี ควรอุน่แผน่เหล็กใหม้อีณุหภมูสิม�า่เสมอ
กนัทัว่แผน่ +20°C กอ่นตดั 

การขึน้รปูดว้ยเครือ่งจักร
โดยทัว่ไปแลว้ สามารถใชเ้ครือ่งจักรทัว่ไปขึน้รปู Strenx ไดโ้ดย
ไมต่อ้งพึง่พาอปุกรณพ์เิศษ เราแนะน�าใหใ้ชเ้ครือ่งจักรทีม่ัน่คง
พรอ้มตดิตัง้ดว้ยเครือ่งมอืเหล็กกลา้และคารไ์บดค์วามเร็วสงู หาก
ตอ้งการเจาะ เจาะรสู�าหรับสกรหูวัจม ตา๊บเกลยีว กลงึ หรอืกดั
ชิน้งาน 

การตดัดว้ยความรอ้น
พืน้ผวิของแผน่เหล็กและแถบเหล็ก Strenx มคีวามเรยีบเนยีน 
เหมาะอยา่งยิง่ส�าหรับการตดัดว้ยเลเซอรโ์ดยไมต่อ้งเตรยีมพืน้
ผวิเพิม่เตมิเลย การตดัแผน่เหล็กรดีรอ้น Strenx ดว้ยความรอ้น 
สามารถท�าไดห้ลายวธิ ีไมว่า่จะเป็นเชือ้เพลงิออกซเิจน พลาสมา 
และเลเซอร ์

การดดังอ
การดดังอและการมว้นแผน่หรอืแถบเหล็กกลา้ Strenx นัน้
สามารถท�าไดด้ว้ยเครือ่งจักรมาตรฐานส�าหรับการมว้น คณุสมบตัิ
ทีส่ม�า่เสมอ ความหนาทีค่ลาดเคลือ่นนอ้ย และคณุภาพของ 
พืน้ผวิทีด่ ีชว่ยใหส้ามารถท�านายพฤตกิรรมการดดังอไดอ้ยา่งมัน่ใจ 

รับค�าแนะน�าเพิม่เตมิโดยละเอยีดเกีย่วกบั
การท�างานกบัเหล็กกลา้ Strenx ใน 

เวริก์ชอ็ปไดท้ี ่strenx.com 
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โซลชูนั 
ทีป่รับได ้
ตาม 
ความตอ้งการ

นักออกแบบ วศิวกร และ 
ผูผ้ลติ สามารถรับโซลชูนัที ่
ปรับแตง่โดยเฉพาะส�าหรับการ
ยก การขนสง่ งานเกษตรกรรม 
และธรุกจิอืน่ๆ ทีไ่ดรั้บประโยชน์
จากเหล็กกลา้ประสทิธภิาพสงู 
Strenx  
ศนูย ์SSAB Shape ของเรามบีรกิารหลากหลายรปูแบบ
เพือ่การพัฒนาและเตรยีมการกอ่นการผลติชิน้สว่น
เหล็กกลา้ก�าลงัสงู ผูใ้ช ้Strenx ทัว่โลกจะไดรั้บความ
ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัผา่นโครงการรว่มมอืพัฒนา  
คณุจะไดรั้บความเชีย่วชาญทางวศิวกรรมเหล็กกลา้ 
การผลติอปุกรณต์น้แบบ พรอ้มบรกิารจัดสง่ชิน้สว่น
ส�าเร็จรปูสง่ตรงถงึสายการผลติอยา่งทนัทว่งที

บรกิารแปรรปู
เหล็กแผน่ และทอ่เหล็กกลา้ Strenx สามารถปรับ
เปลีย่นใหม้คีวามยาวไดถ้งึ 20 เมตร และรองรับแรง 
ดดังอไดม้ากกวา่ 4,000 ตนั 

จากการเลอืกใชเ้หล็กคณุภาพสงู ทีศ่นูย ์SSAB Shape 
ชว่ยใหธ้รุกจิของคณุไดรั้บประโยชนส์งูสดุ มศีกัยภาพ
การผลติโดยไมต่อ้งลงทนุซือ้เครือ่งจักรใหมแ่ละ 
ลดเวลาได ้

เครือ่งจักรและเทคโนโลยเีหลา่นี ้สามารถสนอง  
ความตอ้งการในการผลติไดห้ลากหลาย และครอบคลมุ 

• การตดัดว้ยเลเซอร์

• การเชือ่มดว้ยเลเซอร์

• การตดัดว้ยไฟจากเชือ้เพลงิออกซเิจน

• การดดังอ

• การตดัดว้ยพลาสมา

• การเจาะรู

• การเลือ่ย

• การรดี

• การมว้น

• การขึน้รปูดว้ยเครือ่งจักร

• การตดัเป็นแถบริว้
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รวดเร็วทนัใจ  
ดว้ยคณุภาพได ้
มาตรฐาน
การกระจายสนิคา้ Strenx นัน้ด�าเนนิ 
เครอืขา่ย Supply Chain ทีไ่ดรั้บการ
ยอมรับ และมคีวามน่าเชือ่ถอื พรอ้มความ
ชว่ย เพือ่ทีก่ารจัดสง่เป็นไปตามความ
ตอ้งการของลกูคา้ 
เราสามารถสง่มอบผลติภณัฑ ์Strenx ในเกรดและขนาดทีน่ยิมใชไ้ด ้
ภายใน 48 ชัว่โมง จากศนูยก์ารผลติโดยตรงหรอืสต็อกสนิคา้ในทอ้งที ่

ระบบโลจสิตกิสข์อง SSAB สามารถปรับแปลงใหส้อดคลอ้งกบัการ
ผลติของคณุ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัปรมิาณการผลติและสถานทีป่ฏบิตังิาน 
โซลชูนัการจัดสง่ทีม่ใีหนั้น้รวมถงึ การจัดการอปุทานและคลงัสนิคา้, 
JIT และ VMI (คลงัสนิคา้ทีบ่รหิารโดยผูข้าย)

Strenx ผลติขึน้ตามขอ้ก�าหนดดา้นคณุภาพทีเ่ขม้งวด แผน่ แถบ ขด
มว้น และทอ่ทัง้หมดจะถกูก�ากบัรหสัประจ�าตวั เพือ่ใหส้ามารถตรวจ
สอบยอ้นรอยกลบัไปยงัขัน้ตอนการผลติเพือ่รับประกนัคณุภาพ

การทดสอบและเอกสารประกอบ
เราด�าเนนิการทดสอบเชงิกลและอลัตราโซนกิทีล่ะเอยีดถีถ่ว้นกอ่นสง่
มอบผลติภณัฑท์กุครัง้ เพือ่รับรองวา่วสัดมุคีณุสมบตัติามขอ้ก�าหนด 
ขอ้มลูการสง่มอบทกุครัง้จะไดรั้บการบนัทกึลงเอกสารอยา่งครบถว้น
ผา่นระบบการรับรองของ SSAB ซึง่สามารถผลติ แจกจา่ย และบนัทกึ
เอกสารตรวจภาพทกุรปูแบบผา่นระบบอเิล็กทรอนกิสไ์ด ้ระบบการ
รับรองชว่ยใหส้ามารถจัดการเอกสารตรวจสภาพไดอ้ยา่งรวดเร็วและ
งา่ยดาย 

การจัดการคณุภาพ
ระบบจัดการคณุภาพที ่SSAB นัน้ยดึตามมาตรฐาน 
EN ISO 9001:2000 และอธบิายรายละเอยีดไวใ้น “คูม่อืการปฏบิตั ิ
งานเพือ่คณุภาพและสิง่แวดลอ้ม” ระบบของเรารับรองโดยหน่วยงาน
ตรวจสอบทีไ่ดรั้บอนุญาต นอกจากนีย้งัผา่นการรับรองตามมาตรฐาน 
AQAP 2110:2 อกีดว้ย ผลติภณัฑข์อง SSAB มคีณุสมบตัติามขอ้
ก�าหนดในการตดิเครือ่งหมาย CE ตามค�าสัง่ของสหภาพยโุรปวา่ดว้ย
ผลติภณัฑส์�าหรับงานกอ่สรา้ง (89/106/EEC)

การเคลอืบผวิ บรรจ ุและท�าเครือ่งหมาย
ผลติภณัฑเ์หล็กกลา้ Strenx เสนอทางเลอืกในการเคลอืบผวิ บรรจ ุ
และท�าเครือ่งหมายมากมายหลายรปูแบบ เชน่ สารเคลอืบกนัสนมิ 
พลาสตกิหอ่หุม้ทีท่นทาน อปุกรณป์กป้องขอบ ป้ายก�ากบัผลติภณัฑ ์
และการท�าเครือ่งหมายทีไ่มล่บเลอืนเพือ่ระบตุวัผลติภณัฑ์
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การใหบ้รกิารอยา่ง
มอือาชพี
My Inner Strenx เป็นโครงการควบคมุคณุภาพ
ทีเ่ปิดโอกาสใหผู้ผ้ลติสนิคา้เหล็กกลา้คณุภาพสงู
สามารถพัฒนาธรุกจิของตนใหเ้ขม้แข็งและประสบ
ความส�าเร็จยิง่ขึน้ นอกจากนีย้งัชว่ยใหผู้ใ้ชไ้ดรั้บ
ผลติภณัฑท์ีผ่ลติดว้ยเหล็กกลา้คณุภาพเยีย่ม และ
เทคนคิการผลติทีไ่ดรั้บการควบคมุคณุภาพ 
การเป็นสมาชกิ My Inner Strenx น�าสทิธปิระโยชนม์ากมายมาใหบ้รษัิท พรอ้ม
แรงขบัเคลือ่นในการสรา้งผลติภณัฑท์ีด่ทีีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปไดผ้า่นเหล็กกลา้
ประสทิธภิาพสงู Strenx 

ในขัน้ตน้ สมาชกิจะไดรั้บสทิธิพ์เิศษในการเขา้ถงึบรกิารและแหลง่ขอ้มลูของ SSAB 
มากมาย เพือ่น�าไปใชอ้อกแบบ พัฒนา และผลติสนิคา้ ไมว่า่จะเป็นผลติภณัฑ์
ใหมห่รอืทีม่อียูเ่ดมิ ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนคิของ SSAB จะแบง่ปันความรูเ้กีย่วกบั
ผลติภณัฑแ์ละแนวทางปฏบิตัสิ�าหรับเวริก์ชอ็ปลา่สดุกบับรษัิทสมาชกิ สมาชกิยงัได ้
รับชอ่งทางตรงส�าหรับตดิตอ่กบัศนูยบ์รกิารความรูข้อง SSAB เพือ่รับทราบแนวทาง
ใหม่ๆ  อนัสรา้งสรรคใ์นการออกแบบงานดว้ยเหล็กกลา้ Strenx 

สทิธปิระโยชนอ์ืน่ๆ ส�าหรับสมาชกิไดแ้ก ่สายดว่นส�าหรับการพัฒนาเชงิเทคนคิ ซึง่
เปิดโอกาสใหส้มาชกิไดเ้ขา้รว่มการสมัมนาดา้นการออกแบบและเทคนคิเกีย่วกบั
การใชง้าน Strenx เป็นประจ�า ไดต้ดิตอ่กบัทีป่รกึษาทางธรุกจิของ SSAB Shape 
โดยตรง และการสนับสนุนในการสรา้งแบรนดแ์ละท�าการตลาดกบัผูใ้ช ้

กอ่นเขา้เป็นสมาชกิ บรษัิทจะไดรั้บการประเมนิและอนุมตัโิดย SSAB สมาชกิจะ
ไดรั้บอนุญาตใหต้ดิป้าย My Inner Strenx อยา่งเป็นทางการบนผลติภณัฑท์ี่
ผา่นการรับรอง เพือ่ประกาศไดอ้ยา่งภาคภมูใิจวา่ผลติภณัฑข์องตนมคีณุภาพและ
ประสทิธภิาพในระดบัดเียีย่ม 

ป้ายก�ากบันีเ้ป็นการบอกใหล้กูคา้ทราบวา่ ผลติภณัฑน์ีไ้ดรั้บการปรับปรงุเพือ่ความ
แข็งแรงและน�้าหนักทีเ่บา ท�าจากเหล็กกลา้ Strenx ส�าหรับงานโครงสรา้ง อกีทัง้ยงั
ผลติดว้ยมาตรฐานการออกแบบและวสัดทุีผ่า่นการรับรองจาก SSAB

My Inner Strenx เป็นขอ้เสนอทางธรุกจิทีคุ่ม้คา่ส�าหรับทกุฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง รบีสมคัร
ตัง้แตว่นันี ้เพือ่กา้วน�าหนา้คูแ่ขง่ไปอกีขัน้
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