
Hardox Wearparts lanserar Duroxite™-- senaste nytt inom
hårdpåsvetsning
En ny produktserie som sätter en högre kvalitetsstandard för marknaden för hårdpåsvetsade material, med unika
produktgarantier och produktexpertis från SSAB, som också tillverkar Hardox® slitplåt 

Hårdpåsvetsat Duroxite kommer att lanseras på MINExpo, 26-28 september, i Las Vegas, NV, USA. Den här nya hårdpåsvetsningsprodukten är
ett holistiskt slitstarkt erbjudande från Hardox Wearparts till slutanvändarna.  Hardox Wearparts erbjuder både branschledande Hardox®
slitplåt och hårdpåsvetsade produkter med Duroxite och har de bästa slitlösningarna för kundernas miljöer och applikationer.

Hårdpåsvetsat Duroxite består av slithållfasta material som läggs ovanpå mjukt stål eller Hardox slitplåt, vilket ger ett otroligt slitstarkt
sammansatt material. Duroxite tillverkas av SSAB, som också tillverkar Hardox slitplåt. Företaget är mycket kunnigt inom metallurgi och
slitstyrka.

Hårdpåsvetsat Duroxite fungerar särskilt bra i glidslitagemiljöer där man bearbetar litet och hårt material, som till exempel kol med högt
kvartsinnehåll.  Det slitstarka materialet har en viktig roll i miljöer med högre temperaturer.

”Våra kunder kan förvänta sig de bästa slitegenskaperna och den längsta livslängden från Duroxite, precis som de har gjort från Hardox,”
säger Gregoire Parenty, chef för SSAB Services. ”Det är det självklara valet för många industrier, som gruvindustrin, cementtillverkning och -
hantering, koleldad drift och många andra tillämpningar.”

Garanterad skillnad med Duroxite

Duroxite har garantier som är unika på marknaden för hårdpåsvetsade produkter. Hårdpåsvetsade produkter med Duroxite levereras med en
garanterad tjocklek inom +10%. Lagret är jämnt över hela plåten och från plåt till plåt.

Dessutom garanteras de jämna slitegenskaperna genom plåten ner till 75% av hårdpåsvetsningens tjocklek och inte bara på ytan.
Återstående 25% är övergångslagret som krävs för ett bra fäste på grundplåten. En optimal karbidsammansättning garanterar en enhetlig
förbindelse mellan grundplåten och den hårdpåsvetsade produkten, vilket bidrar till Duroxites höga slittålighet och långa livslängd.

Duroxite presenteras på MINExpo

För mer information om Duroxite och dess fördelar i gruvindustrin, besök SSABs bås #913 på MINExpo. Ross Wylie, chef för Hardox Wearparts
Americas, kommer att finnas tillgänglig för intervjuer där. Om du vill boka en intervju med Ross, kontakta Andie Drobnik, marknadsföringschef
på SSAB North America, andrea.drobnik@ssab.com, +1 630-810 4774.

Om Hardox Wearparts

Duroxite säljs via Hardox Wearparts, ett nätverk med fler än 200 center i 65 länder. Hardox Wearparts är specialiserade på att tillhandahålla
delar och tjänster avsedda att hålla igång maximal produktion i slitageutsatta verksamheter. www.hardoxwearparts.com

Kontakt

Om du vill ha mer information om Duroxite ska du kontakta Kent-Olof Norling, Wear Service manager + 46 70 564 4862 eller Lingyun Wei,
produktchef för Overlay Products, Lingyun.wei@ssab.com, +1 561 381 5760 eller besök www.duroxite.com.
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SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och -tjänster som har utvecklats i nära samarbete med
företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har medarbetare i fler än 50 länder Idag har SSAB
produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm och
sekundärnoterat på NASDAQ OMX i Helsingfors. www.ssab.com.


