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PRESSEMEDDELELSE 

SSAB lancerer Hardox og Toolox som 
rundstål 
SSAB introducerer Hardox og Toolox som rundstål med samme garanterede egenskaber 
som pladeprodukterne. Hermed er der åbnet op for en helt ny verden af slidbestandigt 
konstruktions- og værktøjsstål. 
 
Hardox- og Toolox-rundstål udgør et syvmileskridt fremad inden for stålproduktion. Den 
ultrahøje renhed og lavtlegerede kemi har sammen med en optimeret 
varmebehandlingsproces gjort det muligt at opnå en uforlignelig mekanisk styrke. 
 
Den skarpe konkurrence i industrien stiller krav til markedet. Blandt andet om kortere 
leveringstider og bedre produktegenskaber. Hardox- og Toolox-rundstål leveres bratkølede 
og anløbne for høj trækstyrke og hårdhed, hvilket åbner helt nye muligheder for at designe 
stærkere og lettere konstruktioner. Behovet for varmebehandling af gængse stålkvaliteter 
bortfalder, og kortere leveringstider opnås.  
 
"Vi har dokumenterede tekniske anvendelser af Toolox-rundstål i værktøjsholdere samt 
i forskellige former for drivaksler og valser, fortæller Joaquín Azcona, Protection & Tooling 
hos SSAB. Hardox-rundstål har ligeledes vist glimrende præstationer inden for traditionelle 
Hardox-segmenter, f.eks. som stifter til fastholdelse af skovlen på gravemaskiner. Brugen af 
de nye stænger gør det muligt at optimere værkstedsprocesser som spåntagning, svejsning 
og polering," tilføjer Joaquín Azcona. 
 
Det nye rundstål markedsføres i diametre fra 21 - 141 mm og i længder op til 5 000 mm. 
Det aktuelle lagersortiment kan findes på SSAB App’en under Stock/Toolox. Afkortet 
Toolox- og Hardox-rundstål markedsføres gennem det verdensopspændende netværk af 
autoriserede Toolox-distributører. Både SSAB og distributørerne er i stand til at støtte 
kunderne med rådgivning om anvendelse og tekniske retningslinjer. 
 
 
Få mere at vide ved at kontakte: 
 
Joaquín Azcona, Head of Product Group, Protection & Tooling, SSAB  +46 155 254 142 | 
joaquin.azcona@ssab.com 
 
 
 
SSAB er en stålvirksomhed baseret i Norden og USA. SSAB markedsfører forædlede produkter og 
tjenesteydelser og samarbejder tæt sammen med sine kunder om at frembringe en stærkere, lettere 
og mere bæredygtig verden. SSAB har medarbejdere i mere end 50 lande. SSAB har 
produktionsanlæg i Sverige, Finland og USA. SSAB er noteret på NASDAQ OMX Nordic Exchange 
i Stockholm og sideløbende noteret på NASDAQ OMX i Helsinki. 

http://www.ssab.com/
mailto:joaquin.azcona@ssab.com

