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PRESS RELEASE 

Firma SSAB wprowadza pręty okrągłe ze 
stali Hardox i Toolox 
 
SSAB wprowadza pręty okrągle ze stali Hardox i Toolox, z identycznymi gwarantowanymi 
własnościami jak w przypadku blach. Ma to na celu rozwinięcie nowego obszaru 
zastosowań stali trudnościeralnej, inżynieryjnej i narzędziowej. 
 
Pręty okrągłe Hardox i Toolox reprezentują zdecydowany krok w kierunku rozwoju branży 
stalowej. Ultrawysoki poziom czystości oraz niska zawartość pierwiastków stopowych, 
w połączeniu ze zoptymalizowanym procesem obróbki cieplnej, umożliwiły uzyskanie 
znakomitych własności mechanicznych.  
 
Aktualna zacięta konkurencja w branży dyktuje szybsze dostarczanie produktu na rynek 
oraz jego wyższe własności. Pręty okrągłe Hardox i Toolox, oferowane po hartowaniu 
i odpuszczaniu w celu uzyskania wysokiej twardości i wytrzymałości na rozciąganie, 
otwierają całkowicie nowe możliwości w zakresie projektowania mocniejszych i lżejszych 
produktów. Wyeliminowana zostaje konieczność obróbki cieplnej jak w przypadku 
standardowych gatunków stali, zaś czas dotarcia na rynek ulega skróceniu. 
 
„Znaleźliśmy adekwatne zastosowania inżynieryjne dla prętów okrągłych Toolox 
w uchwytach narzędziowych, jak również w różnego typu wałkach i rolkach” – wyjaśnia 
Joaquín Azcona z działu Protection & Tooling. „Ponadto pręty okrągłe Hardox 
z powodzeniem sprawdziły się w tradycyjnych zastosowaniach Hardox, m.in. w segmencie 
sworzni do czerpaków koparek. Wykorzystanie tych nowych prętów umożliwi optymalizację 
procedur warsztatowych, m.in. obróbki skrawaniem, spawania i polerowania” – 
podsumowuje Azcona.  
 
Zakres średnic wynosi od 21 do 141 mm, przy długości nawet do 5000 mm. Z aktualnym 
asortymentem można zapoznać się poprzez aplikację SSAB w sekcji Stock/Toolox 
(Asortyment/Toolox). Cięte na wymiar pręty Toolox lub Hardox dostępne są za 
pośrednictwem globalnej sieci autoryzowanych dystrybutorów Toolox. Zarówno firma 
SSAB, jak i dystrybutorzy, mogą zapewnić klientom wsparcie w zakresie zastosowań oraz 
udzielić wskazówek technicznych. 
 
 
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z: 
 
Joaquín Azcona, kierownik grupy produktów, dział Protection & Tooling, SSAB +46 155 254 
142 | joaquin.azcona@ssab.com 
 
 

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


 Marketing korporacyjny / 
Anke Meyer 

 Data Id. dok.  Strona 

 2015-09-08  2(2) 
   
      

 

 
 
SSAB jest firmą stalową z siedzibami w Skandynawii i Stanach Zjednoczonych. SSAB oferuje produkty 
i usługi o wartości dodanej opracowane w ścisłej współpracy z klientami, tworząc w ten sposób 
mocniejsze, lżejsze i bardziej proekologiczne rozwiązania. SSAB zatrudnia pracowników w ponad 
50 krajach. SSAB ma zakłady produkcyjne w Szwecji, Finlandii i Stanach Zjednoczonych. Spółka SSAB 
jest notowana na giełdzie NASDAQ OMX Nordic w Sztokholmie oraz na giełdzie NASDAQ OMX 
w Helsinkach. 
 


