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SSAB wprowadza pięć nowych rodzin
produktów dla różnych potrzeb klientów
SSAB wprowadza pięć nowych grup produktów - lub "rodzin". W
skład każdej rodziny produktów wchodzi optymalna oferta spełniająca
konkretne potrzeby naszych klientów, dostosowana do procesów
produkcji i maksymalizująca wydajność produktów końcowych.
Zróżnicowanie widać również w nazwach poszczególnych grup: SSAB
Domex, SSAB Boron, SSAB Form, SSAB Laser® Plus i SSAB
Weathering.
"Klienci chcą wiedzieć, co dany produkt może zaoferować, a nie gdzie i jak został
wykonany, zatem sensowne jest pogrupowanie naszych produktów według
sposobu ich użycia", mówi Olavi Huhtala, dyrektor SSAB Europe. "Dzięki temu
znalezienie właściwego produktu dla danego zastosowania będzie dużo łatwiejsze.
Opracowaliśmy optymalne pakiety, łącząc nasze najnowsze produkty z wybranymi
najlepszymi produktami, które mieliśmy już wcześniej w ofercie."
Nowe grupy produktowe umożliwiają też klientom SSAB bezpośredni dostęp do
rozległej oferty usług i wsparcia technicznego. Klienci mogą w każdej chwili
skontaktować się z SSAB w sprawie zaleceń dotyczących obróbki warsztatowej i
wsparcia technicznego mającego na celu poprawę produktywności.
Wynikiem fuzji SSAB i Ruukki jest restrukturyzacja oferty stali SSAB. Już w
ubiegłym roku SSAB poszerzyło swoją ofertę, a proponowane teraz grupy
produktów, do których wkrótce dołączy SSAB Docol dla branży motoryzacyjnej,
uzupełnią nową ofertę produktową SSAB.
Wprowadzane dzisiaj na rynek marki SSAB obejmują blachy grube walcowane na
gorąco, taśmy walcowane na gorąco i na zimno, stale powlekane metalicznie oraz
rury i kształtowniki.
W skład nowej zoptymalizowanej oferty stali i usług SSAB wchodzą:
SSAB Domex
SSAB Domex to szeroki wybór wszechstronnych stali konstrukcyjnych o
znakomitej podatności na formowanie na zimno zapewniającej dużą
produktywność i powtarzalne własności.
SSAB Boron - Stale borowe SSAB
Stale borowe SSAB to stale do obróbki cieplnej przeznaczone do łatwej i
powtarzalnej produkcji trudnościeralnych komponentów hartowanych w zakładach
klientów.
SSAB Form
SSAB Form to właściwy wybór dla tłoczenia, rozciągania, głębokiego tłoczenia,
gięcia i innych procesów formowania, szczególnie w przypadku wielkoskalowej
produkcji wymagającej precyzyjnych i powtarzalnych własności.
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SSAB Laser® Plus
SSAB Laser® Plus to stal konstrukcyjna przeznaczona do efektywnego cięcia
laserowego, plazmowego i strumieniem wody, zwiększająca produktywność i
jakość wyrobów końcowych dzięki gwarantowanej płaskości po cięciu, małym
naprężeniom wewnętrznym oraz gładkiej powierzchni.
SSAB Weathering - Stale trudnordzewiejące
Stale trudnordzewiejące oraz stal COR-TEN® oferują klientom wyjątkowo szeroki
wybór i możliwości elastycznego zamawiania stali o wysokiej wytrzymałości z
podwyższoną odpornością na warunki atmosferyczne.

Dodatkowych informacji udziela:
Johan Broback, project leader SSAB branded products, tel. +46 70 204 5773
Katarzyna Kusza, Marketing SSAB tel: +48698 876 614

For pictures, please visit SSAB’s Media bank

www.ssab.com

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.
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