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Strenx 700 MC Plus:  

Lujien ja keveämpien teräsrakenteiden 
valmistaminen on nyt entistä helpompaa 

Strenx TM 700 MC Plus -teräksen ansiosta valmistajat voivat kehittää ja 
valmistaa uusia suorituskykyisempiä laitteita nopea sti.  Strenx 700 
MC Plus- teräslaji on suunnattu erityisesti nosto-,  kuljetus- ja 
maataloussegmenteille. SSAB:n asiantuntijat tukevat  asiakkaita 
siirryttäessä käyttämään lujaa terästä. 

Suorituskykyisempien terästuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa teräksen 
lujuus ja konepajaominaisuudet ovat keskeisimmät ominaisuudet. Erikoislujien 
terästen on oltava helppoja leikata, taivuttaa ja hitsata. Nopea ja ongelmaton 
tuotanto on avain tuotantokustannusten minimoimiseen.  

Strenx 700 MC Plus teräksen erinomaiset ominaisuudet voidaan hyödyntää 
vaativissa käyttökohteissa aina -60°C saakka ja suorituskyky erottuu kaikilla 
mittareilla mitattuna perinteisistä teräksistä. SSAB voi toimittaa terästä 
nauhalevyinä sekä putkina että profiileina.  

Erinomaisten konepajaominaisuuksiensa ansiosta 350 MPa:n teräksen käyttö on 
mahdollista muuttaa lujaan Strenx 700 MC Plus –teräkseen vaivattomasti. 
Valmistajat hyötyvät lujemman teräksen eduista ilman lujien terästen tyypillisiä 
rajoituksia. 

 Uudet mahdollisuudet korvaavat S690QL-standardilaad ut 

Strenx 700 MC Plus -terästä on saatavana 12 mm:n paksuuteen ja 1 500 mm:n 
leveyteen asti. Päivittämällä S690QL-standarditeräksestä Strenx 700 MC Plus -
teräkseen asiakkaat saavat terästä, jolla on tiukemmat mittatoleranssit, parempi 
tasomaisuus ja särmättävyys sekä alhaisemman hiiliekvivalentin ansiosta 
paremmat hitsattavuusominaisuudet. 

 SSAB tukee materiaalien valinnoissa 

Kuten kaikki SSAB:n teräslaadut, myös Strenx 700 MC Plus valmistetaan 
poikkeuksellisen puhtaasta teräksestä. Ohutlevy- ja putkituotteille tehdään 
tuotannon useissa eri vaiheissa tarkastuksia, joilla varmistetaan, että niiden 
mekaaniset ominaisuudet ja mitat ovat tarkkojen laatuvaatimusten mukaisia.  

SSAB:n materiaaliasiantuntijat ja tekninen tuki auttavat asiakkaita suunnittelun ja 
tuotantomenetelmien yhteisprojekteissa, materiaalien valinnassa, teknisissä 
laskelmissa ja konepajasuosituksissa.  
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Lisätietoa Strenx 700 MC Plus -teräksen suorituskyv ystä ja sen parhaasta 
hyödyntämisestä antaa:  

 

Panu Pitkänen 

Tuoteryhmän johtaja – lujat rakenneteräkset 

SSAB Special Steels 

Puh: +358 20 592 9324  

 

 

For pictures, please visit SSAB’s Media bank 

 

www.ssab.com  

 

SSAB on maailmanlaajuisesti toimiva pohjoismainen ja yhdysvaltalainen 
teräsyhtiö. Yhtiön lisäarvoa tarjoavat tuotteet ja palvelut on kehitetty tiiviissä 
yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on vahvempi, kevyempi ja 
kestävämpi maailma. SSAB:llä on työntekijöitä yli 50 maassa ja tuotantolaitoksia 
Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Yhtiö on noteerattu Nasdaq OMX Nordic 
Tukholmassa ja toissijaisesti Nasdaq OMX Helsingissä. 


