
BAGNET PODWÓJNY 6”
Bagnet podwójny GRANIT o numerze artykułu 525379720 został porównany z podobnym produktem od oryginalnego 
producenta i bagnetem innej marki handlowej.

PORÓWNANIE CECH
» Testowanie materiałów

» Test twardości

» Testowanie wymiarów i formy 

WYNIKI TESTÓW
TESTOWANIE MATERIAŁÓW 

Test ten dostarcza informacji na temat zastosowanych materiałów. Wybór odpowiedniego materiału jest kluczowy
dla wytrzymałości i hartowności bagnetu.

• Wszyscy trzej producenci używają różnych materiałów, jednak każdy z nich nadaje się do produkcji bagnetów podwójnych.

• To materiały, które są często używane w odkuwkach swobodnych.

• Produkt marki GRANIT oraz bagnet od oryginalnego producenta osiągają bardzo wysoką wytrzymałość na rozciąganie,   
 odporność na korozję i żywotność dzięki wysokiej zawartości chromu w materiale, która wynosi ~0,5 %.

• Z kolei w materiale wykorzystanym do produkcji bagnetu podwójnego konkurencyjnej marki, zawartość chromu wynosi  
 zaledwie 0,12 %.

GRANIT Producent części oryginalnej Marka konkurencyjna

Charakterystyka materiału 38Cr2 C55 C45

Numer materiału 1.7003 1.0535 1.0503

• Ze względu na zwiększoną zawartość chromu w materiale wykorzystanym do produkcji produktów GRANIT i oryginalnego   
 producenta, można przyjąć, że te bagnety będą odznaczały się dłuższym okresem użytkowania w porównaniu do produktu   
 konkurencji.

• Wszyscy producenci dokonali prawidłowego doboru podstawowego materiału.
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Porównanie produktów zostało 
przeprowadzone w laboratorium 
należącym do GRANIT PARTS.
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INFORMACJE DLA KLIENTÓW

BAGNETY PODWÓJNE
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU



 

WNIOSKI 
• Bagnety podwójne GRANIT odznaczają się bardzo dobrą jakością produkcji.

• Ze względu na  dopasowaną do części oryginalnej zawartość chromu w materiale oraz identyczne wartości twardości,  
 bagnet podwójny  GRANIT zapewnia tę samą jakość cięcia, co bagnet OE.

• Przeprowadzona w laboratorium GRANIT kwalifikacja bagnetów potwierdziła stabilną, wysoką jakość produkcji.

• Ekspercki poziom wiedzy specjalistów GRANIT w zakresie  obróbki materiału pozwala na efektywny transfer wiedzy do  
 producentów.

• Wysoki standard jakości produktów GRANIT nie jest dziełem przypadku.

GRANIT PARTS • Sady, u. Rolna 8 • Tel.: +48 61-89-67-480 • Fax -490 • sprzedaz@granit-parts.pl www.granit-parts.pl

TEST TWARDOŚCI
W tym teście bagnet podwójny jest dzielony na próbki funkcjonalne. Główny nacisk położony jest na cięcie. Produkty 
wszystkich producentów mają tę samą strefę twardości i wartości twardości z przedziału od 58,8 HRC do 60,1 HRC.
Wartości twardości można traktować jako równoważne, mieszczą się one w standardowym zakresie tolerancji dla 
hartowania.

• Wszyscy trzej producenci wykorzystują właściwą metodę obróbki cieplnej i produkcji.

• W związku z tym usterki spowodowane wadami produkcyjnymi w przypadku tych bagnetów są bardzo mało prawdopodobne.

KONTROLA WYMIARU I KSZTAŁTU 

Podczas tego testu weryfikowana jest dokładność wykonania części. Tylko równy bagnet podwójny jest w stanie zapewnić 
dobrą jakość cięcia.

• Przy prawidłowym montażu produkty od wszystkich trzech producentów wypadają w tym porównaniu równie korzystnie.

• Żaden z porównywanych bagnetów nie posiada geometrii, która uniemożliwiałaby płynne przesuwanie noża. Kontrola  
 wymiarów i kształtu nie wykazała żadnych różnic. Dlatego też można wykluczyć wpływ wymiarów i kształtu na ewentualne  
 zaburzenie funkcjonalności części.

• Jak wykazał test, wszyscy producenci zadbali o dobry standard produkcji.


