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NÓŻ PRZYCZEPY SAMOZAŁADOWCZEJ
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU 

INFORMACJE DLA KLIENTÓW

PORÓWNYWANE PRODUKTY: NÓŻ PRZYCZEPY SAMOZAŁADOWCZEJ
Noże GRANIT do przyczep samozbierających o numerze artykułu 525333786.0F zostały zestawione z porównywalnym produktem 
oryginalnego producenta.

PORÓWNANIE CECH
» Analiza składu materiałowego i twardości użytych materiałów
» Sprawdzenie wymiarów funkcjonalnych

WYNIKI TESTÓW
SKŁAD MATERIAŁU I TWARDOŚĆ:
Test ten określa skład materiałowy i twardość noża przyczepy samozbierającej. Wybór odpowiedniego materiału i twardość uzyskana w wyniku 
obróbki cieplnej decyduje o funkcjonalności, okresie użytkowania i zdolności do przyjmowania obciążenia.

WYNIKI: 
Obaj producenci używają do produkcji noży przeczep samozbierających stopowej, drobnoziarnistej, wysokogatunkowej stali konstrukcyjnej. 
Zarówno noże od oryginalnego producenta, jak i od GRANIT są wykonane ze stopu stali, posiadającego wysoki poziom manganu i chromu. Te 
składniki mają bardzo pozytywny wpływ na wytrzymałość i maksymalną zdolność do przyjmowania obciążenia. 
Noże do przyczep samozbierających marki GRANIT są nieco lepiej utwardzone niż noże od oryginalnego producenta. 

WNIOSEK: 
Produkt od oryginalnego producenta charakteryzuje się nieco wyższą zawartością chromu. Z kolei w przypadku produktu GRANITU nieco wyższa 
jest zawartość manganu. Ponieważ zarówno chrom, jak i mangan mają bezpośredni pozytywny wpływ na wytrzymałość noży, różnice te 
wyrównują się. 
Nieco wyższa wartość twardości noży do przyczep samozbierających marki GRANIT jest cechą doskonałej jakości użytkowej, jednak różnice pomię-
dzy pomiarami produktu GRANIT a nożem od oryginalnego producenta mieszczą się w przedziale tolerancji, dlatego nie można mówić o znaczącej 
różnicy w jakości.

RAPORT Z BADAŃ NR 2021-0003-04

Producent Charakterystyka materiału Numer materiału Twardość

GRANIT 17MnCr5-3 1,8715 580 HV1

Producent części oryginalnej 26MnCr6-3 1,8721 552 HV1

Tabela 1: Materiały i wartości twardości

Porównanie produktów zostało 
przeprowadzone w laboratorium 
należącym do GRANIT PARTS.



WYMIARY FUNKCJONALNE  I OBRÓBKA:
W tym teście noże przyczepy samozaładowczej są porównywane geometrycznie i sprawdzana jest jakość wykonania. Odchylenia w 
wymiarach funkcjonalnych mogą prowadzić do problemów technicznych podczas montażu lub innych negatywnych konsekwencji podczas 
użytkowania.

WYNIKI:
Noże GRANIT do przyczep samozbierających mają dokładnie takie same wymiary funkcyjne, jak produkt oryginalny. Nawet jeśli noże 
różnią się nieznacznie od zewnątrz, wszystkie istotne właściwości pod względem możliwości zamontowania i funkcji są zachowane. 
Porównywalna jest również obróbka, oba produkty odznaczają się bardzo dobrą jakością wykonania.  

WNIOSEK: 
Test wykazał niewielkie różnice w konstrukcji geometrycznej noży, ale różnice te nie mają żadnego wpływu na funkcję i trwałość. Bardzo 
dobra obróbka obu noży, udowodniona w tym teście, nie przechyla szali na żadną ze stron.  
 

 

PODSUMOWANIE WNIOSKÓW: 
• Standard jakości noży GRANIT do przyczep samozbierających w niczym nie ustępuje jakości produktów od oryginalnego producenta. 
• Jako że noże GRANIT do przyczep samozaładowczych są dostępne w niższej cenie, niż ceny oryginalnych producentów - produkt GRANIT  
 staje się bardziej korzystnym rozwiązaniem.
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