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SLITAGEPROBLEM? 
Slitage ar ett komplicerat och stort problem inom industrin idag. Genom att foretagen i 
stor utstrackning kor med kontinuerlig drift ar driftstopp forodande for ekonomin, darfor 
!Onar det sig for det mesta att hoja kvaliteten och darigenom undvika kostsamma 
driftstopp och produktionsbortfall. 

STELLITE 
Nedanto/jer eft urval av de kvaliteter vi kan erbjuda 

Ar da ett lampligt material att anvanda. 
Fran firma ORIC i Frankrike kan vi erbjuda 
Er ett stort antal olika Stellite kvaliteter 
beroende pa anvandningsomrade. 
Gjutgods, Sand- Precisions
samt Centrifugalgjutet enligt 
Era ritningar. 
Stang, Elektroder, Trad samt 
PU,Jver for hardbeHiggning. 

Stelloric Stellite Hardhet 
HRC 

Beskrivning 

372 12 47-51 Mycket goda mot
standsegenskaper 
mot notande- och 
friktionsslitage vid 
saval laga som hoga 
temperaturer. 
For sagblad till 
traindustrin, knivar 
till natur- och 
syntetfibrer, glas- och 
plastindustrin , rullar 
for traddragerier m.m. 

373 1 51-58 Mycket god a 
motstandsegenskaper 
mot notande och 
friktionsslitage . 
Goda egenskaper mot 
oxidation vid hoga 
temperaturer i speciellt 
svavelhaltiga gaser. 
LampJig for roterande 
packningar, brannar
munstycken, injek
tionsnalar for pelton
turbiner, ventilsaten for 
...J: .... ,.., .... I ........ ..... . 1"'0 1.-. 



Stelloric Stellite Hardhet 
HRC 

Beskrivning 

384 4 45-49 Kombinerar hoga mot
s t~tndsegenskaper mot 
saval notande slitage 
som korris ion i laga 
samt hoga temperaturer 
Ayen i kemiska bad fOr 
zink. Lampligt for verk
tyg for batteritillverk
ning samt gal van i
seringsverk fOr trad och 
plat, extruderverktyg fOr 
metal! m.m. 

386 6 38-42 Mycket goda korro
sionsegenskaper och 
goda hallfasthetsvarden 
vid hoga temperaturer. 
Goda slagseghetsegen
skaper vid hoga temp
eraturer. For tappar, 
ventilspindlar och 
saten , pumpfoder, hylsor 
och slitringar m.m. 

388 21 ,8 30-37 Mycket goda motstands
egenskaper mot oxida
tion i hoga temperaturer, 
aven i svavelhaltiga 
gaser upp tiil 1000°C 
(gasturbiner). Mycket 
goda motstandsegen
skaper mot termiska 
chocker m.m. 

Tveka inte att kontakta OSS 

jOr vidare information. 

KIHLBERGS STAL AB 
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Box 14313, S-400 20 Goteborg : FAX : 
Tel 031-$33 35 70 
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