
PANSSARILEVYT 
JA -PUTKET
Install and forGET- panssarilevy on pohjalevyn päälle teollisesti hitsattu 
kromikarbidiseosteinen (Cr 32 %, C 5 %) erinomaisen kulutuskestävyy-
den (HV 650 - 850) sekä kohtuullisen iskukestävyyden omaava sileä-
pintainen kulutuslevy, ns. ”panssarilevy” tavanomaista paksummalla ja 
homogeenisemmalla pinnoitekerroksella.



PUTKET JA PUTKIKÄYRÄT

Samalla tekniikalla valmistettuja panssariputkia ja erilaisia kulmakappalei-
ta laippoineen ja kauluksineen on saatavilla 76 mm halkaisijasta ylöspäin.

• Panssariputket valmistetaan tehdastoimituksena, jolloin varmistetaan 
erittäin korkea mittatarkkuus ja erinomainen pinnanlaatu.

• Pinnoite on kromikarbidiseosteinen (Cr 32 %, C 5 %) ja se on teollisesti 
robotilla päällehitsattu muodostaen erinomaisen kulutuskestävyyden 
(HV 750) sekä hyvän iskukestävyyden

• Valmistetaan tavanomaista olennaisesti paksummalla ja tasalaatuisem-
malla pinnoitekerroksella.

• Putket, kulmakappaleet, laipat, kaulukset jne. valmistetaan ja räätälöi-
dään asiakkaan piirustuksen mukaisesti siis valmiiksi työstettynä koh-
teeseen asennettavaksi.

• Paineenkesto, esim. Install and forGET-Putkella 6+6, halk. 100 mm, pai-
neenkestävyys 98 bar

• Saatavilla myös vakiokokoja DN 200 – DN 600 kokoja

Lisätietoja: www.hlindustrial.fi
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PANSSARILEVYLLÄ HUOLTOVAPAUTTA

KOHTEESEEN RÄÄTÄLÖIDYT RATKAISUT
Panssarituotteet toimitetaan asiakaskohtaisesti räätälöitynä asennusvalmii-
na taikka vapaasti valittavissa olevin erilaisin levy- ja putkikokoina. Panssarile-
vytuotteilla saavutetaan moninkertainen käyttöiän parannus perinteisiin kulu-
tusteräksiin nähden. 

Install and forGET- Panssarilevyä on saatavilla eri paksuuksilla ja erilaisilla 
kohteeseen räätälöidyillä päällystysseoksilla. Levyt valmistetaan automaat-
tisella hitsauskoneella ja laatua valvotaan tarkasti. Pinnoitteen tunnistaa 
leveästä, sileästä ja pyöreähköstä hitsipalon muodosta. Ainutlaatuinen valmis-
tusprosessi antaa tuotteelle seuraavat edut:

1. Tasalaatuisuus eli kovuus on sama läpi koko     
kovapinnoitekerroksen

2. Kovapinnoitekerros on olennaisesti paksumpi kuin useimmilla 
vastaavilla panssariteräksillä

3. Saatavilla putkituotteena 76 mm halkaisijasta ylöspäin

TOIMIALAT
• kaivannaisteollisuus
• metallien perustuotanto
• infrarakennus
• sementti- ja betoniteollisuus
• saha- ja massateollisuus
• kemianteollisuus
• prosessiteollisuus
• energiatuotanto

OMINAISUUDET
• Erinomainen kulutuskestävyys
• Kohtuullinen iskunkestävyys
• Hyvin litteä ja sileä pinta
• Erinomainen lämmönkestävyys
• Erinomainen pinnoitteen kiinnitty-

mislujuus
• Helposti hitsattavissa rakennete-

räksiin



TEKNISET TIEDOT

POHJALEVY
Vakiolevyissä käytetään pohjalevynä tavallista hiiliterästä eli seostamatonta 
rakenneterästä S235J2. Valinnaisena pohjalevynä käytetään sovelluskohtai-
sesti kulutuksenkestäviä, ruostumattomia ja haponkestäviä teräksiä.
Pohjalevyn ainevahvuus on 4 mm:stä ylöspäin.

PINNOITE
Panssarilevyä on saatavissa erilaisilla päällysteseoksilla joko yhteen tai kah-
teen kertaan pinnoitettuna käyttötarkoituksen mukaan.  Pinnoitteen ainevah-
vuus on 4 mm:stä ylöspäin aina 12 mm:iin.
Pinnoitteen mikrorakenne sisältää suuren määrän kuusikulmaisia kromikarbi-
deja lujassa austeniittisessa ja martensiittisessä matriisissa.
Open Arc – menetelmällä valmistetun pinnoitteen tunnistaa leveästä, sileästä 
ja pyöreähköstä hitsipalon muodosta.

ESIMERKKI: X750-16
• Kokonaisvahvuus 16  mm +  1mm
• Nimellisvahvuus 8 + 8, pohjalevy  +  

pinnoitekerros
• Kovuus 750 HV
• Cr 29 – 32 %; C 4.8 – 5.5 %

TYÖSTETTÄVYYS
Kaikkia ainevahvuuksia voidaan taivut-
taa valmistajan suositusten mukaises-
ti. Levyä voidaan leikata Plasma, Laser 
ja abrasiivisella vesileikkauksella .

Kiinnitys tapahtuu hitsaamalla tai pult-
tikiinnityksellä.
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