
Stålprodukter för fjädrar 
till fordonsindustrin 
Kollegerad valstråd för oljehärdade 
fordonsfjädrar

British Steel`s  fjäderstål genomgår rigorösa tester för att 

möta våra kunders högt ställda och säkerhetskritiska krav.

Dedikerade produkter för fordonsindustrin

British Steel är dedikerade för bilindustrin, vilket gör vår 

djupgående erfarenhet och kompetens inom bilindustrin 

oss att utveckla olika applikations utmaningar och är en 

ledande tillverkare av premium stål.

Ytterst noggranna tester för kvalitetssäkring

Kvaliteten på våra produkter säkerställs genom 

ytterst noggranna testprocedurer som utförts i 

Leverans kvalitet

Leverans av valstråd sker genom vår specialbyggda valstråd 

servicecenter eller vårat automatiserade ”coil warehouse” 

tillåter British Steel att erbjuda en effektiv leveransservice. 

Dessa strömlinjeformade leveransanläggningar är utrustade 

med skräddarsydda hanteringsutrustning som i kombination 

med minimal hantering och ett anti-slip golvsystem som 

minimerar lagrings och hanteringsskador.

Teknisk support från våra specialister

Vårt team av erfarna metallurger ger dedikerad teknisk 

support till våra kunder, inklusive val av den lämpligaste 

stålkvalitet och storlek, detaljerad metallurgisk analys för 

att lösa specifika problem, samt utveckling av nya och mer 

avancerade stålkvaliteter för allt mer krävande applikationer.

välutrustade laboratorier för att verifiera stringenta 

kriterier såsom segregering, renhet, glödskal, ytkvalitet, 

avkolning, kemisk sammansättning, storlek, form och 

draghållfasthetsegenskaper. Våra produkter uppfyller de 

krav som ställs för de mest utmanande och säkerhetskritiska 

användningsområdena.

British Steel är ackrediterat både 

ISO 9001:2015 för vårt kvalitetsledningssystem och 

ISO 14001:2015 för vårt miljöledningssystem.    

BUILDING STRONGER FUTURES

Fjädrar till 
fordonsindustrin 
kräver tillförlitlig och 
hög prestanda för att 
förhindra haveri.

VALSTRÅDProduktblad

Valstråd dimensioner

Tråddiameter

Ring vikt 

Ring längd 

Ring dimensioner 

5,5 - 16,0mm i 0,5mm steg

1800 - 2200kg

1350 - 1700mm

Ytterdiameter: 1250mm max
Innerdiameter: 850mm min
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VS56 Min 0.51 1.35 0.60 0.60

Max 0.57 1.55 0.75 0.025 0.025 0.70

VS57V Min 0.51 1.20 0.50 0.50 0.10

Max 0.59 1.60 0.80 0.025 0.025 0.80 0.20

Fjäderstål för bilindustrin

Tabellen nedan anger de typiska kemiska analysnivåerna för British Steels fjäderstålkvaliteter för 

bilindustrin:

Stålsort

    Stålsort C Si Mn P S Cr V

           

54SiCr6 0,52 – 0,56 1,40 – 1,50 0,60 – 0,70 < 0,015 < 0,010 0,60 – 0,70 -

54SiCrV6 0,53 – 0,57 1,35 – 1,45 0,60 – 0,70 < 0,015 < 0,010 0,52 – 0,62 0,10/0,15
EN10089


