
Wyroby stalowe do produkcji 
sprężyn samochodowych 
walcówka do produckji odpuszczanych 
sprężyn samochodowych

Dostarczanie jakości

Wysyłka walcówki z dedykowanego centrum serwisowego 

lub ze Zautomatyzowanego Magazynu Kręgów pozwala 

firmie British Steel na efektywną realizację dostaw. Nasz dział 

wysyłkowy wyposażony jest w specjalnie zaprojektowane 

urządzenia do transportu, które w połączeniu z 

ograniczonym do minimum przemieszczaniem kręgów 

oraz antyściernym podłożem, minimalizują uszkodzenia 

wynikające z magazynowania i przemieszczania materiału.

Pomoc techniczna naszych specjalistów

Nasz zespół doświadczonych metalurgów zapewnia 

specjalistyczne wsparcie techniczne naszym klientom, 

w tym wybór najbardziej odpowiedniego gatunku stali i 

wymiaru walcówki, szczegółową analizę metalurgiczną w 

celu rozwiązania specyficznych problemów związanych 

z przerobem materiału a także opracowywanie nowych i 

bardziej zaawansowanych gatunków stali dla coraz bardziej 

wymagających zastosowań.

Stal sprężynowa British Steel poddawana jest 

rygorystycznym testom, aby spełnić surowe wymagania 

klientów w tym te dotyczące bezpieczeństwa.

Produkty przeznaczone dla przemysłu motoryzacyjnego 

Przemysł motoryzacyjny jest niezwykle ważny dla British 

Steel, a bogate doświadczenie i wiedza fachowa w tym 

sektorze, pozwala sprostać technicznym wyzwaniom oraz 

produkować zaawansowane gatunki stali.

Rygorystyczne testy na rzecz zapewnienia jakości 

Jakość naszych produktów jest zapewniona dzięki 

kompleksowym procedurom testowym przeprowadzanym 

w dobrze wyposażonych laboratoriach w celu kontroli 

surowych kryteriów, takich jak segregacja, czystość stali, 

zendra, jakość powierzchni, odwęglenie, skład chemiczny, 

wymiar, kształt i wytrzymałość na rozciąganie. Nasze 

produkty spełniają normy dla najbardziej wymagających i 

decydujących o bezpieczeństwie zastosowań.

British Steel posiada certyfikat ISO 9001:2015 dla systemu 

zarządzania jakością i ISO 14001:2015 dla systemu 

zarządzania środowiskowego.   

BUILDING STRONGER FUTURES

Sprężyny samochodowe 
muszą charakteryzować 
się solidnością i 
niezawodnością, aby 
zapobiec usterkom w 
czasie eksploatacji.

WALCÓWKAKarta danych technicznych

Wymiary walcówki

Średnica walcówki 

Ciężar kręgu  

Długość kręgu 

Wymiary kręgu  

5,5 - 16,0mm co 0,5mm

1800 - 2200kg

1350 - 1700mm

Średnica zewnętrzna: maks 1250mm
Średnica wewnętrzna: 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

Stal sprężynowa dla motoryzacji

Poniższa tabela zawiera standardowe analizy chemiczne gatunków stali sprężynowych dla motoryzacji 

produkcji British Steel. 

Gatunek Stali

Gatunek 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


