Tilgængeligt, bæredygtigt
og i høj kvalitet
La Cour & Faber A/S er en handels- &
grossistvirksomhed, som formidler og
leverer specialstål til industrien. En
af deres største succeser er Toolox®,
som med bare to kvaliteter kan dække
80 % af behovet for hærdet stål i Danmark.
Af Helle Bak Klausman
La Cour & Faber A/S har siden 1967 forhandlet
kvalitetsstål til danske industrivirksomheder. De
samarbejder med flere af verdens førende producenter og kan levere stålkvaliteter fra konstruktionsstål over værktøjsstål og rustfast stål op til
high performance stålkvaliteter. Store båndsave
gør det muligt at levere i præcis de dimensioner,
som kunden efterspørger.
”Vi har i dag den største savekapacitet og formentlig også det største lager inden for vores felt,”
fortæller adm. direktør i La Cour & Faber, Niels
Pedersen og fortsætter:
”Det er ret dyrt at hente små mængder stål hjem
fra udlandet på grund af høje fragtpriser og minimumstillæg. Vi bestiller stort hjem til vores lager,
og undgår derved en masse separate transporter.
Det er mere bæredygtigt, giver en høj leveringssikkerhed og sænker transportprisen til glæde for

vores kunder. Vi får stålet leveret i store blokke,
plader og stang, som vi saver til i de ønskede mål,
hvilket minimerer spild og igen betyder lavere
omkostninger for vores kunder.”
Toolox® kræver færre arbejdsgange
La Cour & Faber har de seneste år oplevet stor succes med særligt ét produkt - Toolox®. Det er SSAB
i Sverige, som er verdens største producent af sejhærdede plader, der står bag udviklingen.

”

Toolox® er et bredspektret
produkt, hvor bare to kvaliteter
dækker størsteparten af
anvendelsesformålene
Niels Pedersen, adm. direktør, La Cour & Faber A/S

”Jeg plejer at sige, at udvikling af stål er som udvikling af ny medicin. Det er nemlig både svært
og dyrt at udvikle nye succesfulde stålkvaliteter.
Og fordi det kræver så mange ressourcer, er man
er også afhængig af et stort marked til at aftage
produktet. Toolox® er derfor udviklet som et bredspektret produkt, hvor bare to kvaliteter dækker
størsteparten af anvendelsesformålene for konstruktions- og værktøjsstål,” forklarer Niels Pedersen.
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Toolox® kommer med mange fordele; Det har en
høj hårdhed og god sejhed, hvilket giver produktet
en lang levetid selv med meget slidende applikationer og nedsætter samtidig risikoen for revner og
giver en høj udmattelsesstyrke. Produktet har en
høj renhedsgrad med lille andel af indeslutninger
– det vil sige finkornet = ESR egenskaber. Toolox®
er desuden afspændingsfri og varmebestandig
indtil 590° C.
”Derudover er Toolox® forhærdet, hvilket sparer
både selve hærdningsprocessen, men også transporten til og fra overfladeleverandøren. Trods de
mange unikke og omkostningsbesparende egenskaber er Toolox® et særdeles konkurrencedygtigt produkt, som vi bare sælger mere og mere af,”
siger Niels Pedersen.
www.lacour-faber.dk

