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Globalna,  
wysoko wyspecjalizowana  

firma z branży stalowej 

Kim jesteśmy? 



Together with our customers,  
we will go further than anyone  
else in realizing the full value  
of lighter, stronger and  
more durable steel products. 

A stronger, 
lighter and more 
sustainable world 
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Wartości firmy 
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Historia firmy 

1878  
Otwarcie huty 
Domnarvets  
Järnverk, Borlänge 

1914  
Otwarcie huty 
Oxelösunds  
Järnverk AB 

1956  
Otwarcie huty w 
USA -IPSCO 

1978 
Utworzenie 
koncernu SSAB 

2007  
Przejęcie huty IPSCO 
przez SSAB 

1980  
Tibnor staje się częścią 
SSAB 

1960  
Otwarcie fińskiej huty 
Rautaruukki 

1976  
Początek firmy Tibnor 2014  

Połączenie firm SSAB i 
Rautaruukki 

1940  
Otwarcie huty 
Norrbottens  
Järnverk, Luleå 



Zatrudnienie: 
~17 000 pracowników w ponad 50 krajach 

Nordic 

Główne zakłady produkcyjne mieszczą  
się w Szwecji, Finlandii i USA 

SSAB – zakłady produkcyjne oraz oddziały firmy 

Sprzedaż 

  

  

6 



1 

2 

3 
4 

5 

Luleå – zatrudnionych 1,200 

Produkcja stali z siedzibą w krajach skandynawskich 
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Raahe – employees 2,800 

Hämeenlinna – employees 900 

Borlänge – employees 2,100 

Oxelösund – employees 2,400 

4 
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Produkty z kręgu  
SSAB Europe 

Kęsy stalowe, blachy kwarto  
i produkty z kręgu, SSAB Europe 

Produkty z kręgu oraz rury 
SSAB Europe 

Kęsy stalowe 
SSAB Europe 

Kęsy stalowe oraz blachy kwarto 
SSAB Special Steels 



Dwa zakłady produkcyjne i oddziały firmy w USA 
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Montpelier, Iowa 

Mobile, Alabama 
Employees: 600 
Heavy plate mill 
Scrap based EAF production 
Q&T lines 

Employees: 500 
Heavy plate mill 
Scrap based EAF production 
R&D Centre 

SSAB Production sites 
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Wear Solutions 



Produkty SSAB 



Stale wysokiej wytrzymałości - SSAB Special Steel 
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Stal konstrukcyjna o wysokiej wytrzymałości Stal trudnościeralna Stal zimnowalcowana 

Stal powlekana Stal narzędziowa Stal pancerna 



Wysokowytrzymałe stale konstrukcyjne STRENX 
z linii produkcyjnej blach grubych 
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Wysokowytrzymałe stale konstrukcyjne STRENX z linii 
produkcyjnej tzw. taśm 
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1. Ksi  
2. Elongation A50 Min.  
3. Inches  
4. Elongation A80 Min.  
5. CEV=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Cu+Ni)/15, 

CET=C+(Mn+Mo)/10+(Cr+Cu)/20+Ni/40 



Profile zamknięte z wysokowytrzymałych stali 
konstrukcyjnych STRENX 
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Profile otwarte z wysokowytrzymałych stali 
konstrukcyjnych STRENX 
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Zastosowanie – wszelkiego rodzaju elementy 
konstrukcyjne maszyn i urządzeń 
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• Ramy oraz zabudowy przyczep rolniczych 
• Zabudowy rozrzutników obornika 
• Przenośne ogrodzenia dla zwierząt hodowlanych 
• Konstrukcje kratownicowe agregatów uprawowych 
• Konstrukcje nośne opryskiwaczy 
• Konstrukcje nośne kombajnów oraz elementy hederów 
• Ramiona wysięgników kosiarek 
• Ramiona urządzeń dźwigowych maszyn rolniczych 

Zastosowanie konstrukcyjnych stali STRENX w rolnictwie: 



Stale trudnościeralne HARDOX 
z linii produkcyjnej blach grubych 
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Stale trudnościeralne HARDOX 
z linii produkcyjnej tzw. taśm 
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Zastosowanie trudnościeralnych blach HARDOX: 
wszędzie gdzie wymagana jest wysoka odporność na ścieranie oraz 

uderzenia udarowe 
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Zastosowanie trunościeralnych blach HARDOX w 
rolnictwie: 

• Lemiesze 
• Zabudowy przyczep rolniczych 
• Sita 
• Łyżki ładowarek 
• Osłony i noże kosiarek  
• Brony talerzowe 
• Elementy przenośników ślimakowych 
• Noże rozrzutników obornika 
• Elementy robocze maszyn rolniczych pracujących w glebie 
• Zabudowy oraz elementy robocze zbieraczy kamieni 
• Ciągnikowe frezy do pni 



Stale narzędziowe - TOOLOX 
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Zastosowanie stali narzędziowych TOOLOX 
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Stale o granicy plastyczności do 600MPa - SSAB Europe 
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Stal o zwiększonej odporności na warunki 
atmosferyczne 

Stal konstrukcyjna o wysokiej wytrzymałości Stal konstrukcyjna o wysokiej wytrzymałości 

Stal konstrukcyjna o wysokiej wytrzymałości Stal konstrukcyjna o wysokiej wytrzymałości 



SSAB BORON 

24 

SSAB Boron to szeroka oferta zaawansowanych gatunków stali 
zoptymalizowanych do hartowania i hartowania w procesie tłoczenia. 
 
Zalety: 
• Wyjątkowa czystość stali 
• Zoptymalizowany i powtarzalny skład chemiczny 
• Zawężone i powtarzalne tolerancje wymiarowe 
• Znakomite zachowanie podczas cięcia mechanicznego i cieplnego 
• Bezproblemowe wybijanie otworów i obróbka maszynowa 
• Przewidywalne i powtarzalne zachowanie podczas hartowania 
• Wyjątkowa odporność na ścieranie i uderzenia 
• Dłuższy okres eksploatacji 



SSAB BORON – twardość po hartowaniu 
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SSAB BORON – twardość po hartowaniu 
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Główne branże i zastosowania 

Rolnictwo: 

• noże 

• brony talerzowe 

• narzędzia rolnicze 

• pługi 

 

 

 

odporność na ścieranie  

Budowa maszyn: 
• noże sortowników 
• gąsienice 
• koła 



SSAB DOMEX 
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SSAB DOMEX – stale konstrukcyjne o granicy plastyczności poniżej 600MPa 
 
Zalety: 
• Powtarzalna jakość produktów 
• Znakomita podatność do formowania na zimno 
• Zawężone tolerancje 
• Bardziej efektywna obróbka warsztatowa 
• Szerszy zakres procesu spawania 
• Gatunki powlekane metalicznie 
• Powłoki cynkowe, Galfan i Galvannealed 



SSAB Weathering 
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SSAB Weathering – grupa stali trudnozdzewiejących wykazujących 
podwyższoną odporność na warunki atmosferyczne. 
 
Zalety: 
• Najszersza oferta na rynku 
• Zawężone tolerancje 
• SSAB jedynym dostawcą stali COR-TEN®  w Europie 
• Granica plastyczności 355-960 MPa 
• Możliwość zamawiania małych ilości 
• Bardziej efektywna obróbka warsztatowa 
• Znakomite własności w zakresie formowania na zimno 
• Niskie lub zerowe koszty konserwacji 



SSAB Form 
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SSAB Form – stal charakteryzująca się znakomitą podatnością na formowanie 
na zimno 
 
Zalety: 
• Czysta stal 
• Znakomite własności w zakresie formowania na zimno 
• Powtarzalna grubość 
• Różnorodne możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb 
• Gatunki powlekane metalicznie 
• Powłoki cynkowe, Galfan i Galvannealed 
• Stabilna jakość produktów końcowych 



SSAB Laser® 
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SSAB Laser® - stal dedykowana do cięcia laserem o gwarantowanej płaskości 
przed i po cięciu 
 
Zalety: 
• Wyjątkowa czystość stali 
• Optymalny i spójny skład chemiczny 
• Zawężone i stałe tolerancje wymiarów 
• Wyższa udarność w niskich temperaturach 
• Optymalna jakość powierzchni po cięciu laserem 
• Takie same własności gięcia we wszystkich kierunkach 
• Wysokiej jakości cięte krawędzie przy wyższej prędkości cięcia 
• Tolerancje płaskości ciętych części ≤ 3.0 mm/m 
• Przewidywalne i powtarzalne zachowanie podczas formowania na zimno 
• Wewnętrzny promień gięcia 0,0 x grubość dla gatunków z linii taśm MC 




