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SPECIFIKATION / TYP

34CrNiMo6+QT+C

42CrMo4+QT+C

25CrMo4+QT+C

16NiCrS4+A+C

S355J2 C+C

C45E/R (+C)+SL

20MnV6+SL

11SMnPb30+C

EN14APb+C

PRODUKTPROGRAM
Vi på Stena Stål kan mycket om blankt stål och det är en trygghet som du som kund ska 
utnyttja. Från lager med omgående leverans erbjuder vi blankt stål i rund, fyrkant och 
sexkant, alla i ett stort antal dimensioner. Utmärkt fl exibilitet genom vår välutvecklade 
logistik och kapkapacitet, allt för att vara den partner du behöver.



34CrNiMo6 QT+C

16NiCrS4+A+C

42CrMo4+QT+C

25CrMo4+QT+C

S355J2 C+C

C45E/R (+C)+SL

20MnV6+SL

5 6 8 9 10 11

12 13 14 15 16 18

19 20 22 24 25 28

30 32 35 36 38 40

42 45 50 55 60 65

70 75 80 85 90 100

20 22 25 28 30 35

40 45 50 55 60 65

70 75 80 85 90 100

110

6 8 10 12 13 14

15 16 17 18 19 20

22 24 25 28 30 32

35 38 40 42 45 48

50 55 60 65 70 75

80 85 90 95 100 105

110 115 120 125

10 12 14 16 18 20

12 14 16 18 20

10 12 16 20

12 16 20

DIMENSIONER
Utöver dessa standarddimensioner och stålsorter 
offereras övriga dimensioner på begäran.

Utöver det kalldragna sortimentet har vi ett stort sortiment av skalat och 
valsat material i fl era stålsorter, se Lagersortiment eller Konstruktionsstål – 
en guide, på vår hemsida, stenastal.se och stenastal.no.



EN14APb+C

11SMnPb30+C

11SMnPb30+C

11SMnPb30+C

10 12 15 16 18 20

22 24 25 27 28 30

32 35 36 38 40 42

45 50 55 60

5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28

30 32 36 38 40 41

42 46 47 50 55 60

65 70

2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

32 33 34 35 36 37

38 40 41 42 44 45

46 47 48 50 52 55

56 60 62 65 70 75

80 85 90 95 100 110

115 120 125 130 140

5x5 6x6 8x8 90x90 10x10 12x12

14x14 15x15 16x16 18x18 20x20 22x22

25x25 28x28 30x30 32x32 35x35 40x40

45x45 50x50 55x55 60x60 65x65 70x70

75x75 80x80 85x85 95x95 100x100
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