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WEARFIL 59
WEARFIL 59 is a high C- Cr – alloyed 
self-shielded flux- cored wire for applica-
tions in highly mineral wear. It is suitable for 
hardfacing of parts that are exposed to 
highly abrasion in wet areas. The overlaying 
thickness should not exceed 10mm which 
means a deposit of 2-3 layers. The deposit 
should be subjected to little impact stress.

APPLICATION
Farming, gravel digger, pumps, mixer 
paddles, concrete pumps, conveyor screws, 
impellers and impeller screws, track 
hoppers.

ПРИЛОЖЕНИЕ

За наваряване на помпи, смесителни 
лопатки, бетон помпи, конвейерни 
винтове, работни колела, шнекове, 
самосвални легени.

WEARFIL 59
WEARFIL 59 е самозащитен тръбнофлюсов 
тел с високо съдържание на хромкарбиди, 
приложим при голямо минерално 
износване. Подходящ е за наваряване на 
части, подложени на висока абразия във 
влажна среда. Дебелината на наварения 
метал не трябва да превишава 10мм (което 
означава 2-3 слоя). Навареният слой е 
устойчив при малки натоварвания на удар.

WEARFIL 61
High C- Cr- Nb- B- alloyed self-shielded  
flux-cored wire electrode with special 
carbides combined with cubic Nb-carbides 
in extreme hardness. This combination 
results in highly abrasion resistance to 
mineral wear. Applications are found in the 
hardfacing of mining equipment, augers, 
impellers and dredgers.

APPLICATION

Brown coal mining, brick and tile industry, 
mining industry, sand and gravel excavator, 
cement and concrete industry, conveyor 
screw, cement and concrete pumps, mixer 
paddles, fan blades, bucket lips, wear plates.

WEARFIL 61
Намира приложение за наваряване на 
детайли на съоръжения в открити рудници, в 
циментовата, бетонната и тухларната 
промишленост, минната промишленост.  
Подходящ за наваряване на шнекове, цимент 
помпи, бетон помпи, смесителни лопатки, 
мелещи лопатки, режещ ръб на кофи на 
земекопни машини и износоустойчиви плочи.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Намира приложение за наваряване на 
детайли на съоръжения в открити рудници, в 
циментовата, бетонната и тухларната 
промишленост, минната промишленост.  
Подходящ за наваряване на шнекове, цимент 
помпи, бетон помпи, смесителни лопатки, 
мелещи лопатки, режещ ръб на кофи на 
земекопни машини и износоустойчиви плочи.

WEARFIL 65
WEARFIL 65 is a high C- Cr- Mo- Nb- W- V- 
alloyed self-shielded  flux-cored wire 
electrode, which forms extremely hard 
carbides. This is used for hardfacing to 
extremely strong abrasive mineral wear. The 
deposit retains its wear resistance up to 
800°C. The structure consists of primarily 
and eutectic solidifying Cr- carbides plus 
Nb- Mo- W- V- carbides. The hardness 
reduction at a temperature of 400°C is 
approximately 4% and at 700°C approxi-
mately 10%.

APPLICATION
This wire is recommended for use in sintering 
plants, augers and blast furnace bells.

WEARFIL 65
WEARFIL 65 е самозащитен тръбнофлюсов 
тел, предназначен за наваряване на 
детайли подложени на силно абразивно 
износване. Навареният метал съдържа 
специални хромови, молибденови, 
ниобиеви карбиди, които в комбинация 
постигат изключителна твърдост и 
осигуряват висока устойчивост срещу 
абразия. Навареният слой запазва 
износоустойчивостта си при температура 
до 800°C. Твърдостта при температура 
400°C намалява с около 4%, а при 700°C с 
около 10%.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Препоръчва се да се използва за 
инсталации за агломериране, шнекове и  
доменни пещи.

Абразивоустойчиви тръбнофлюсови телове за наваряване

Abrasion resistant flux-cored wire for hardfacing
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WEARFIL 350H

APPLICATION

WEARFIL 350H is low carbon flux-cored wire which 
produce a low alloyed hardfacing deposit with a 
hardness of about 32-35 HRC. The deposit is tough 
and not susceptible to impact loads and high 
pressures. WEARFIL 350H is excellent for buffer 
layers before hardfacing. The deposit is forgeable 
and can also be treated with cutting tools. 

To be used with CO2 gas with 12~15l/min. Due to the 
low carbon content the weld seam is crack free. 

We recommend it for hardfacing of rollers for 
conveyors, rollers for conveyor belts and gears.

WEARFIL 450H WEARFIL 700H

APPLICATION

WEARFIL 700H is low carbon flux-cored wire for 
abrasion and impact resistant hardfacing. The 
deposit is crack-free, hard, tough and heat resistant 
up to 500°C. The hardness of the all-weld metal is 
55-56HRC. For base materials that are difficult to 
weld, a buffer layer is recommended.

To be used with CO2 gas with 12~15l/min.

We recommend it for hardfacing of teeth of 
excavators, grinding blades, graders and as the final 
layer for hardfacing manganese steel.

WEARFIL 350H
WEARFIL 350H е нисковъглероден тръбнофлюсов 
тел, който образува нисколегиран слой с 
твърдост от около 32-35HRC. Постигнатият твърд 
слой е устойчив на удар и натиск. WEARFIL 350H е 
много подходящ за буферен слой преди 
наваряване. Позволява допълнителна машинна 
обработка.
Работи със защитен газ CO2 с дебит 12~15л/мин. 
Поради ниското съдържание на въглерод, 
заваръчният шев е без пукнатини.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Препоръчваме го за наваряване на ролки за 
транспортьори и ролки за транспортни ленти, 
зъбни колела и предавки.

WEARFIL 450H WEARFIL 700H

ПРИЛОЖЕНИЕ

WEARFIL 700H е нисковъглероден тръбнофлюсов 
тел, подходящ за наваряване с абразивна и 
ударна устойчивост. Навареният слой е без 
пукнатини, твърд и устойчив при температури до 
500° C.
При материали трудни за заваряване е 
препоръчително да се постави буферен слой. 
Твърдост на наварения метал: 55-56 HRC.
Работи със защитен газ CO2 с дебит 12~15л/мин.

Препоръчваме го за наваряване на зъби на 
ескаватори, мелещи лопатки, грейдери и като 
последен слой, при наваряване на манганови стомани.

ПРИЛОЖЕНИЕ

WEARFIL 450H е нисковъглероден тръбнофлюсов 
тел подходящ за наваряване и възстановяване 
на зъбни предавки, ескаватори, помпи за високо 
налягане и други изискващи твърдост на 
наварения метал 42-45 HRC. Навареният слой е 
твърд и устойчив на ударни натоварвания.
Работи със защитен газ CO2 с дебит 12~15л/мин. 
Поради ниското съдържание на въглерод, 
заваръчния шев е без пукнатини.

Препоръчваме го за наваряване на звена на 
тракови вериги.

Удароустойчиви тръбнофлюсови телове за наваряване

Impact resistant flux-cored wire for hardfacing

APPLICATION

WEARFIL 450H is low carbon flux-cored wire suitable 
for hardfacing and recovery of gears, excavators, 
high pressure pumps and others requiring hardness 
of the all weld metal 42-45 HRC.

The deposit is tough and resistant to impact loads.
To be used with CO2 gas with 12~15l/min. Due to the 
low carbon content the weld seam is crack free.

We recommend it for hardfacing of units of tracks 
chains.
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Предимства:

       Лесно изработване на всякакви детайли от износоустойчив материал по размер на клиента;
       Лесно заваряване към съществуващи метални структури;
       Отлична устойчивост на абразия;
       Добра устойчивост при високи температури;
       Много добра устойчивост на корозия, благодарение на високото съдържание на Хром;
       Много висока карбидна концентрация;
       Висока удароустойчивост;
       Вариращи състав и твърдост, според приложението.

Биметалните наварени плочи SEWEAR представляват плочи от стоманена база и високолегиран 
износоустойчив слой. Произведени чрез автоматизиран процес на наваряване, те притежават по-твърд, 
по-здрав и по-устойчив на износване слой, спрямо постиганите, чрез който и да е друг производствен 
процес. Качеството им е доказано чрез тестове за абразия ASTM G65 и тестове за ерозия по DIN 50332. 
Нисковъглеродната стоманена база позволява крайният продукт да се заварява лесно към различни 
съществуващи структури. Навареният слой осигурява отлични качества спрямо най-тежките условия на 
работа.  SEWEAR е плоча с най-висока концентрация на хромкарбиди Cr7C3 и оптимална карбидна 
ориентация от всички биметални плочи, предлагани на пазара.

SEWEAR Plate is a bi-metallic plate, consisting of a mild steel base with a highly alloyed wear resistant cladding. It 
is produced by a customized automatic hardfacing process which results in a harder, tougher and more wear 
resistant surface than any existing process can achieve, as proven by abrasion tests to ASTM G65 and erosion tests 
to DIN 50332. The low carbon steel base plate allows the product to be welded, bolted or studded to existing 
structures, whilst the surface cladding provides an excellent wear resistance barrier to the most severe conditions 
and environments. The highest available concentration of Chrome Carbides (Cr7C3 - Hardness 1730 VPN) 
together with the optimum Carbide orientation and the unique alloy additions makes SEWEAR Plate superior to 
any plates of this kind available in the market.

Advantages

       Easy fabrication of components by customer drawings
       Easy welding to steel structures
       Excellent abrasion resistance of the hardface
       Good corrosion resistance due to high Chrome content
       Good heat resistance
       Very high Carbide concentration 
       Tough austenitic matrix supporting the hard Carbides
       Hardness and composition designed to suit the application

Bi-Metalic Wear plates

Биметални наварени плочи



Стандартен избор на плоча / Standard plate selection Стандартни размери на наварената плоча /
Standard plate dimensions of hardfaced area

Вид /Type Описание/Description Физични характеристики/
Physical properties

Твърдост/
Hardness HRC

Приложения/
Applications

SEWEAR
590

SEWEAR
610

SEWEAR
650

Аустенитна стомана
и хромкарбиди/

Austenitic steel and
Chromium Carbides

Аустенитна стомана
 и хромниобиеви

карбиди/ Austenitic
steel and Chromium

Niobium Carbides

Аустенитна стомана и
комплексни карбиди/

Austenitic steel and
Complex Carbides

Високоустойчива на
абразия, средноустойчива

на удар / High abrasion,
medium impact resistance

Високоустойчива на
абразия, средноустойчива

на удар, устойчива на
високи работни

температури / Very high
abrasion, medium impact
resistance, higher working

temperatures

Високоустойчива на
абразия, средноустойчива

на удар, устойчива на
високи работни

температури / Very high
abrasion, medium impact
resistance, higher working

temperatures

58-62

60-64

58-62

Смесителни лопатки
и компоненти, тръби,
скрепери, трошачки/

Mixer blades and
components, pipes,

scrappers, mills

Смесителни
лопатки,

трошачки, улеи/
Mixer blades,
mills, chutes

Дробилки 
и решетки

за инсталации за
агломериране,

мелещи лопатки/
Crushers and bars
for sinter plants,

wear rods, bladest

Вид /Type

Дебелина на
основата / Steel
base thickness

(mm)

Дебелина на
наварения слой /

Clad thickness
(mm)

3+3

5+3

6+4

8+4

8+5

10+5

12+4

3

3

4

4

5

5

4

3

5

6

8

8

10

12

Размер на основния
метал / Base plate
dimensions (mm)

Размер на наварения
метал/ Hardfaced
dimensions (mm)

1000 x 2000

1250 x 2500

1500 x 3000

2000 x 3000

900 x 1950

1150 x 2450

1400 x 2900

1900 x 2900
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