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NSK rozpoczęła swoją działalność w 1916 r. jako 
pierwszy japoński producent łożysk tocznych.
Od tamtego czasu stale rozbudowujemy i ulepszamy 
nie tylko portfolio naszych produktów, lecz również 
zakres usług dla różnych sektorów przemysłu.
Z myślą o nich rozwijamy technologie w dziedzinie 
łożysk tocznych, systemów liniowych, komponentów dla 
branży motoryzacyjnej i systemów mechatronicznych. 
Nasze ośrodki badawcze i produkcyjne w Europie, 
Ameryce i Azji są ze sobą powiązane w globalnej  

sieci technologicznej. Koncentrujemy się nie tylko  
na rozwoju nowych technologii, ale również na stałej 
optymalizacji jakości – na każdym etapie procesów.

Nasze działania badawcze obejmują m.in. projektowanie 
produktu, aplikacje symulacyjne z wykorzystaniem 
różnorodnych systemów analitycznych, a także 
opracowywanie nowych typów stali i smarów  
dla naszych łożysk tocznych.

Jako jednego z wiodących producentów łożysk tocznych na świecie, komponentów 
technologii liniowej i układów kierowniczych, można nas znaleźć na prawie każdym 
kontynencie – w zakładach produkcyjnych, biurach sprzedaży i ośrodkach 
technologicznych – ponieważ nasi klienci doceniają krótkie kanały decyzyjne,  
sprawne dostawy i lokalne usługi.

Firma NSK
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Partnerstwo oparte na zaufaniu,
zaufanie oparte na jakości

Kompleksowa Jakość NSK: współdziałanie naszej globalnej sieci Centrów Technologicznych NSK.
Oto jeden z przykładów na to, jak spełniamy wymagania wysokiej jakości.

NSK jest jedną z czołowych firm szczycących się długą
tradycją opatentowanych rozwiązań dla części mechanicznych. 
W naszych centrach badawczych na całym świecie skupiamy 
się nie tylko na rozwijaniu nowych technologii, ale także  
na stałym ulepszaniu jakości w oparciu o zintegrowaną 

platformę technologiczną: trybologii, technologii 
materiałowej,analizy i mechatroniki.
Więcej o NSK na stronie internetowej www.nskeurope.pl 
lub pod numerem telefonu +48 22 645 15 25
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Utrzymanie ciągłości ruchu
pozwala obniżać koszty

Ciągła praca w wysokich prędkościach, najwyższe standardy higieny oraz warunki pracy,
w których ciepło, zimno i wilgoć są normą – to wszystko wymaga zastosowania łożysk, na których 
można polegać, że nie zawiodą w trudnych warunkach, ale również pozwalających na efektywną 
kosztowo produkcję. Łożyska NSK dla przemysłu spożywczego i napojów są wytrzymałe, 
wyprodukowane z odpornej na korozję stali nierdzewnej oraz odpowiednio nasmarowane.
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Łożyska NSK dla napojów i przemysłu spożywczego
są wytrzymałe, wyprodukowane z odpornej na korozję
stali nierdzewnej oraz odpowiednio nasmarowane.
Aby zapewnić całkowicie bezawaryjną pracę, łożyska
powinny być dokładnie dopasowane do danego
urządzenia lub procesu produkcyjnego.
Oprócz szerokiej gamy produktów opracowanych
specjalnie z myślą o przemyśle spożywczym i napojów,
bardzo istotną rolę odgrywa myśl inżynierska.
Dzięki temu możemy współpracować z naszymi
klientami, analizując potencjalne słabości w procesach
produkcyjnych, mierząc i monitorując wydajność oraz,
w razie potrzeby, proponując alternatywne produkty.

W laboratoriach badawczych NSK nasi eksperci pracują
nieustannie nad poprawą produktów i smarów.
W jaki sposób łożyska toczne mogą zagwarantować
doskonałą wydajność pomimo pracy w wysokich
temperaturach, w obecności wody i substancji
chemicznych? Jak w bezpieczny i niezawodny sposób
uchronić produkty żywnościowe przed zanieczyszczeniem?
Jakie środki należy zastosować, aby osiągnąć użytkowanie
bez potrzeby konserwacji? Z przyjemnością odpowiemy
na wszystkie te pytania, ponieważ każdego dnia,
we wszystkich naszych działaniach, dążymy
do Kompleksowej Jakości.
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Precyzyjne zadania 
wymagają precyzyjnych rozwiązań 

Jako jeden z największych na świecie producentów
łożysk tocznych NSK oferuje szeroką gamę łożysk
przeznaczonych specjalnie dla przemysłu
spożywczego i napojów. Charakterystyczne cechy
tego typu łożysk to m.in. konstrukcja ze stali
nierdzewnej z uszczelnieniem i trwałym
nasmarowaniem, a także zastosowanie smarów
odpowiednich dla produktów spożywczych.

Różnica tkwi w smarowaniu
Opatentowana technologia smarowania Molded-Oil 
firmy NSK została opracowana specjalnie z myślą
o zastosowaniach wymagających wysokiego poziomu
higieny, np. w przemyśle spożywczym i napojów.
W technologii Molded-Oil olej jest stopniowo
uwalniany z substancji, która jest jego nośnikiem.
Dzięki temu łożysko otrzymuje długotrwałe smarowanie
w odpowiedniej ilości. Jednocześnie zredukowane
jest ryzyko wycieku oleju, co pozwala na wyjątkowo
płynną pracę łożysk. Opcjonalnie można także
zastosować smary z certyfikatem USDA H1.

Oprócz długiego czasu pracy w przemyśle spożywczym i napojów kluczowymi
czynnikami są higiena i bezpieczeństwo. Oznacza to, że dyski uszczelniające
na łożyskach kół pasowych przenośnika nie mogą odkształcać się w czasie
czyszczenia pod wysokim ciśnieniem. Łożyska i koszyki muszą być odporne
na korozję, niedopuszczalne jest również wyciekanie smarów.
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Producent słodyczy zmagał się z awariami sprzętu
i stratami produkcyjnymi sięgającymi 307.000 Euro
rocznie. Przyczyną awarii była woda przedostająca się
do łożysk jednego z systemów pomp, co prowadziło
do odkładania się w urządzeniu kryształków cukru.
Dzięki zastosowaniu naszego programu AIP
(ang. Asset Improvement Program – Program
Usprawniania Aktywów) przeanalizowano problem
i szybko zidentyfikowano jego przyczynę.
Fundamentami sukcesu programu AIP są: analiza
sytuacyjna na miejscu, ustalenie rozwiązania problemu,
planowanie projektowe, weryfikacja wydajności,
analiza podsumowująca oraz usługi posprzedażowe.
Nasi inżynierowie zalecili zastosowanie w systemie

pomp łożysk NSK Molded-Oil. Trwający 18 miesięcy
okres próbny wykazał doskonałe właściwości tych
łożysk i zakład zdecydował się wymienić wszystkie
łożyska w swoich urządzeniach na zespoły NSK
Molded-Oil. Ponadto klient dołączył do programu
szkoleniowego AIP w zakresie konserwacji sprzętu.
Rezultaty są imponujące: dzięki programowi wartości
NSK producent słodyczy nie tylko oszczędza rocznie
157.000 euro na kosztach łożysk tocznych i ich konserwacji, 
lecz dzięki niezawodności łożysk NSK Molded-Oil 
jego zakład zwiększył wydajność produkcyjną.

Dzięki technologii Molded-Oil producent słodyczy oszczędza ponad 157.000 Euro rocznie.
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Innowacyjne produkty dla zwiększenia wydajności

Łożyska Life-Lube®

Seria Life-Lube® łączy w sobie odporność na korozję obudowy
Silver-Lube® z doskonałą szczelnością i właściwościami smarnymi
zaspołów Molded-Oil. Łożyska te wytrzymują działanie wody,
jak również płynów technologicznych i chemikaliów.

Łożyska z powłoką chromową odporne na korozję 

Dzięki powłoce chromowej łożyska te wykazują bardzo wysoką
odporność na korozję. Ich wydajności nie obniża nawet stała praca
w środowisku wodnym.

Łożyska Aqua-Bearings
Łożyska NSK Aqua-Bearings charakteryzuje specjalna
żywica fluorowa używana zarówno do zewnętrznego,
jak i wewnętrznego pierścienia oraz do koszyków.
Łożyska te są doskonałe, by sprostać potrzebom szerokiej gamy
zastosowań wymagających pracy w warunkach występowania
wody, zasad i kwasów. Łożyska te pracują bez potrzeby
tradycyjnego smarowania np. smarem lub olejem.

Łożyska Molded-Oil
Łożyska Molded-Oil są łożyskami bezobsługowymi, sprawdzają
się w środowisku wodnym lub zanieczyszczonym pyłem,
bez konieczności regularnego smarowania.
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Wkładki z uszczelkami trójwargowymi
Trójwargowe uszczelnione wkładki mogą zastąpić standardowe
wkładki łożysk kulkowych, w zastosowaniach z dużym narażeniem
na zanieczyszczenie pyłem lub wodą, np. w liniach mycia warzyw
lub przetwórstwa rybnego.

Zespoły łożyskowe ze stali nierdzewnej
Nasza gama zespołów łożyskowych z oprawami ze stali nierdzewnej
jest smarowana z wykorzystaniem technologii Molded-Oil.
Nadają się one idealnie do zastosowań, gdzie czystość i wysoka
odporność na korozję są priorytetami, np. we frytkownicach
lub w pasach przenośników w przemyśle przetwórstwa mięsnego
i rybnego.

Łożyska ze stali nierdzewnej
Nasze łożyska ze stali nierdzewnej mają większą odporność na
korozję niż łożyska produkowane ze standardowej stali łożyskowej,
jednocześnie zapewniają dłuższą żywotność. Dlatego są lepiej
przystosowane do pracy w warunkach wysokiej wilgotności.

Łożyska z powłoką niklową odporne na korozję
 
Łożyska te są odporne na procesy czyszczenia chemicznego
i stanowią korzystniejszą kosztowo alternatywę dla łożysk
w całości ceramicznych. Nadają się do środowisk zasadowych
lub słabo kwaśnych, jak również do całkowitego zanurzania
w wodzie.
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Innowacyjne produkty dla zwiększenia wydajności

Zespoły łożysk kulkowych
Oprawy żeliwne lub z blachy tłoczonej dostępne są w postaci
zespołów łożyskowych stojących, zespołów łożyskowych z oprawą
kołnierzową mocowaną za pomocą 2 lub 4 śrub oraz zespołów
z oprawą naciągową, dopasowaną do wałów w wykonaniu
metrycznym lub calowym. Zarówno uszczelnienia standardowe,
jak i specjalne przeznaczone są do trudnych zastosowań i pracy
w trudnym środowisku.

Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe
Łożyska kulkowe skośne NSK zaprojektowano z myślą 
o spełnianiu stale rosnących wymagań producentów pomp.
NSK oferuje jeden z największych dostępnych asortymentów 
łożysk tego rodzaju, z koszykami z poliamidu, stali i mosiądzu.
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Zespoły łożyskowe Silver-Lube®

Seria NSK Silver-Lube® obejmuje asortyment odpornych na korozję
zespołów łożyskowych zaprojektowanych specjalnie do stosowania
w gałęziach przemysłu, gdzie konieczne jest częste i dokładne
zmywanie strumieniem wody oraz wymagane jest przestrzeganie
optymalnych norm higieny, a także gdzie liczy się dobra odporność
chemiczna w różnych zakresach temperatur. Zespoły te dostępne
są w postaci zespołów łożyskowych: stojących, kołnierzowych
mocowanych za pomocą 2 śrub, kołnierzowych mocowanych
za pomocą 4 śrub i naciągowych.

Łożyska kulkowe poprzeczne jednorzędowe
NSK jest światowym liderem w produkcji łożysk kulkowych
poprzecznych. Zaprojektowane zostały głównie do przenoszenia
obciążeń promieniowych. Mogą one również przenosić średnie
obciążenia osiowe w każdym kierunku, a dzięki ich niskiemu
momentowi obrotowemu nadają się także do zastosowań,
gdzie wymagana jest wysoka prędkość i niskie straty mocy.
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Niewłaściwy montaż łożysk lub ich nieprawidłowy dobór może zmniejszyć wydajność maszyny 
lub nawet spowodować zatrzymanie całego systemu. Pomagamy w rozwiązywaniu takich 
problemów technicznych. Program Wartości Dodanej AIP obejmuje całościowy pakiet usług,

które umożliwiają bardziej efektywne zaprojektowanie zarówno operacji produkcyjnych,   
jak i procesów utrzymania ruchu, a przez to osiągnięcie większej rentowności.    
Dzięki AIP, na każdym dającym wartość kroku można zmniejszyć koszty.

Zwiększona efektywność – dzięki Programowi 
Wartości Dodanej AIP oferowanemu przez firmę NSK

Skoncentrowana wiedza, wiele lat doświadczenia 
Dzięki swojej głębokiej wiedzy technicznej i praktycznej 
wiedzy branżowej, doświadczeni inżynierowie aplikacyjni 
NSK są w stanie wskazać potencjał rentowności i zalecić 
odpowiednie środki. Nasi eksperci pracują według 
sprawdzonej w praktyce i ustandaryzowanej procedury –  
cyklu wartości. We współpracy z nimi opracowywane jest 
idealnie skoordynowane rozwiązanie dla danej aplikacji.

Usługi AIP skrojone na miarę 
Wszechstronna oferta usług AIP jest celowo zaprojektowana  
tak, aby zwiększać efektywność i konkurencyjność.  
Ekspert NSK doradza w sprawie środków, jakie można 
opracować na podstawie wyników analizy i będzie pomocny 
podczas procesu wdrażania. Specjalnie opracowany przez firmę 
NSK program pomoże zebrać szybko dane na miejscu   
i wykonać obliczenia. Inna aplikacja prezentuje przykłady 
sukcesów z różnych gałęzi przemysłu.

Rozwiązania AIP firmy NSK 
Przykłady sukcesów pokazują,   
jak można zwiększyć rentowność  
i niezawodność wykorzystując 
sprawdzone i przetestowane praktyki.

 
 
 
 
 
 
 
Kalkulator oszczędności 
Kalkulator oszczędności  
pozwala  na szybkie obliczenie  
potencjalnych oszczędności.
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Odkryj, jak zwiększyć rentowność z pomocą naszego programu wartości dodanej AIP i naszych produktów o wysokiej jakości. 
Z przyjemnością prześlemy naszą kompletną broszurę AIP lub skontaktujemy się osobiście.     
Wyślij swoje zapytanie na adres: aip@nsk.com

› Analizy aplikacji
› Wsparcie przy projektowaniu   
 maszyn
› Konwersja części OEM
› Diagnostyka

› Analiza stanu łożysk
› Analiza uszkodzeń łożysk
› Analiza smarowania
› Analiza materiałowa i wymiarowa

›  Przegląd zapasów
›  Wizytacja warsztatów/zakładów
›  Mapa procesu
›  Wskazanie zamienników łożysk

› Szkolenia dotyczące produktów
› Zastosowanie łożysk NSK
› Szkolenie AIP
›  Szkolenie branżowe/sektorowe

Odkryj, jak zwiększyć rentowność z pomocą naszego programu wartości dodanej AIP i naszych produktów o wysokiej jakości. 
Z przyjemnością prześlemy naszą kompletną broszurę AIP lub skontaktujemy się osobiście. 

› Analiza smarowania
› Analiza materiałowa i wymiarowa

›
›
››
›

› Szkolenie AIP
› Szkolenie branżowe/sektorowe

maszyn
› Konwersja części OEM
› Diagnostyka

 Szkolenia dotyczące produktów
 Zastosowanie łożysk NSK
 Szkolenie AIP Szkolenie AIP

› Mapa procesu
› Wskazanie zamienników łożysk
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Notatki
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Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.nskeurope.pl
    Global NSK: www.nsk.com

Polska i Europa
Środkowo-Wschodnia
NSK Polska Sp. z o.o. 
Warsaw Branch 
Ul. Migdałowa 4/73 
02-796 Warszawa 
Tel. +48 22 645 15 25 
Fax +48 22 645 15 29 
info-pl@nsk.com

Bliski Wschód
NSK Bearings Gulf Trading Co. 
JAFZA View 19, Floor 24 Office 2/3
Jebel Ali Downtown, 
PO Box 262163
Dubai, UAE 
Tel. +971 (0) 4 804 8205
Fax +971 (0) 4 884 7227 
info-me@nsk.com

Francja
NSK France S.A.S. 
Quartier de l’Europe 
2, rue Georges Guynemer 
78283 Guyancourt Cedex 
Tel. +33 (0) 1 30573939 
Fax +33 (0) 1 30570001 
info-fr@nsk.com

Hiszpania
NSK Spain, S.A. 
C/ Tarragona, 161 Cuerpo Bajo 
2a Planta, 08014 Barcelona 
Tel. +34 93 2892763 
Fax +34 93 4335776 
info-es@nsk.com

Niemcy, Austria, Szwajcaria, 
Benelux, Skandynawia
NSK Deutschland GmbH 
Harkortstraße 15 
40880 Ratingen 
Tel. +49 (0) 2102 4810 
Fax +49 (0) 2102 4812290 
info-de@nsk.com

Republika Południowej Afryki
NSK South Africa (Pty) Ltd.
25 Galaxy Avenue 
Linbro Business Park
Sandton 2146 
Tel. +27 (011) 458 3600
Fax +27 (011) 458 3608
nsk-sa@nsk.com

Rosja
NSK Polska Sp. z o.o. 
Russian Branch 
Office I 703, Bldg 29, 
18th Line of Vasilievskiy Ostrov,  
Saint-Petersburg, 199178
Tel. +7 812 3325071 
Fax +7 812 3325072  
info-ru@nsk.com 

Turcja
NSK Rulmanları Orta Doğu Tic. Ltd. Şti 
19 Mayıs Mah. Atatürk Cad.
Ulya Engin İş Merkezi No: 68/3 Kat. 6 
P.K.: 34736 - Kozyatağı - İstanbul 
Tel. +90 216 4777111 
Fax +90 216 4777174 
turkey@nsk.com 

Wielka Brytania
NSK UK Ltd. 
Northern Road, Newark 
Nottinghamshire NG24 2JF
Tel. +44 (0) 1636 605123 
Fax +44 (0) 1636 643276
info-uk@nsk.com

Włochy
NSK Italia S.p.A.
Via Garibaldi, 215
20024 Garbagnate 
Milanese (MI)
Tel. +39 02 995 191
Fax +39 02 990 25 778
info-it@nsk.com

Biura sprzedaży NSK – Europa, Bliski Wschód i Afryka

http://www.nskeurope.pl
http://www.nsk.com



