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SERIA LH

Doskonała precyzja, wysoka ładowność i wymienne elementy zestawu zapewniające niskie koszty 

i wszechstronne zastosowanie. Samonastawny zestaw o specjalnej konstrukcji z dwoma rowkami typu „gothic 

arch” i dwoma rzędami kuleczek na stronę pod specjalnym kątem zwiększa sztywność, ładowność i umożliwia 

samodzielne centrowanie zestawu. Wózki LAH i szyny L1H można kompletować oddzielnie, co wpływa na 

obniżenie kosztów zakupu. Wózki dostępne z samosmarującą uszczelką K1. 

Wersje: AN / BN, AL / BL, EM / GM

Rozmiary: 15, 20, 25, 30, 35, 45, 55, 65

SERIA LS

Seria o identycznych właściwościach, co LH lecz stanowi jej kompaktową (obniżoną) wersję. Wózki LAS i szyny 

L1S można kompletować oddzielnie, co wpływa na obniżenie kosztów zakupu. Wózki dostępne z 

samosmarującą uszczelką K1. 

Wersje: CL / AL, JM / EM

Rozmiary: 15, 20, 25, 30, 35, 45, 55, 65

SERIA LW

Szeroka szyna podnosi ładowność przy jednoczesnym zachowaniu stabilności i małym oporze toczenia.

Szeroki zestaw do zastosowania jako pojedyncza szyna. Wózki LAW i szyny L1W można kompletować oddzielnie, 

co wpływa na obniżenie kosztów zakupu. Wózki dostępne z samosmarującą uszczelką K1. 

Wersje: EL

Rozmiary: 17, 21, 27, 35, 50

SERIA SS/SH

Jest rozwinięciem serii LS i LH, która została zmody�kowana poprzez dodanie pomiędzy kuleczki specjalnych 

rozdzielaczy (koszyka) S1™, co daje nam serie SS i SH. Zaowocowało to zmniejszeniem emisji hałasu i drgań 

wytwarzanych przez wózek. Wpłynęło to także na polepszenie płynności ruchu oraz obniżenie ścierania się 

elementów. Wózki można kompletować w zestawy z szynami L1S/L1H. Dostępne z samosmarującą uszczelką K1. 

Wersje SS: AL, CL oraz wersje szerokie JM i EM

Rozmiary: 15, 20, 25, 30, 35

Wersje SH: AN / BN, AL / BL, EM / GM

Rozmiary: 15, 20, 25, 30, 35

PROWADNICE LINIOWE KULKOWE

Przykładowe oznaczenie standardowego wózka: LAH20GMZ

ANZ BNZ EMZ GMZ
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Od 1958r. NSK wyprodukowało ponad milion śrub kulowych i stało się ich największym producentem na świecie. 

Kiedy tylko potrzebujesz standardowego produktu, czy specjalnej konstrukcji pod zamówienie, możesz być 

pewien, że NSK znajdzie dla Ciebie rozwiązanie. Specjalne warstwy pokrycia lub smary zapewniają bezawaryjną 

pracę nawet w trudnych warunkach. Możliwość komponowania zestawów nakrętek i śrub kulowych z gotowymi 

podporami.

ŚRUBY KULOWE

SERIA RA

Seria RA to efekt doświadczeń �rmy NSK w produktach ruchu liniowego oraz łożyskach wałeczkowych. Specjalna 

konstrukcja z zastosowaniem wałeczków zamiast kuleczek wpływa na podniesienie sztywności 

i umożliwia przenoszenie bardzo dużych obciążeń, przy jednoczesnym zachowaniu odporności na ścieranie 

i płynności ruchu. Do wielofunkcyjnego zastosowania w wielu gałęziach przemysłu. Dostępne 

z samosmarującą uszczelką K1. 

Wersje: AN / BN, AL / BL, EM / GM

Rozmiary: 15, 20, 25, 30, 35, 45, 55, 65

PROWADNICE WAŁECZKOWE

SERIA PU/PE

Lekkie, miniaturowe prowadnice idealne do specjalnych zastosowań w przemyśle medycznym czy 

elektronicznym. Wyposażone w kanaliki zwrotne ze specjalnego tworzywa co obniża wagę i zmniejsza zużycie 

wózków. Seria PE wyróżnia się znacznie szerszą szyną, co pozwala na przenoszenie większych obciążeń. 

Dodatkowo można zastosować bezobsługową uszczelkę samosmarującą K1. 

Wersje: AR, AL, TR

Rozmiary: 5, 7, 9, 12, 15

SERIA LU

Miniaturowe prowadnice do specjalnych zastosowań w trudnych warunkach. Ma bardzo podobną budowę do 

serii PU, ale bez specjalnej konstrukcji kanalików zwrotnych.

Wersje: AL

Rozmiary: 15

MINIATUROWE PROWADNICE LINIOWE KULKOWE

Przykładowe oznaczenie śruby kulowej: W1202FA-3P- C3Z5
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Seria: 1821- / 1824-

Typ: SNH / SLH

Materiał: stal

Szerokość: wąski

Długość: standardowa / długi

Rozmiary: 15, 20, 25, 30, 35, 45, 

55, 65

Seria: 1851- / 1853-

Typ: FNS / FLS

Materiał: stal

Szerokość: standardowa 

Długość: standardowa / długi

Rozmiary: 15, 20, 25, 30, 35, 45, 

55, 65

Serie podstawowe wózków wałeczkowych

Prowadnice szynowe wałeczkowe Rexroth zostały opracowane do stosowania w obrabiarkach i robotach przemysłowych, gdzie wymagane 

jest ułożyskowanie na wałeczkach. Kompaktowe prowadnice wzdłużne w różnych klasach dokładności, charakteryzują się ekstremalnie 

wysoką nośnością i duża sztywnością. Do wszystkich wózków prowadzących jest tylko jeden pro�l szyny prowadzącej. Prowadnice szynowe 

wałeczkowe mogą być pokryte powłoką przeciwkorozyjną “Resist”. Każdy element może być oddzielnie zamawiany i składowany.

PROWADNICE SZYNOWO WAŁECZKOWE

pozostałe serie: 1665, 1666, 1621, 1624, 1693, 1663, 1694, 1664, 1661, 1662, 1631, 1632

wersje nierdzewne: 2001, 2002, 2000, 2011, 2012

Seria: 1623-

Typ: SLS

Materiał: stal

Szerokość: wąski

Długość: długi

Rozmiary: 15, 20, 25, 30, 35, 45, 

55, 65

Seria: 1622-

Typ: SNS

Materiał: stal

Szerokość: wąski

Długość: standardowa 

Rozmiary: 15, 20, 25, 30, 35, 45, 

55, 65

Seria: 1653-

Typ: FLS

Materiał: stal

Szerokość: standardowa

Długość: długi

Rozmiary: 15, 20, 25, 30, 35, 45, 

55, 65

Seria: 1651-

Typ: FNS

Materiał: stal

Szerokość: standardowa 

Długość: standardowa 

Rozmiary: 15, 20, 25, 30, 35, 45, 

55, 65

Serie podstawowe wózków liniowych

Prowadnice szynowo kulkowe Rexroth zostały opracowane specjalnie do stosowania w obrabiarkach i robotach przemysłowych, do których 

wymagane są kompaktowe prowadnice wzdłużne, ułożyskowane na łożyskach kulkowych o różnych klasach dokładności oraz dużej nośności 

i sztywności. 

Konstrukcyjnie bardzo małe zespoły montażowe, wykonywane w ośmiu wielkościach, mają bardzo dużą nośność we wszystkich czterech 

głównych kierunkach obciążenia. We wszystkich zastosowaniach niezawodnymi okazały się stalowe wózki prowadzące. W tych układach, 

gdzie wymagana jest mała masa, zalecamy stosowanie wózków aluminiowych.

PROWADNICE SZYNOWO KULKOWE

Przykładowe oznaczenie standardowego wózka: 1651-214-20
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Mechanizm śrubowo-toczny (KGT) jest całokształtem mechanizmu śrubowo-tocznego z kulkami jako 

elementami tocznymi. Mechanizm ten służy do przemiany ruchu obrotowego w ruch wzdłużny lub odwrotnie.

W ofercie posiadamy kompletne mechanizmy śrubowo-toczne z rolkowanymi lub szlifowanymi śrubami 

pociągowymi, które można łączyć z każdą pojedynczą lub podwójną nakrętką oraz pasujące osłony nakrętek 

i łożyskowanie końców. Przykładowe oznaczenie nakrętki: 1512-110-13

kołnierzowa nakrętka pojedyncza / kołnierzowa nakrętka podwójna / cylindryczna nakrętka pojedyncza / 

miniaturowa kołnierzowa nakrętka pojedyncza / zespoły napędowe z zamkniętym mechanizmem 

śrubowo-tocznym

ŚRUBY KULOWE

Zestawy liniowe
Obudowa stalowa, staliwna lub 
aluminiowa z otworami, gwintami 
i kołnierzami. Do każdego typu tulei 
występują różne rodzaje opraw.

Tuleje toczne “Super” 
A (R0670-, R0671-) i B (R0672-, R0673-)
Mają hartowane wkładki stalowe 
i szlifowane rowki bieżni. Optymalnie 
dobrane strefy obiegu zapewniają 
bardzo spokojny obieg kulek. Tuleje 
odmiany A samoczynnie kompensują 
odchyłkę współosiowości do 30’ = 0,5o.

Standardowe tuleje toczne
typ KB (R0600-, R0602-, R0610-, R0612-)
Mają tuleje hartowane i szlifowane. 
Koszyczki prowadzące od wielk. 3 do 
10 wykonane są z tw. szt., a od wielk. 12 
- ze stali.  Tuleje toczne z koszykiem 
stalowym stosuje się również przy 
temp. ponad 100 oC.

Tuleje toczne kompaktowe
typ KH (R0658-)
Ze względu na ich małe wymiary 
zewnętrzne zmniejszają przestrzeń 
potrzebną dla prowadnic liniowych. 
Te tuleje toczne odmiany nierdzewnej 
dostarczane są według ISO 683-17 / EN 
10088.

Prowadnice z tulejami tocznymi  w ciągu kilku dziesięcioleci pozytywnie sprawdziły się w budowie maszyn ogólnych i specjalnych oraz 

w budowie przyrządów. Standardowe tuleje toczne z ich masywną metalową konstrukcją nadają się szczególnie do takich zastosowań, 

w których wymagana jest niewrażliwość na uszkodzenia i duża wytrzymałość w trudnych warunkach eksploatacji. Długa trwałość użytkowa, 

dokładność i wysoki stopień sprawności są klasycznymi cechami tych elementów.

TULEJE TOCZNE

Dodatkowo szyny: montowane od dołu; ze stalowymi zaślepkami; z osłoną ze stali nierdzewnej na całej długości.

Do wózków kulkowych
Seria: 1605-
Materiał: stal
Długość: do 6m w jednym kawałku z 
możliwością przycięcia u nas na 
żądaną długość
Przykładowe oznaczenie: 
1605-204-31

Do wózków wałeczkowych
Seria: 1805-
Materiał: stal
Długość: do 6m w jednym kawałku z 
możliwością przycięcia u nas na 
żądaną długość
Przykładowe oznaczenie: 
1805-253-31

Do wszystkich wózków prowadzących stosuje się tylko jeden pro�l szyny prowadzącej. 

Prowadnice szynowe kulkowe mogą też być pokryte przeciwkorozyjną warstwą ochronną “Resist”.

Seria podstawowa - montowana od góry z plastikowymi zaślepkami do otworów montażowych.

SZYNY DO WÓZKÓW LINIOWYCH
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Seria QR

Materiał: stal

Szerokość: standardowy / wąski

Długość: standardowy / długi

Rozmiary: 25, 30, 35, 45, 55, 65

Seria RG

Materiał: stal

Szerokość: standardowy / wąski

Długość: standardowy / długi

Rozmiary: 25, 30, 35, 45, 55, 65

Serie podstawowe wózków wałeczkowych

Prowadnice szynowe wałeczkowe HIWIN cechuje nadzwyczaj duża sztywność i bardzo wysoka nośność. W jej konstrukcji zastosowano kąt 

styku 45°. Liniowa powierzchnia styku w znaczący sposób redukuje odkształcenia wskutek występujących obciążeń i tym samym zapewnia 

dużą sztywność i nośność we wszystkich czterech kierunkach obciążenia. Prowadnice wałeczkowe HIWIN są dlatego idealne do zastosowania 

w produkcji wymagającej wysokiej precyzji.

PROWADNICE SZYNOWO WAŁECZKOWE

Seria miniaturowa MG

Materiał: stal

Szerokość: wąski / szeroki

Długość: standardowy / długi

Rozmiary: 7, 9, 12, 15

Seria poszerzona WE

Materiał: stal

Szerokość: standardowy / blokowy

Długość: standardowy

Rozmiary: 17, 21, 27, 35

Seria EG / QE

Materiał: stal

Szerokość: standardowy / wąski

Długość: standardowy / długi

Rozmiary: 15, 20, 25, 30, 35, 45, 

55, 65

Seria HG / QH

Materiał: stal

Szerokość: standardowy / wąski

Długość: standardowy / długi

Rozmiary: 15, 20, 25, 30, 35, 45, 

55, 65

Serie podstawowe wózków liniowych

Prowadnice szynowo kulkowe HIWIN są zaprojektowane dla dużych obciążeń i sztywności. Dzięki ułożeniu bieżni pod kątem 45°C można 

przenosić jednakowe obciążenia ze wszystkich kierunków. Niewielkie siły potrzebne do zrealizowania posuwu oraz wysoka sprawność są 

istotnymi zaletami prowadnic. Listwy podtrzymujące kulki zapobiegają wypadaniu kulek podczas demontażu wózka z szyny pro�lowej. 

Dzięki kontrolowanemu ruchowi kulek w zde�niowanych odstępach, cechują się dodatkowo lepszymi właściwościami jezdnym, wyższymi 

dopuszczalnymi prędkościami przesuwu, dłuższymi okresami smarowania i ograniczonym hałasem pracy.

PROWADNICE SZYNOWO KULKOWE

Przykładowe oznaczenie standardowego wózka: HGW25CC Z0H
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Śruby kulowe marki HIWIN to idealne rozwiązanie do wszelkich typów zastosowań. Zapewniają dokładny bieg 

przy znikomym tarciu, a przy tym wymagają nieznacznego momentu napędowego. Charakteryzują się również 

wysoką sztywnością przy spokojnym biegu. Śruby kulowe HIWIN występują w wykonaniu rolowanym, 

łuszczonym i szlifowanym.

Istnieje również możliwość wykonania niestandardowych rozwiązań.

Przykładowe oznaczenie nakrętki: R25-05K4FSCDIN
Przykładowe oznaczenie śruby: R25-05T7L=1000

ŚRUBY KULOWE

Do wózków kulkowych
Seria HGR
Materiał: stal
Długość: do 4m w jednym kawałku z 
możliwością przycięcia u nas na żądaną 
długość
Przykładowe oznaczenie:  HGR20R1000H
Opcja - montaż od dołu:  HGR20T1000H

Do obniżonych wózków kulkowych
Seria EGR
Materiał: stal
Długość: do 4m w jednym kawałku z 
możliwością przycięcia u nas na żądaną 
długość
Przykładowe oznaczenie: 
EGR20R1000H

Do poszerzonych wózków kulkowych
Seria WER
Materiał: stal
Długość: do 4m w jednym kawałku z 
możliwością przycięcia u nas na żądaną 
długość
Przykładowe oznaczenie: 
WER21R1000H

Do miniaturowych wózków kulkowych
Seria MGNR
Materiał: stal nierdzewna
Długość: do 2m w jednym kawałku z 
możliwością przycięcia u nas na żądaną 
długość
Przykładowe oznaczenie: 
MGNR15R1000HM

Do miniaturowych poszerzonych 
wózków kulkowych
Seria MGWR
Materiał: stal nierdzewna
Długość: do 2m w jednym kawałku z 
możliwością przycięcia u nas na żądaną 
długość
Przykładowe oznaczenie: MGWR15R1000HM

Do wózków wałeczkowych
Seria RGR
Materiał: stal
Długość: do 4m w jednym kawałku z 
możliwością przycięcia u nas na żądaną 
długość
Przykładowe oznaczenie: 
RGR20R1000H

HIWIN oferuje szyny pro�lowe w standardowych długościach 4000mm. Opcjonalnie oferuje długości 5600mm oraz 3900mm, która jest już 

fabrycznie przystosowana do łączenia. Do każdej szyny pro�lowej dołączone są standardowe zaślepki z tworzywa sztucznego, które służą do 

zabezpieczania otworów montażowych przed wiórami i zanieczyszczeniem.

SZYNY DO WÓZKÓW LINIOWYCH
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KS / KSO

Tuleja do dużych obciążeń.

KS - tuleja zamknięta

KSO - tuleja otwarta

Ma możliwość kompensacji odchyłki 

współosiowości.

KN / KNO

Tuleja do małych i średnich obciążeń,

KN - tuleja zamknięta

KNO - tuleja otwarta

Ma możliwość kompensacji odchyłki 

współosiowości.

KB / KBO / KBS

Masywna tuleja liniowa o dużej 

sztywności i precyzji. Wersja 

zamknięta KB, otwarta KBO, 

z nacięciem wzdłuż tulei KBS. Mają 

Pełny korpus z hartowanej stali oraz 

plastikowy koszyk. Łożyska 

posiadają obustronne uszczelnienia w postaci 

nawulkanizowanego pierścienia zbieraka.

KH

Kompaktowe tuleje z korpusem 

z otworami. Wykonane są z 

hartowanej stali z plastikowym 

koszykiem obiegu kulek. Wykonania 

bez uszczelnienia lub z obustronnym 

uszczelnieniem “PP”.

RUE / RWU

Stalowe wózki liniowe z czterema 

rzędami wałeczków. Stosowane 

w aplikacjach, które wymagają 

przenoszenia ekstremalnie dużych 

obciążeń przy zachowaniu dużej 

sztywności i precyzji układu. 

Występują w największym napięciu wstępnym V3 i kilku klasach 

dokładności G1/G2/G3. Możliwa wersja z pokryciem Corrotec®. 

Rozmiary od 25 do 100.

Łączą się w układy liniowe z szynami TSX.  

KUSE / KWSE

Stalowe wózki liniowe z sześcioma 

rzędami kulek. Stosowane w 

aplikacjach, które wymagają 

przenoszenia bardzo dużych 

obciążeń przy zachowaniu bardzo 

długich skoków roboczych. 

Występują w dwóch wariantach napięcia wstępnego V1 i V2 oraz 

trzech opcjach klasy dokładności G1/G2/G3. Możliwa wersja z 

pokryciem Corrotec®. 

Rozmiary od 20 do 55.

Łączą się w układy liniowe z szynami TKSD w wariantach montażu od 

góry, od dołu lub ze zintegrowanymi listwami zębatymi.

KUVE / KWVE

Stalowe wózki liniowe z czterema 

rzędami kulek. Stosowane w 

aplikacjach, które wymagają 

przenoszenia dużych obciążeń przy 

zachowaniu dużej sztywności. 

Występują w dwóch wariantach 

napięcia wstępnego V1 i V2 oraz trzech opcjach klasy dokładności 

G1/G2/G3.  Możliwa wersja z pokryciem Corrotec®. 

Rozmiary od 15 do 55.

Łączą się w układy liniowe z szynami TKVD w wariantach montażu od 

góry, od dołu lub ze zintegrowanymi listwami zębatymi.

KUE / KWE

Stalowe wózki liniowe z dwoma 

rzędami kulek. Stosowane w 

aplikacjach, które nie wymagają 

przenoszenia dużych obciążeń. 

Występują w dwóch wariantach 

szerokości oraz klas dokładności 

G3/G4 i napięcia wstępnego V0 i V1. Możliwa wersja z pokryciem 

Corrotec®. 

Rozmiary od 15 do 35.

Łączą się w układy liniowe z szynami TKD.

TULEJE TOCZNE

PROWADNICE SZYNOWO KULKOWE I WAŁECZKOWE
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Podpory na całej długości wałków 

zapobiegają ich ugięciu. Mogą być 

wykonane ze stopów aluminiowych 

lub ze stali z kołnierzem lub bez.

Wsporniki końcowe do podparcia 

precyzyjnych wałków liniowych na 

ich końcach.

Łożyska z kołnierzem dają możliwość 

zamocowania ich bezpośrednio 

w elemencie ruchomym maszyny. 

Powoduje to znaczne zmniejszenie 

gabarytów układu i poprawia jego 

sztywność.

Prowadnice toczne rolkowe dzięki 

kompaktowej budowie, małej wadze 

oraz dużej prędkości pracy są 

stosowane w urządzeniach 

manipulujących i w automatyce.

Moduły liniowe i stoły liniowe służą 

jako osie pozycjonujące. Do ich 

napędu może służyć precyzyjny 

mechanizm śrubowo-toczny, pas 

zębaty lub pneumatyka.

Od wielu lat stosowane do budowy 

konstrukcji nośnych. Wszystkie 

połączenia pro�li wykonuje się za 

pomocą śrub. Powstają z nich 

konstrukcje o stałych kształtach 

i dużej sztywności.

Wałki są indukcyjnie hartowane 

i szlifowane. Stosowane jako element 

do prowadnic z tulejami tocznymi. 

Wałki wykonane sa w tolerancji H6. 

Możliwość przycięcia na żądany 

wymiar. Wykonania specjalne 

według rysunku klienta.

Łożyska bezobsługowe, nie 

wymagają smarowania. Stanowią 

zamiennik typowych rozwiązań 

wykorzystujących kulki i prowadnice 

pro�lowane.

Produkowane ze stali Ck15 według 

normy DIN 103, posiadają gwint 

walcowany. Nakrętki trapezowe 

wykonane ze stali lub brązu w wersji 

cylindrycznej lub z kołnierzem.

Na takich prowadnikach można 

z łatwością przemieszczać części, 

obracać je i pochylać. Niezawodne 

podzespoły urządzeń przenośnikowych 

i doprowadzających w obrabiarkach 

i w maszynach opakowaniowych

PODPORY PRĘTÓWWSPORNIKI KOŃCOWE PRĘTÓW

TULEJE LINIOWE Z KOŁNIERZEMPROWADNICE TOCZNE ROLKOWE

PROFILE ALUMINIOWE MODUŁY LINIOWE I STOŁY LINIOWE

ŁOŻYSKA LINIOWE ŚLIZGOWE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO PRĘTY LINIOWE HARTOWANE

TOCZNE PROWADNIKI KULKOWE “ŻABIE OCZKA” ŚRUBY I NAKRĘTKI TRAPEZOWE

Pozostały asortyment
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TULEJE

TULEJE W OPRAWACH

Wymiary niezbędne do doboru

L

C

W

B

H d

C

C1

Dd

10



ŚRUBY KULOWE

WÓZKI Z SZYNĄ

L1

LE

WB

C
G1 G2

H

H1

K

WR N

L
L1

DdsDg6D1

P

L

D2

D3
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Margo centrala

ul. Studzienna 60

87-100 Toruń

tel. (56) 697 20 00

fax: (56) 655 37 23

margo@phumargo.pl

Margo Toruń

ul. Sobieskiego 31

87-100 Toruń

tel. (56) 697 20 00

fax: (56) 655 37 23

margo@phumargo.pl

Oddział Olszytn

10-467 Olsztyn

ul. Sprzętowa 3c

tel. (89) 513 20 30

tel./fax: (89) 513 20 31

Oddział Katowice

40-318 Katowice

ul. Zimowa 41

tel. (32) 353 86 20

fax: (56) 692 60 18

Oddział Koszalin

75-816 Koszalin

ul. Połczyńska 67

tel. (94) 347 71 17

tel./fax: (94) 346 00 76

Biura handlowe

Białystok

Bydgoszcz

Częstochowa

Dąbrowa Górnicza

Gdańsk

Gorzów Wielkopolski

Legnica

Lublin

Łódź

Poznań

Rzeszów

Szczecinek

Tychy

Wrocław

Żory

Dąbrowa Górnicza
Rzeszów

Lublin

Częstochowa

Łódź

Tychy

Katowice

Żory

Wrocław

Gorzów Wielkopolski

Legnica

Koszalin

Gdańsk

Olsztyn

Toruń

BiałystokBydgoszczBydgoszcz

Szczecinek

Poznań
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