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Váš autorizovaný dodavatel ložisek 
a komponent pro strojírenství

Efektivní starost 
o Vaše stroje

... nově s ložisky japonského výrobce NSK

PK SERVIS 
technické součásti s.r.o.
Nad Sládečkem 600
390 02 Tábor
tel. 00420 381 258658,9, 661
fax 00420 381 258660
GSM 00420 777284100

Partnerství založené na důvěře - a důvěra založená na kvalitě

Společnost NSK je jedním z předních světových výrobců valivých 
ložisek. Výrobky a řešení od NSK naleznete všude tam, kde se 
něco pohybuje - i v tom nejnáročnějším prostředí a za nejtvrdších 
podmínek. Přes veškerou rozdílnost jednotlivých výrobků je u NSK 
jedna věc společná: vysoká spolehlivost a životnost. To jsou cha-
rakteristiky, na které se můžete u NSK vždy spolehnout.

•  Výroba produktů pro  
evropský trh

• Identické výrobní procesy

• Investice do kvality

• Technologické centrum

Kde jsou vyráběny produkty, které 
společnost NSK dodává mnoha evrop-
ským výrobcům obráběcích strojů? Pro 
někoho může být překvapením, že vy-
soce přesná vřetenová ložiska pochází 
z výrobního závodu nacházejícího se v 
anglickém městě Newark.
Společnost NSK byla založena v roce 
1916 a vyrobila první kuličkové ložisko 

v Japonsku. Od té doby NSK vyvinula 
kompletní řadu valivých ložisek, která 
byla úspěšně prodávána po celém svě-
tě a výrazně přispěla k rozvoji mnoha 
průmyslových sektorů a technologií.
V šedesátých letech firma zahájila své 
působení na evropském a americkém 
trhu. Vzhledem ke značnému nárůstu 
poptávky bylo rozhodnuto otevřít v 

Evropě vlastní výrobní závody. Z tohoto 
důvodu NSK v roce 1976 vybudovala 
výrobní závod v anglickém Peterlee, 
který primárně vyrábí produkty pro 
evropský trh. V roce 1990 dochází k 
akvizici anglického výrobce ložisek 
– společnosti RHP, vlastnící výrobní 
závod v Newarku.

REFERENCE VŘETENOVÝCH LOŽISEK NSK V ČR:

PROČ NSK?

• KOVOSVIT MAS
• TAJMAC
• TOS Vansdorf

• TOS Hulín
• FERMAT
• LAMMB Ostrava

• BARUM Continental
• ZAMAQ Hranice
• VOPSS Řepeč


