
Ložiskové jednotky RHP Self-Lube™ od NSK poskytují 
kvalitní těsnění a delší životnost napříč celou řadou – včetně 
série HLT pro vysoké a nízké teploty a těsněním typu “S” 
dostupným pro všechny typy ložisek až do průměru díry 
100 mm.

Těsnění typu “S”, dříve dostupné pouze pro jednotky 
Self-Lube™ do průměru díry 45 mm, nabízí robustnější 
konstrukci a nižší tření. Je tvořeno tuhou ocelovou kostrou 
spojenou s pryžovými těsnícími břity, které jsou v kon-
taktu s broušeným vnitřním kroužkem, čímž je dosaženo 
sníženého tření a kvalitnějšího těsnění.

Představení těsnění typu “S” pro kompletní řadu jed-
notek Self-Lube™ rozšiřuje možnosti těsnění ložisek, 
která jsou často používána v tvrdých provozních podmín-
kách. Použitím přídavného těsnění s nekontaktními břity 
typu “Flinger Seal” je dosaženo dalšího zvýšení těsnícího 
účinku bez jakéhokoliv negativního dopadu na provozní 
otáčky ložiska. Vynikající odolnost vůči znečištění výraz-
ně prodlužuje odolnost ložiska.

Ložiska pro jednotky používané v těch nejnáročnějších 
provozních podmínkách jsou vybavena těsněním “Triple 
Lip Seal”, které poskytuje nejvyšší úroveň ochrany díky 
třem těsnícím břitům, které jsou v kontaktu s vnitřním 
kroužkem. Těsnění “Triple Lip Seal” snižuje hodnotu ma-
ximálních otáček ložiska; nicméně, v aplikacích, ve kterých 
se tento typ těsnění používá (např. zemědělské stroje) 
nepředstavují nižší mezní otáčky žádný problém.

Účinnost a nízké tření u všech typů těsnění ložiskových 
jednotek Self-Lube™ jsou významně zvýšeny díky super-
finišovaným oběžným drahám. To má za následek tichý 
provoz ložisek a delší živostnost za podmínek nedosta-
tečného mazání.

Ložiska Self Lube: 
Jednoduchá konstrukce a montáž

Díky své kompaktní, unifikované a jednoduché kon-
strukci umožňují ložiskové jednotky Self-Lube™ konstruk-
térům snadno a ekonomicky řešit problémy spojené         
s montáží, údržbou ložisek a jejich životností v obtížných 
provozních podmínkách.

Ložiska Self-Lube™ jsou s výhodou používána v mnoha 
průmyslových sektorech, ať už se jedná o všeobecné stro-
jírenství, potravinářský průmysl, manipulace s materiálem 
či zemědělské stroje. Jsou dostupné v mnoha provedeních, 
aby splnila specifické požadavky dané apilkace. To zahrnu-
je ložiska HLT pro vysoké a nízké provozní teploty; ložiska 
Molded-Oil™ pro potravinářské aplikace; korozivzdorné 
jednotky Silver-Lube™ a Life-Lube™; posledně jmenované 
jsou osazeny ložiskem Molded-Oil™ a jsou používány v apli-
kacích s požadavkem vysoké chemické odolnosti a delšího 
intervalu mazání, dále pak všude tam, kde se nelze vy-
hnout kontaminaci vodou či procesními kapalinami.

O společnosti

Společnost NSK byla založena v roce 1916 a vyrobila 
první kuličkové ložisko v Japonsku. Od té doby NSK vyvi-
nula kompletní řadu valivých ložisek, která byla úspěšně 
prodávána po celém světě a výrazně přispěla k rozvoji 
mnoha průmyslových sektorů a technologií.

NSK využila svoji odbornost a zkušenost rovněž při vý-
robě přesné lineární techniky, komponent pro automobi-
lový průmysl a výrobků z oblasti mechatroniky. Od roku 
1960, NSK Ltd. rozvíjí agresivně své obchody i mimo úze-
mí Japonska. V současné době má společnost provozovny   
v 25 zemích a vlastní více než 30 výrobních závodů.
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