Ložiska NSK
Úvod » Ložiska NSK

Přehled referencí NSK u klíčových zákazníků dle sektorů
Společnost PK SERVIS technické součásti s.r.o. je oﬁciálním autorizovaným
distributorem značky NSK, japonského výrobce ložisek, kuličkových šroubů a lineárního
vedení.
Tímto krokem chceme přispět k posílení značky NSK na českém trhu a hledat nová
optimální technická řešení u stávajících i nových obchodních partnerů.
Jako autorizovaný distibutor se zavazujeme k povinnosti pracovat v nejlepším zájmu
zákazníků rovněž v oblasti údržby a oprav:
Poradenství při prodeji
Dobře vyškolení, kompetentní a oboru znalí pracovníci
Nejlepší porozumění a odpovídající zkušenosti v oblasti požadavků týkajících se
procesů v jednotlivých oborech
Poradenství týkající se minimalizace celkových nákladů, optimalizace provozních dob
a zlepšení procesu
Vždy aktuální znalosti z oboru
Budování dlouhodobých obchodních vztahů
Dokážeme však i mnohem více.
Výrobky a řešení od společnosti NSK
Ložiska NSK se účinně vypořádávají s náročným provozním prostředím a snižují náklady na
provoz. Hlavní důraz je kladen na kvalitu, vývoj a konstrukci nových produktů.
Produktové řady
Kuličkové ložisko NSK
Přesné ložisko NSK
Valivé ložisko NSK
Soudečková, válečková, kuželíková ložiska NSK
Axiální, jehlová ložiska NSK
Ložiskové jednotky NSK
Lineární vedení, kuličkové šrouby

Vřetenová ložiska NSK
Zákaznická řešení

Zdroj: NSK všeobecné informace o značce (PDF, 1,7 MB)
Výrobky a řešení od NSK naleznete všude tam, kde se něco pohybuje – i v tom
nejnáročnějším prostředí a za nejtvrdších podmínek. Přesná valivá ložiska NSK nacházejí
uplatnění ve větrných elektrárnách a obráběcích strojích, lineární techniku NSK lze najít ve
výrobních linkách.
Ve více než 200 servisních střediscích a výrobních závodech společnosti NSK pracuje po
celém světě přibližně 24 tisíc zaměstnanců v úzké spolupráci se zákazníky tak, aby byl v
maximální možné míře využit mezinárodní potenciál a síla společnosti NSK.
Hlavní katalog NSK verze cj Stáhnout (13,4 MB)
vřetenová ložiska obráběcích strojů- příručka pro výběr a montáž, verze cj Stáhnout
(8,2 MB)
Přehled referencí NSK u klíčových zákazníků dle sektorů Stáhnout (3,6 MB)
NSK všeobecné informace o značce Stáhnout (1,7 MB)
Autorizované distributorství Stáhnout (404 kB)
NSK Europe Presentation CZ 2012 Stáhnout (4,6 MB)
Dvouřadá kuličková ložiska, Kul. ložiska na míru Stáhnout (2,0 MB)
Ložiska pro podporu kuličkových šroubů Stáhnout (745 kB)
Lineární technika Stáhnout (32,3 MB)
Ložiska pro průmyslové stroje, vysoký výkon Stáhnout (701 kB)
Ložiska velké průměry Stáhnout (7,7 MB)
Mazání ložisek Stáhnout (1,6 MB)
Naklápěcí ložiska Stáhnout (6,7 MB)
Obecný katalog Stáhnout (8,3 MB)
Pracovní příručka pro ložiska a lineární techniku Stáhnout (8,8 MB)
Přesná ložiska Stáhnout (8,8 MB)
Převodník přesných ložisek Stáhnout (3,1 MB)
Soudečková ložiska RHP Stáhnout (205 kB)
Stojatá ložisková tělesa a příslušenství RHP Stáhnout (1,1 MB)
Stojatá ložisková tělesa a příslušenství - EN Stáhnout (3,3 MB)

Stojatá ložisková tělesa a příslušenství - CZ Stáhnout (2,9 MB)
Upínací ložiska NSK Stáhnout (8,7 MB)
Upínací ložiska PPL Stáhnout (1,2 MB)
Upínací ložiska RHP Stáhnout (9,0 MB)
Válečková ložiska řady E Stáhnout (3,2 MB)
Válečková ložiska řady EM Stáhnout (1,0 MB)
Válečková ložiska řady EW Stáhnout (1,2 MB)
Všeobecná příručka ložisek Stáhnout (29,7 MB)
Certiﬁkát NSK pro PK servis Stáhnout (213 kB)
Super přesná ložiska Stáhnout (5,8 MB)
Katalog lineárního vedení NSK (proﬁlové vedení, kuličkové šrouby a matice)
Stáhnout (32,3 MB)
Ložiska NSK pro větrné elektrárny Stáhnout (675 kB)
Ložiska NSK pro převodovky větrných elektráren Stáhnout (2,8 MB)
Představení soudečkových ložisek pro vybrační stroje Stáhnout (1,2 MB)
Ložiska pro vybrační zařízení v hornictví Stáhnout (114 kB)
Přesná ložiska RHP Stáhnout (31,6 MB)
Ložiska pro zemědělské stroje Stáhnout (3,2 MB)
ložiska pro podporu kuličkových šroubů BSN, BSF ( náhrady za INA ZKLN, ZKLF )
Stáhnout (745 kB)

