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10. 05. 2020

CORONAVIRUS

Výroba zástěn a krycích panelů Bosch Rexroth pro prostory prodejen, pošt, bank apod. Více
informací zde ....
15. 04. 2020

speciální mazivo pro vřetenová ložiska

Nově v sortimentu speciální mazivo pro vřetenová ložiska TOTAL NYCO GREASE GN 22,
které je alternativou za Klüber ISOFLEX NBU 15.
31. 03. 2020

Expedice zboží

Vážení obchodní partneři,
vzhledem k uzavření většiny obchodní sítě v České republice v souvislosti s koronavirem
vás žádáme, abyste před expedicí objednaného zboží vždy ověřili, že jste schopni vaši
zásilku převzít tzn. příjem zboží je u Vás zajištěn.
17. 01. 2020

Nový leaﬂet NSK v češtině
18. 11. 2019

Nová řada válečkového vedení NSK

Lineární vedení NSK s vylepšeným těsněním pro vysoký výkon i v náročném prostředí.

Společnost NSK využila veletrh EMO 2019 k představení optimalizované řady válečkového
vedení RA s vylepšeným těsněním. Lineární vedení RA jsou vybavena novými těsněními V1
a vylepšeným krytem, které pomáhají prodloužit životnost a spolehlivost obráběcích strojů.
31. 10. 2019

POZOR na padělky přesných ložisek NSK

Během několika posledních měsíců jsme byli upozorněni na několik incidentů falešných
ložisek, které ovlivnily všechny evropské země. Tentokrát se také jednalo o přesná ložiska.
16. 09. 2019

Nová ekonomická LED svítidla Bosch Rexroth

Společnost Bosch Rexroth uvedla na trh novou řadu ekonomických LED svítidel SL12 LED economic a
SL12 LED economic wide.
22. 05. 2019

Otevření provozovny Tábor po rekonstrukci

Během měsíce března a dubna 2019 proběhla v sídle společnosti PK SERVIS technické
součásti s.r.o. rekonstrukce maloobchodní prodejny (návrh ing. arch. Veronika Jirovská,
zhotovitel Hochtief CZ a.s.).
Věříme, že se Vám nové prostory budou líbit a splní Vaše očekávání.
02. 05. 2019

Zpráva z dozorového auditu 2019
27. 06. 2018

Materiály ložisek NSK, zvýšená životnost kuličkových šroubů Rexroth
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