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ZPRÁVA Z AUDITU A CERTIFIKAČNÍ LOGA
10. 02. 2021

autorizovaný certiﬁkovaný distributor NSK-RHP

Naše společnost je v návaznosti na opětovný přístup ke zboží INA-FAG Schaeﬄer Group i
nadále autorizovaným certiﬁkovaným distributorem celosvětově jednoho z
největších výrobců ložisek NSK-RHP.
02. 02. 2021

ložiska a příslušenství značky INA-FAG

Společnost PK SERVIS technické součásti s.r.o. opětovně nabízí ložiska a příslušenství
značky INA-FAG přes distribuční kanál v České republice, tj. přes zastoupení Schaeﬄer CZ
s.r.o..
Petr Nedorost
14. 09. 2020

CERTIKACE REXROTH BOSCH

Naše společnost se stala v rámci nového celoevropskému systému Rexroth Bosch jedním z prvních
certiﬁkovaných partnerů v oblastech lineární a montážní technika, elektrické a řídící systémy,
průmyslové a mobilní hydraulické systémy.
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.
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