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Vstupte do světa
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Společnost PK SERVIS je předním distributorem ložisek, lineárního vedení, montážní techniky,
maziv a převodových prvků. Zaměřujeme se na špičkové výrobce REXROTH BOSCH GROUP, NSK, MEGADYNE, 
TOTAL, WEICON, ALULINEARTECHNIK a EMERSON, které zastupujeme jako autorizovaní partneři. 
Naše komplexní skladové zásoby nám umožnují rychle vyřizovat vaše  objednávky. Jako autorizovaný distributor 
pečlivě zvolených dodavatelů zaručujeme vysokou kvalitu produktů s poskytnutím ochrany proti padělkům.

V rámci služeb nabízíme řezání a úpravy lineárních vedení, kuličkových šroubů a ozubených řemenů. 
Dále nabízíme vlastní konstrukční řešení a výrobu v oblasti hliníkových stavebnicových systémů např. návrh    
dopravníků, montážních stolů, rámů a montážních linek.

2002 založení společnosti PK SERVIS technické součásti s.r.o.
2006 výstavba obchodně-administrativního centra v Táboře
2013 certifikace podle EN ISO 9001:2008
2015 otevření poboček Jaroměř, Brno
2019 výstavba nových skladovacích prostor a rekonstrukce prodejen Tábor, Jaroměř
2020 certifikovaný audit Rexroth Bosch Group
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Nabízíme sortiment výrobků prověřené kvality, které zahrnuje více než 2,5 milionu produktových řad
světových výrobců. Jsme autorizovaným distributorem společnosti NSK,  nabízíme také zn. INA-FAG 
Schaeffler Group, SKF, ZKL.Ložiska

partnerství založené na důvěře a důvěra založená na kvalitě

Ložiskové jednotky a ložisková tělesa
pro náročné provozy s vysokou odolností. 
Charakteristiky a výhody:
> dělená ložisková tělesa umožňující 

snadnou montáž a demontáž.
> možnost výběru z několika typů těsnění 

dle požadavku aplikace.
> mazací otvory zajišťující dostatečné 

mazání ložiska během provozu.
> distanční kroužky pro zajištění 

axiální polohy ložiska.

Ložisková
tělesa



Kuličkové
šrouby

Společnost Bosch Rexroth je čelním světovým 
výrobcem lineární a montážní techniky. Téměř vše, co se hýbe, 
dokážeme dodat v prvotřídní kvalitě. Dále nabízíme lineární 
vedení značek Alulineartechnik, NSK, INA, THK, 
SCHNEEBERGER.

Kuličkové šrouby dodáváme včetně opracování 
konců a požadavku zákazníka. Spolehlivost 
produktů zaručují společnosti
Bosch Rexroth a NSK.

Lineární
vedení
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řešení pro všechna
průmyslová odvětví



Řetězy
a řetězová

kola

hrdost na hodnotu lidských zdrojů

články, na kterých záleží

Nabízíme rozsáhlý sortiment válečkových
a dopravních řetězů tuzemských i zahra- 
ničních výrobců. Řetězy z produkce
CZ jsou určeny pro motocykly, 
automobily, všeobecné řetězy 
pro strojírenství a zemědělství. 
Dále pak kluzné vedení válečkových 
řetězů z vysoce odolného plastu. 

Řemeny
a řemenice

Společnost Megadyne Group je jedním 
z nejvýznamnějších výrobců řemenů ve světě. Vyvíjí a vyrábí 
polyuretanové a neoprenové řemeny, dopravní pásy a řemenice 
pro všechny typy strojů. Nabízí bezkonkurenční sortiment výrobků 
včetně produktů na zakázku.

strana

6



Nabízíme kompletní sortiment maziv a olejů
pro strojírenství a automobilový segment od 
společnosti TOTAL a EXXONMOBIL. Dále pak 
automatické maznice Simalube pro spolehlivé 
a přesné dávkování maziva.

zvyšování Vaší produktivity

Maziva
a automatické
maznice

Těsnění
Od předního výrobce těsnění nabízíme široký sortiment:
> hřídelová těsnění
> hydraulická a pneumatická těsnění
> o-kroužky
> prašnice, membrány, ucpávkové šňůry
> silentbloky
> speciální těsnění
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Hliníkové
prvky a profily

Poskytujeme kompletní dodávky montážní techniky 
včetně projekce, výroby  a  montáže.

Mezi naše produkty patří :
> hliníkový stavebnicový systém
> základní mechanické prvky
> ruční výroba
> paletové a řetězové dopravníkové systémy 

> manuální pracovní systémy
> stěnový a stropní systém
> přenosové systémy 
> RFID systémy
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Hydraulické průmyslové
systémy a filtry

Nabízíme:
> axiální čerpadla a hydromotory
> zubová čerpadla
> lamelová čerpadla
> radiální pístová čerpadla
> rozvaděče, tlakové a škrtící ventily
> logické ventily

Nabízíme:
> pneumatické ventily a válce
> pohony s lineárním vedením
> otočné pohony, chapadla
> úpravné jednotky vzduchu
> vakuová technika
> propojovací šroubení, hadice

> vestavné ventily
> proporcionální a regulační ventily
> servoventily
> elektronické řídící 
   a regulační jednotky
> válce
> příslušenství
> filtry Bosch a HYDAC

Pneumatické systémy
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považujte problém za vyřešený



Dále nabízíme:

Nabízíme speciální lepicí a těsnicí hmoty, technické spreje, 
montážní pasty a tuky pro všechny oblasti průmyslu 
od výroby přes opravy až po údržbu.

> kluzná ložiska
> volnoběžky
> ozubené hřídele
> elektrické pohony

> vysokoteplotní ložiska
> hřídelové spojky
> upínací a stahovací pouzdra
... a další produkty

Lepidla, tmely
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vlastní skladová
kapacita

zákaznická
podpora

servis / záruka

optimalizovaná
logistika

poradenství

K o n t a k t y :

Tábor - sídlo společnosti
Nad Sládečkem 600, 390 02 Tábor
Obchodní oddělení :+420 381 258 658, +420 777 284 100
Prodejna: +420 381 258 661
info@pkservis.com

Rožnov  pod Radhoštěm
Obchodní zastoupení - Moravskoslezský kraj
+420 725 842 660
info@pkservis.com

Brno
Jelínkova 381/11, 616 00 Brno
+420 602 756 578
info@pkservis.com

Společnost PK SERVIS technické součásti s.r.o. nabízí komplexní dodavatelské služby 
včetně záruk a odborného servisu.

pkservis.comwww.

Veškeré informace + podrobnosti o 
produktech a službách najdete na našich 
webových stránkách.

Jaroměř
Palackého 215, 551 01 Jaroměř
+420 491 422 923, +420 734 155 132
info@pkservis.com



www.pkservis.com

realita
vašich představ




