
MADE IN EUROPE – 
LOŽISKA NSK 
VYRÁBĚNÁ V EVROPĚ

Kde jsou vyráběny produkty, které spo-
lečnost NSK dodává mnoha evropským 
výrobcům obráběcích strojů? Pro někoho 
může být překvapením, že vysoce přesná 
vřetenová ložiska pochází z výrobního zá-
vodu nacházejícího se v anglickém městě 
Newark.

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

V šedesátých letech firma zahájila své 
působení na evropském a americkém 
trhu. Vzhledem ke značnému nárůstu 
poptávky bylo rozhodnuto otevřít v Evropě 
vlastní výrobní závody. Z tohoto důvodu 
NSK v roce 1976 vybudovala výrobní závod 
v anglickém Peterlee, který primárně   
vyrábí produkty pro evropský trh. V roce 
1990 dochází k akvizici anglického výrob-
ce ložisek – společnosti RHP, vlastnící 
výrobní závod v Newarku.

Výroba produktů 
pro evropský trh
Produktivita závodu v Newarku byla od 
počátku svého začlenění do skupiny 
NSK nepřetržitě posilována prostřednic-
tvím zvyšování výrobních kapacit a zkva-
litňováním interních procesů. Rovněž 
došlo k rozšíření stávajícího výrobního 
programu. V současné době zaměstnává 
výrobní závod v Newarku (včetně logisti-
ky a technologického centra) přibližně 
500 pracovníků. 

Jednu z hlavních produktových řad tvoří   
v Newarku přesná kuličková ložiska s ko-
soúhlým stykem, určená zejména pro 
evropské výrobce obráběcích strojů.

Kromě standardní řady vysoce přesných 
kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem 

NSK dále vyrábí vysokorychlostní řadu 
Robust. Hybridní ložiska s keramickými 
kuličkami jsou rovněž v nabídce anglické-
ho závodu. Tato jsou používána zejména 
pro nejnáročnější aplikace jako jsou hlavní 
vřetena obráběcích strojů.

Výsledkem těsné spolupráce výrobního 
závodu a technologického centra s před-
ními výrobci obráběcích strojů jsou dvě 
nové produktové řady, které jsou pro ten-
to průmyslový sektor velmi důležité. Jed-
nou z nich je řada ložisek “Robust Shot” 
s mazacími drážkami a otvory ve vnějším 
kroužku vyvinutá speciálně pro vysoko-
rychlostní aplikace. Další novinkou je řada 
ložiskových jednotek BSBD pro podporu 
kuličkových šroubů.

Identické výrobní procesy
Aktivity společnosti NSK v Evropě podtr-
hují snahu vyrábět své produkty co nejblí-
že u zákazníka, aby bylo možno co nejvíce 
zjednodušit logistiku a minimalizovat 
dodací termíny. Současně jsou veškeré 
výrobní a kontrolní procesy strukturovány 
naprosto identicky ve všech výrobních 
závodech NSK po celém světě tak, jak 
jsou aplikovány v mateřských závodech     
v Japonsku.

Investice do kvality
Několik tisíc produktů opouští každý den 
výrobní linky anglického závodu. Během 
několika posledních let byly investovány 
velké finanční prostředky do nového 
strojního zařízení a procesů za účelem 
neustálého zlepšování kvality výrobků. 
Jedním z takových příkladů jsou systémy 
zajišťující čištění jednotlivých komponent, 
jejichž modernizace přinesla velmi vy-
soký standard v této oblasti výrobního 
procesu. Výsledkem je maximální čistota 
vnitřního prostoru ložisek, což má velmi 
zásadní vliv na dlouhou provozní životnost.

Technologické centrum
Společnost NSK má v Newarku take své 
technologické centrum zabírající plochu 
5600 m2. Mezi klíčové aktivity pracovníků 
centra patří vývoj nových a zlepšování 
stávajících produktů. Tým inženýrů se 
rovněž zabývá analýzami ložisek, která již 
byla v provozu. Technologické centrum se 
pyšní špičkovými metrologickými tech-
nologiemi zahrnujícími vše od jednodu-
chých tahových zkoušek až po spektrální 
analýzu či komplexní metalurgické roz-
bory. Skutečné provozní podmínky jsou 
simulovány na mnoha testovacích zaříze-
ních. To vše umožňuje společnosti NSK 
poskytnout svým zákazníkům maximální 
podporu pro vývoj, konstrukci a sériovou 
výrobu nových produktů.
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