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  Autorizovaných Distributorů

    
  Vítejte do rodiny

Číslo 1 v celkové kvalitě 
Jako jeden z předních světových výrobců valivých ložisek, 
lineární techniky, komponent pro automobilový průmysl a 
mechatroniky máme své zastoupení na všech kontinentech – 
včetně výrobních závodů, obchodních zastoupení a technolo-
gických středisek. Neboť naši zákazníci oceňují co nejrychlejší 
rozhodování, pohotové dodávky a místní služby.

Partnerství založené na 
důvěře – a důvěra založená 
na kvalitě

Evropa

Afrika

Asie

Severní a 
Jižní Amerika

Oceánie

Společnost NSK je na celém světě známa jako přední výrobce 
ve vysoce pokročilých hnacích technologií. Dbáme na pokrok 
vývoji v oblasti materiálů, mechanické konstrukce, jakož i 
technologie mazání a těsnění. Naším cílem je zmenšení 
konstrukční velikosti valivých ložisek a snížení nákladů, aniž  
by byla snížena výkonnost strojů.

 › Technická podpora
 › Výrobek vyzkoušené kvality
 › Prestižní značka
 › Záruka výrobce
 › Vysledovatelnost výrobku
 › Školicí programy
 › Pohotovostní služba
 › Místní expertiza 
 › Kontroly skladu
 › Technické specifikace

N277675
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Společnost NSK nabízí tyto výhody:
 › Výrobek vyzkoušené kvality 
 › Prestižní značku
 › Záruku výrobce
 › Vysledovatelnost výrobku
 › Prvotřídní technickou podporu
 › Školicí programy
 › Podporu pro koncové uživatele prostřednictvím programu 

optimalizace ziskovosti (AIP) 

Bezpečně s Autorizovaným Distributorem 
Tváří v tvář tvrdé konkurenci může být lákavé rozhodovat se 
podle jednotkových cen, a ne se zřetelem na celkové náklady a 
výkonnost.

Neautorizovaní obchodníci mají nižší režijní náklady. Nižší nákla-
dy zdánlivě mohou působit jako dobrá volba, nejlepšího poměru 
cena-výkon však dosáhnete u Autorizovaných Distributorů. Ofi-
ciální Autorizovaní Distributoři společnosti NSK vás chrání před 
nákupem padělaných valivých ložisek, jež mohou mít negativní 
vliv na výkon vašeho stroje a případně i katastrofální následky 
pro váš podnik.

V případě Autorizovaných Distributorů společnosti NSK víte 
přesně, co obdržíte: výrobky a služby, na které se můžete 
spolehnout. Společnost NSK je členem World Bearing 
Association (WBA). Další informace naleznete na:  
www.stopfakebearings.com

Požadavky na Autorizované Distributory:
Společnost NSK vybírá za své Autorizované Distributory pouze 
takové obchodníky, kteří jsou schopni zastupovat jednoho z 
předních výrobců vysoce kvalitních valivých ložisek. Rovněž 
musí pracovat v nejlepším zájmu svých zákazníků v oblasti 
údržby a oprav:
 ›  Poradenství při prodeji místo vynuceného zvyšování 

prodejní statistiky
 › 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
 › Nejnovější technologie a rozvoj výroby
 › Vždy aktuální znalosti z oboru
 › Budování dlouhodobých obchodních vztahů
 › Partnerství s vybraným distributorem

Distribuční partnerství

NEKUPUJTE PADĚLANÁ LOŽISKA
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Pouze u Autorizovaných 
Distributorů společnosti NSK

Co můžete očekávat od Autorizovaného Distributora společ-
nosti NSK? 
Autorizovaní Distributoři společnosti NSK jsou profesionální, 
fundovaní dodavatelé, které pečlivě vybíráme a kontrolujeme. 
Nabízejí velkou zásobu kvalitních výrobků společností NSK a 
RHP, vynikající služby a dodávají rychle a spolehlivě. 
Toto je charakterizuje:
 › Profesionální řízení zásob
 › Rozsáhlé znalosti výrobků a jejich použití
 › Neocenitelná metoda celkových nákladů
 › Rozsáhlé technické poradenství a podpora 

Nabízíme vám nejlepší služby díky výhodám globální a  
místní sítě.

Autorizovaní Distributoři společnosti NSK jsou zde vždy  
pro vás:
 › Rozsáhlá nabídka výrobků společnosti NSK
 › Neomezený přístup k inovativním výrobkům
 › Poradenství v oblasti použití od zkušených specialistů 

Co víc ještě žádat?
Když uvidíte níže uvedené logo, můžete si být jistí, že nakupujte 
výrobky u Autorizovaných Distributorů společnosti NSK!

Co se může stát, pokud se nerozhodnete pro Autorizovaného 
Distributora společnosti NSK?
Nízkonákladoví dodavatelé pravděpodobně výrobky skladují a 
ošetřují neodborně a prodávají zastaralé zboží. Dostupnost a 
dodací lhůty jsou často nespolehlivé. Rovněž čísla náhradních 
dílů jsou často inkonzistentní. Nedostatek odborných znalostí a 
chybějícího kompetentního technického poradenství může 
vést k závažným chybným diagnózám. Takto by mohlo dojít ke 
zvýšenému skladování nevhodných výrobků, jež zbytečně vá-
žou kapitál.

poruchy jsou na denním pořádku a náklady rychle narůstají, 
protože objednávky nemohou být plněny včas. Delší prostoje 
vedou k extrémně napjatým harmonogramům a šetření na 
zdánlivě nevýznamných valivých ložiscích nakonec stojí celé 
jmění z důvodu ztráty zakázek. Co se zpočátku jevilo jako šet-
ření, může vést k astronomickým celkovým nákladům a kromě 
toho také k vážnému zdravotnímu a bezpečnostnímu riziku. 
Nepodstupujte toto riziko a rozhodněte se pro oficiálního Auto-
rizovaného Distributora společnosti NSK!

Společnost NSK je členem asociace WBA. Další informace 
naleznete na: www.stopfakebearings.com

NEKUPUJTE PADĚLANÁ LOŽISKA
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Vyjasnění potřeby jednat a s tím 
spojených nákladů

Zpracování návrhů řešení s rozpisem 
nákladů
Vyjasnění dalších otázek, např. 
dodacích lhůt a konstrukčních změn

Stanovení termínů
Definice etap projektu
Určení pracovníků zodpovědných za 
provádění projektu

Kontrola toho, zda bylo dosaženo 
předpokládaných úspor

Kontrola toho, zda k dalšímu zvýšení 
úspor byly využity zkušenosti z jiných 
oblastí

Krok 4
Kontrola výsledku

Krok 5
Závěrečná analýza

Krok 3
Harmonogram

Krok 2
Soupis opatření

Krok 1
Analýza situace

Cyklus hodnot AIPCesta k podstatě služeb

Snížení nákladů bez snížení kvality
Méně prostojů strojů a zařízení: Prostřednictvím programu opti-
malizace ziskovosti AIP (Asset Improvement Programme) vám 
pomůžeme rozpoznat a využít váš potenciál ziskovosti.

Tento program kombinuje stávající znalosti ve vaší oblasti 
působnosti a vaše firemní procesy s nejnovějšími technickými 
znalostmi společnosti NSK.

Po analýze situace společně s vámi sestavíme strukturovaný 
soupis opatření a pomůžeme vám s jejich implementací. Kon-
trola výsledků zajistí, že žádaných výhod dosáhnete v dohodnu-
tém časovém rámci.
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Vyšší výnosnost díky AIP

Technická podpora

Kontrola použití

Technická podpora

Pomoc při analýze 
strojů

Analýza ložisek

Diagnostika a analýza 
vibrací

Analytické postupy

Analýza poruch

Analýza materiálů

Náhrada OEM 
součástí

Standardizace a 
racionalizace

Služba místní analýzy

Služby v oblasti 
přidané hodnoty

Podpora snižování 
nákladů

Harmonogram údržby

Místní expertiza

Kontrola nástrojů 
údržby

Balíček super  
přesných služeb

Školení

Úvod do technologie 
valivých ložisek  

(část 1 a 2)

Praktické příklady:
Montáž a demontáž 

valivých ložisek  
(část 1 a 2)

Analýza ložisek

Použití valivých ložisek

Specifické použití

Potravinářství, 
čerpadla a 

kompresory, 
kamenolomy, 

hornictví a 
stavebnictví

Papírenství, 
kovoprůmysl 
a ocelářství, 

obráběcí 
stroje, 

železnice 

Spektrum služeb společnosti NSK
Mimo jiné nabízíme školení, provádíme specializované servisní 
služby a opravy v servisních střediscích společnosti NSK a 
neustále rozšiřujeme naše online aplikace.

Obraťte se prosím na společnost NSK, pokud si přejete další informace o službách 
našich smluvních obchodníků.

Být výrobcem a dodavatelem dobrých výrobku dnes nestačí. 
Jsme aktivním partnerem, který vás podporuje širokým spek-
trem služeb. 

Naši místní zkušení zaměstnanci společně s vámi pracují na 
individuálních řešeních pro bezproblémové, efektivní a výnosné 
výrobní procesy ve vašem podniku.



Navštivte také naše stránky: www.nskeurope.com
Globální stránky: www.nsk.com

Věnovali jsme veškerou pozornost tomu, aby informace uvedené v této publikaci  
byly přesné, nepřijímáme však žádnou zodpovědnost za jakékoli chyby a opomenutí.  
© Copyright NSK 2011. Obsah této publikace je chráněný autorským právem vydavatele. 
Vytištěno v Polsku. Ref: DBL/A/CZ/03.12

UK
NSK UK Ltd. 
Northern Road, Newark 
Nottinghamshire NG24 2JF
Tel. +44 (0) 1636 605123 
Fax +44 (0) 1636 643276
info-uk@nsk.com

Francie
NSK France S.A.S. 
Quartier de l’Europe 
2, rue Georges Guynemer 
78283 Guyancourt Cedex 
Tel. +33 (0) 1 30573939 
Fax +33 (0) 1 30570001 
info-fr@nsk.com

Itálie
NSK Italia S.p.A.
Via Garibaldi, 215
20024 Garbagnate 
Milanese (MI)
Tel. +39 02 995 191
Fax +39 02 990 25 778
info-it@nsk.com

Jižní Afrika
NSK South Africa (Pty) Ltd.
27 Galaxy Avenue 
Linbro Business Park
Sandton 2146 
Tel. +27 (011) 458 3600
Fax +27 (011) 458 3608
nsk-sa@nsk.com

Německo
NSK Deutschland GmbH 
Harkortstraße 15 
40880 Ratingen 
Tel. +49 (0) 2102 4810 
Fax +49 (0) 2102 4812290 
info-de@nsk.com

Norsko
Pobočka pro severské 
státy
NSK Europe Norwegian 
Branch NUF 
Østre Kullerød 5 
N-3241 Sandefjord 
Tel. +47 33 293160
Fax +47 33 429002 
info-n@nsk.com

Polsko a střední a 
východní Evropa
NSK Polska Sp. z o.o. 
Warsaw Branch 
Ul. Migdałowa 4/73 
02-796 Warszawa 
Tel. +48 22 645 15 25 
Fax +48 22 645 15 29 
info-pl@nsk.com

Španělsko
NSK Spain, S.A. 
C/ Tarragona, 161 Cuerpo Bajo 
2a Planta, 08014 Barcelona
Tel. +34 93 2892763 
Fax +34 93 4335776 
info-es@nsk.com

Švédsko
Švédská pobočka spol. NSK
Karolinen Företagscenter
Våxnäsgatan 10
SE-65340 Karlstad
Tel. +46 5410 3545
Fax +46 5410 3544
info-de@nsk.com

Turecko
NSK Rulmanları Orta Doğu 
Tic. Ltd. Şti
19 Mayıs Mah. Atatürk Cad.
Ulya Engin İş Merkezi No: 
68/3 Kat. 6 
P.K.: 34736 - Kozyatağı - 
İstanbul 
Tel. +90 216 4777111 
Fax +90 216 4777174 
turkey@nsk.com 




