
¸o˝yska kulkowe poprzeczne 
do szerokiej gamy zastosowaƒ



NSK jest Êwiatowym liderem 
w ∏o˝yskach kulkowych poprzecznych
NSK osiàgn´∏a swojà pozycj´ w ciàgu wielu lat dbajàc o ten produkt

bardziej od innych producentów. Wykraczajàc poza granice dzia∏ania

i funkcjonalnoÊci produktu, jesteÊmy w stanie zaoferowaç ∏o˝yska

kulkowe poprzeczne, które przed∏u˝ajà ˝ywotnoÊç maszyny 

i zapewniajà jej przez lata sprawne funkcjonowanie.

Jako jeden z najwi´kszych Êwiatowych producentów rozwin´liÊmy

szeroki asortyment wyrobów.

Klient mo˝e wybraç produkt z podanego asortymentu lub

skontaktowaç si´ z naszym zespo∏em sprzeda˝y, który pomo˝e

znaleêç produkt w∏aÊciwy dla zastosowania.
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Dlaczego?

RRoozzuummiieemmyy  pprroobblleemmyy
Ze wzgl´du na nasze rozleg∏e doÊwiadczenie w dziedzinie

zastosowaƒ uwzgl´dniamy kluczowe zagadnienia formu∏owane

przez konstruktorów i producentów.

DDaajjeemmyy  rroozzwwiiààzzaanniiaa
Nasz rozleg∏y zakres wyrobów i Êwiatowej klasy zdolnoÊci

badawczo-rozwojowe pozwalajà znajdowaç skuteczne

rozwiàzania ∏o˝yskowe dla konkretnych zastosowaƒ.

WWpprroowwaaddzzaammyy  nnoowwyy  wwyymmiiaarr
Nasze zobowiàzania wobec odbiorcy wykraczajà poza produkt.

Oferujemy pe∏ny pakiet us∏ug od wsparcia sprzeda˝y do

informacji technicznej on-line, zawierajàcej baz´ zamienników.

PPaattrrzzyymmyy  ww  pprrzzyysszz∏∏ooÊÊçç
NSK jest zobowiàzana do dbania o  nasze Êrodowisko. 

Aktywnie rozwijamy nowe wyroby i procesy technologiczne, 

które minimalizujà uzale˝nienie od zasobów naturalnych 

i wp∏yw na Êrodowisko.

Obs∏uga 
klienta

Rozwój 
produktu

Rozleg∏e 
inwestycje

Rozwiàzania
konstrukcyjne

Zapewnienie
jakoÊci

Mi´dzynarodowe 
standardy

Wsparcie techniczne
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RRoozzwwóójj  pprroodduukkttuu
NSK jest nowatorem w rozwoju czystych stali ∏o˝yskowych 

i pokonuje kolejne ograniczenia nowych technologii

materia∏owych wraz z naszà serià SPACEATM. Rozwijamy 

równie˝ nast´pne generacje produktów przyjaznych dla

Êrodowiska, takie jak ∏o˝yska o niskim momencie obrotowym,

które redukujà pobór energii i asortyment Êrodków smarnych

EXCELLA GREENTM .

ZZaappeewwnniieenniiee  jjaakkooÊÊccii
NSK zapewnia najwy˝szy poziom jakoÊci wyrobów na liniach

produkcyjnych, które mogà osiàgnàç nieporównywalnà dok∏adnoÊç

procesu technologicznego. Ka˝dy element ∏o˝yska sprawdza si´ 

kilka razy ze wzgl´du na wymiar wykorzystujàc automatycznà kontrol´

wymiarowà oraz 100% montowanych ∏o˝ysk testuje si´ ze wzgl´du 

na poziom drgaƒ aby zapewniç pe∏nà jakoÊç produktu.

RRoozzlleegg∏∏ee  iinnwweessttyyccjjee
Inwestujemy wi´cej w Badania i Rozwój ni˝ inni producenci, aby

zapewniç naszym produktom czo∏owe miejsca w konstrukcji 

i specyfikacji. Nasze Centra Techniczne rozciàgajà si´ od Japonii

poprzez Europ´, Chiny do USA. Sà one zobowiàzane do dostarczania

naszym klientom nowych rozwiàzaƒ techniki ∏o˝yskowej.

KorzyÊci
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OObbss∏∏uuggaa  kklliieennttaa
Aktywnie rozwijamy naszà ofert´ serwisowà, na przyk∏ad ostatnio

poprzez internetowe systemy prowadzenia biznesu. Oferujà

wspó∏prac´ z NSK w celu osiàgni´cia korzyÊci z wyboru produktu 

i zamówienia. Ponadto posiadamy nowe interaktywne

oprogramowanie szkoleniowe, które umo˝liwi naszym klientom

uzyskanie jak najwi´cej satysfakcji z naszych wyrobów.

WWssppaarrcciiee  tteecchhnniicczznnee
Nasz doÊwiadczony zespó∏ sprzeda˝y 

i in˝ynierowie mogà pomóc w ka˝dej

technicznej sprawie, poczàwszy od

wyboru produktu, a skoƒczywszy

na udzieleniu porady odnoÊnie

monta˝u i demonta˝u ∏o˝yska. Ponadto na naszej interaktywnej

stronie internetowej www.eu.nsk.com mo˝na znaleêç

szczegó∏owe informacje o produktach i zasobach.

RRoozzwwiiààzzaanniiaa  kkoonnssttrruukkccyyjjnnee
Nasz asortyment liczàcy blisko 150 000 ∏o˝ysk umo˝liwia nam

znalezienie rozwiàzaƒ dla wi´kszoÊci zastosowaƒ. JeÊli

odpowiednie ∏o˝ysko nie istnieje wówczas nasze Centrum

Techniczne zostaje zaanga˝owane do projektu i rozwoju nowych

produktów. JesteÊmy w stanie sprostaç wymaganiom naszych

klientów poczàwszy od ∏o˝ysk odpornych na korozj´ dla

przemys∏u chemicznego a koƒczàc na ∏o˝yskach odpornych 

na wgniecenia dla zmotoryzowanych.
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PPrroodduukktt

Cechy produktu i korzyÊci

• Stal z gatunku Z
- Ultra czysta stal by przed∏u˝yç ˝ywotnoÊç 

∏o˝yska a˝ o 80%

• Zaawansowana  technologia smarów
- Ârodki smarne NSK mogà przed∏u˝yç 

˝ywotnoÊç smaru i zwi´kszyç jego osiàgi

• Wysokiej klasy kulki
- Cicha i równomierna praca nawet przy

wysokich pr´dkoÊciach obrotowych

• Super wykoƒczone bie˝nie ∏o˝yska
- Specjalnie dog∏adzana by 

minimalizowaç drgania 
- Poprawia rozprowadzanie smaru 

i jego ˝ywotnoÊç

• Opatentowane uszczelki
- Zapewniajà odpornoÊç na zanieczyszczenia

w najbardziej ucià˝liwych Êrodowiskach

• Zapewnienie jakoÊci
- Testowanie w 100% by zapewniç kompletnà

jakoÊç produktu

NSK produkuje pe∏ny zakres ∏o˝ysk kulkowych poprzecznych.

¸o˝yska te sà najbardziej rozpowszechnionym typem ∏o˝ysk

tocznych, które wykorzystuje si´ w wielu ró˝norodnych

zastosowaniach. Sà one nie tylko w stanie przenosiç obcià˝enia

poprzeczne, ale równie˝ umiarkowane obcià˝enia wzd∏u˝ne 

w ka˝dym kierunku. Ze wzgl´du na ich ma∏y moment obrotowy

stosuje si´ je tam gdzie wymagana jest du˝a pr´dkoÊç obrotowa

oraz ma∏a strata mocy. Tajemnica le˝y w ich prostocie. Sà ∏atwe 

w monta˝u i mogà byç montowane w ró˝nych konfiguracjach, 

a zatem ∏o˝yska kulkowe poprzeczne stanowià idealne rozwiàzanie.
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BBllaasszzkkii  oocchhrroonnnnee ii uusszzcczzeellkkii

Razem z naszymi ∏o˝yskami kulkowymi poprzecznymi jest do

wyboru wiele ró˝nych typów koszy. Najbardziej rozpowszechnionym

typem kosza jest kosz stalowy t∏oczony. Nasze zamkni´te t∏oczone

gniazda kosza i ÊciÊle kontrolowane luzy redukujà tarcie i zapewniajà

równomierne rozprowadzenie Êrodka smarnego. Zaletà t∏oczonych

stalowych koszy jest odpornoÊç na wysokie temperatury.

Do zastosowaƒ wysokoobrotowych NSK oferuje kosze zrobione 

z zaawansowanych technologicznie tworzyw sztucznych.

Te kosze mogà pomóc w przed∏u˝eniu ˝ywotnoÊci smaru, 

zredukowaç szum i strat´ mocy w ∏o˝ysku. Oprócz tego kosze 

z tworzywa sztucznego dajà bardzo dobrà odpornoÊç na wstrzàsy 

oraz niewspó∏osiowoÊç.

KKoosszzee

NSK jest Êwiatowym liderem w technice uszczelniania ∏o˝ysk a nasz

asortyment blaszek ochronnych i uszczelek mo˝e zapewniç latami

bezproblemowà obs∏ug´ w najbardziej ucià˝liwych Êrodowiskach.

ÂciÊle kontrolowane luzy i opatentowane konstrukcje labiryntowe

zapewniajà nie tylko wysoki poziom jakoÊci dzia∏ania uszczelnienia,

ale równie˝ minimalny moment obrotowy i minimalnà strat´ mocy.

Blaszki ochronne i uszczelki produkowane przez NSK sà

konstrukcjami przyjaznymi dla Êrodowiska. Standardowym

materia∏em do produkcji uszczelek jest kauczuk nitrylowy, ale

równie˝ dost´pne sà na ˝àdanie inne materia∏y odporne na wysokà

temperatur´. Uszczelnienia mo˝na wybraç z podanego poni˝ej

asortymentu, a jeÊli potrzebna jest pomoc w wyborze optymalnej

opcji prosimy o kontakt z naszym zespo∏em sprzeda˝y.
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OdpornoÊç na 
rozbryzgiwanie

Moment 
obrotowy

ZdolnoÊç 
przenoszenia 

szybkoÊci

Retencja 
smaru

Niew∏aÊciwa

Bardzo niski

Znakomita

Umiarkowana

Niew∏aÊciwa

Bardzo niski

Znakomita

Dobra

Umiarkowana

Niski

Dobra 

Znakomita

Znakomita

Umiarkowany

Umiarkowana

Znakomita

Dobra OdpornoÊç 
na kurz Umiarkowana

ZZ VV DDW DDU

Znakomita Znakomita

ZZ
Blaszka ochronna 

bezstykowa

DDU 
Uszczelka stykowa

VV
Uszczelka bezstykowa

DDW
Uszczelka lekko-stykowa

Porównania blaszek ochronnych i uszczelek



SSttaall kkllaassyy  ZZ  
Klucz do ˝ywotnoÊci ∏o˝ysk le˝y dalej ni˝ to co mo˝na zobaczyç

go∏ym okiem. Czystsza stal  ∏o˝yskowa zwi´ksza ˝ywotnoÊç

∏o˝yska i w∏aÊnie ta zasada naprowadzi∏a NSK do wykorzystania

niezrównanej czystoÊci stali. Tak zwany gatunek Z to jest stal

pró˝niowo odgazowana, która jest pozbawiona zanieczyszczeƒ 

w nast´pstwie tego ˝ywotnoÊç ∏o˝yska mo˝e byç przed∏u˝ona 

a˝ do 80% ponad ˝ywotnoÊç stali konwencjonalnej.

Aby to osiàgnàç pracowaliÊmy przez wiele lat bezpoÊrednio 

z producentami stali, ˝eby udoskonaliç procesy i warunki

potrzebne do wyprodukowania gatunku stali Z. Ta stal jest teraz

oferowana przez nas jako standard do wszystkich ∏o˝ysk

kulkowych poprzecznych.

NSK wraz z asortymentem blaszek ochronnych i uszczelek mo˝e

dostarczyç najnowszà technologi´ Êrodków smarnych jako cz´Êç

pakietu ∏o˝yskowego. PracowaliÊmy przez wiele lat wspólnie 

z g∏ównymi producentami smarów, aby rozwinàç asortyment

Êrodków smarnych, które dajà najwy˝sze osiàgi. 

Teraz zwi´kszamy je tak˝e dzi´ki nowemu asortymentowi smarów

przyjaznych Êrodowisku EXCELLA GREENTM. Smar mo˝na wybraç

z podanego poni˝ej asortymentu lub skontaktowaç si´ z jednym 

z naszych in˝ynierów, ˝eby ustaliç wymagania.

TTeecchhnnoollooggiiaa  ssmmaarroowwaanniiaa  
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˚ywotnoÊç (godziny)

Standardowa 
stal ∏o˝yskowa

Gatunek 
stali NSK Z

Silniki elektryczne,
wentylatory, pompy,

kompresory

Typowe 
zastosowanie

+130

+140

+160

+150

+160

+160

-40

Minimalna   Maksymalna

Temperatura pracy (°C)

-30

-40

-40

-40

-40

NS7

Smar 
NSK

NSC

ENS

EA3

EA5

EA6

Silniki elektryczne,
wentylatory, pompy,

kompresory

Akcesoria silnikowe,
silniki elektryczne

Odkurzacze, silniki
elektryczne,

elektronarz´dzia

Pralki, pompy,
kompresory

Silniki elektryczne
indukcyjne, kompresory,

wentylatory

Bardzo ma∏y moment obrotowy i niski poziom
szumu, szczególnie przy niskich temperaturach.

Kluczowe cechy

Osiàgni´ty super niski poziom szumu dla d∏ugich
okresów przy wy˝szej wytrzyma∏oÊci temperaturowej.

OdpornoÊç na wysokie temperatury i mo˝liwoÊç
uzyskania wysokich pr´dkoÊci przy dobrej
odpornoÊci na dzia∏anie wody i na zanieczyszczenia.

Super uszczelnienie przeciwko zanieczyszczeniom 
o bardzo niskim momencie obrotowym i niskim 
poziomie szumu.

Doskona∏a odpornoÊç na wod´ i zapobieganie 
korozji przy dobrej pracy pod du˝ymi obcià˝eniami.

Super d∏uga ˝ywotnoÊç przy wysokich
temperaturach przy dobrej odpornoÊci na zu˝ycie
i zapobieganie korozji.



SSyysstteemm  oozznnaacczzeeƒƒ  NNSSKK
¸̧oo˝̋yysskkaa  kkuullkkoowwee  ppoopprrzzeecczznnee  jjeeddnnoorrzz´́ddoowwee

6622 0055 TT11XX ZZZZ NNRR CC33 EE NNSS77 SS

Symbole serii ∏o˝yskowych
R : serie calowe
60 : serie super lekkie metryczne
62 : serie lekkie metryczne
63 : serie Êrednie metryczne
68 : serie super wàskie metryczne
69 : serie wàskie metryczne
BL2 : serie lekkie metryczne o maksymalnej noÊnoÊci
BL3 : serie Êrednie metryczne o maksymalnej noÊnoÊci

Ârednica otworu

Miniaturowe Normalne

1 : 1mm 00 : 10mm

2 : 2mm 01 : 12mm

3 : 3mm 02 : 15mm

... 03 : 17mm

9 : 9 mm (maks.) 04 : 20mm

(¸o˝yska normalne: kod 04 
i powy˝ej nale˝y pomno˝yç 
t´ liczb´ przez 5 by otrzymaç 
Êrednic´ otworu w mm)

Blaszki ochronne i uszczelki

Bez oznaczenia: ¸o˝ysko otwarte
Z : Pojedyncza metalowa 

blaszka ochronna
ZZ : Dwie metalowe blaszki ochronne

(uszczelnienie obustronne)
V : Pojedyncza uszczelka 

bezstykowa
VV : Dwie uszczelki bezstykowe 

(uszczelnienie obustronne)
DW : Pojedyncza uszczelka lekko

stykowa
DDW : Dwie uszczelki lekko stykowe

(uszczelnienie obustronne)
DU : Pojedyncza uszczelka stykowa
DDU : Dwie uszczelki stykowe

(uszczelnienie obustronne)

Luz wewn´trzny
C2 : Mniejszy ni˝ normalny
CN : Normalny
CM : Luz do silników elektrycznych

+ obni˝ony poziom drgaƒ
C3 : Wi´kszy ni˝ normalny

Kod
smaru

NS7

NSC

ENS

EA3

EA5

EA6

Poziom szumu
E : JakoÊç NSK - poziom drgaƒ

dla silników elektrycznych
ER : JakoÊç NSK - poziom 

drgaƒ krytyczny

Wype∏nienie smarem
L : Ma∏e wype∏nienie
S : Standardowe

wype∏nienie
H : Du˝e wype∏nienie
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Zabezpieczenie

Bez oznaczenia : PierÊcieƒ zewn´trzny g∏adki

N : Rowek dla pierÊcienia zabezpieczajàcego
w pierÊcieniu zewn´trznym

NR : Rowek dla pierÊcienia zabezpieczajàcego
z pierÊcieniem zabezpieczajàcym
w pierÊcieniu zewn´trznym

Kosze
J : Kosz stalowy t∏oczony (normalnie bez

oznaczenia)

W : Kosz koronowy stalowy t∏oczony (tylko
miniaturowe)

T1X : Kosz koronowy poliamidowy



SSiillnniikkii  eelleekkttrryycczznnee
¸o˝yska kulkowe poprzeczne b´dà dobrze znane producentom 

silników elektrycznych i tych zaanga˝owanych w regeneracj´

silników. Nie ka˝dy silnik jest taki sam i dobór w∏aÊciwego ∏o˝yska

mo˝e sprawiaç du˝o trudnoÊci. 

NSK dostarcza ∏o˝yska poprzeczne kulkowe do wielu silników

elektrycznych produkowanych przez g∏ównych producentów. Jako

asortyment ∏o˝ysk do silników elektrycznych oferujemy ∏o˝yska o

kontrolowanym luzie CM aby zapewniç bezproblemowà

eksploatacj´ i zwi´kszonà sprawnoÊç.

Mo˝emy zaoferowaç równie˝ ∏o˝yska o  standardzie NSK poziomu

szumu klasy E, które sà specjalnie produkowane i testowane aby

zapewniç cichà prac´. Ponadto z naszego szerokiego asortymentu

Êrodków smarnych mo˝emy dostarczyç smary zapewniajàce ma∏y

moment obrotowy takie jak NS7 czy NSC by zminimalizowaç

strat´ mocy. Te i inne cechy sprawiajà, ˝e ∏o˝yska NSK sà

najcz´Êciej wybierane do silników elektrycznych. 

MMaasszzyynnyy  ii  uurrzzààddzzeenniiaa
WÊród wielu innych maszyn, które korzystajà z ∏o˝ysk kulkowych

poprzecznych sà kompresory, pompy, skrzynie biegów 

i wentylatory. W ka˝dym przypadku wymagania w stosunku do

∏o˝ysk mogà byç ca∏kiem inne. 

NSK uznaje ten fakt i rozumie potrzeby ka˝dego zastosowania.

W ten sposób mo˝emy pomóc w wyborze w∏aÊciwej kombinacji

materia∏ów, uszczelnienia i Êrodka smarnego.

JeÊli rozwiàzanie jeszcze nie istnieje to NSK podejmuje si´

rozwoju nowego produktu. W przypadku ∏o˝ysk stosowanych 

w urzàdzeniach klimatyzacyjnych wykorzystaliÊmy smar NSA, aby

wyeliminowaç problemy spowodowane przez szkodliwe drgania,

gdy ∏o˝ysko jest nieruchome. Podobnie, w przypadku ∏o˝ysk 

do silników wentylatorów zastosowaliÊmy nowà stal odpornà 

na wgniecenia, aby zapobiec problemom spotykanym podczas

monta˝u.

RRoozzwwiiààzzaanniiaa
∏∏oo˝̋yysskkoowwee  
ddllaa  pprrzzeemmyyss∏∏uu
NSK mo˝e zaproponowaç rozwiàzanie ∏o˝yskowe w ka˝dym 

przypadku zastosowania czy przemyÊle. Pracujemy 

bezpoÊrednio z klientami lub w sieci z autoryzowanymi

dystrybutorami by dostarczyç ∏o˝yska, które zaspokajajà

potrzeby przemys∏u.
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EElleekkttrroonnaarrzz´́ddzziiaa,,  AAGGDD  
ii  mmaasszzyynnyy  bbiiuurroowwee
¸o˝yska kulkowe poprzeczne sà istotnym elementem 

dla urzàdzeƒ elektrycznych poczàwszy od fotokopiarek, 

a skoƒczywszy na pralkach.

W wielu przypadkach ich parametr jest krytyczny i wówczas

NSK pracuje bezpoÊrednio z producentami, aby dostarczyç

rozwiàzania, które zaspokojà wymagania przemys∏u

elektrycznego.

W przypadku pralek mo˝emy zaoferowaç naszà specjalnà

stal EPTM i smar EA5, aby przed∏u˝yç ˝ywotnoÊç ∏o˝yska 

b´bna a˝ 3 razy. W silnikach stosowanych w odkurzaczach

zwi´kszamy mo˝liwoÊci pracy z wi´kszymi pr´dkoÊciami

obrotowymi stosujàc seri´ ∏o˝ysk GRTM. A dla fotokopiarek nasz

nowo odkryty fluorowy smar KPM mo˝e poprawiç osiàgi 

i ˝ywotnoÊç przy temperaturach do 200°C. W∏aÊnie

przedstawiono par´ spoÊród wielu przyk∏adów, gdzie NSK

pomaga pokonywaç ograniczenia technologii ∏o˝ysk 

w produktach elektrycznych.

MMoottoorryyzzaaccjjaa
NSK jest znaczàcym dostawcà dla motoryzacji 

i aktywnie wspiera rynek wtórny poprzez sieç

autoryzowanych dystrybutorów.  Od przek∏adni 

do alternatora, ∏o˝yska kulkowe poprzeczne sà

kluczowymi elementami w ka˝dym pojeêdzie

mechanicznym. Zapotrzebowanie na te ∏o˝yska

wi´ksze ni˝ jest to dla innych zastosowaƒ, a ich praca

wymaga spe∏nienia bardzo surowych warunków.

W ∏o˝yskach kulkowych poprzecznych dla

motoryzacji stosujemy specjalnie udoskonalone

materia∏y, obróbk´ cieplnà, uszczelki i smary sta∏e.

Na przyk∏ad: w ∏o˝yskach dla przek∏adni nasze

opatentowane uszczelki TM pozwalajà Êrodkowi

smarnemu przeniknàç przez ∏o˝ysko, ale filtrujà

zanieczyszczenia. W alternatorach, gdzie

uszkodzenie ∏o˝yska mo˝e nastàpiç z powodu

wysokich napr´˝eƒ zginajàcych,

udoskonaliliÊmy smar MA8 przed∏u˝ajàc

˝ywotnoÊç ∏o˝yska. Znów, sà to jedne 

z przyk∏adów mówiàce o tym, ˝e NSK 

wychodzi naprzeciw potrzebom przemys∏u 

motoryzacyjnego.
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Serie SPACEATM przesuwajà
granice technologii
materia∏owej
Przez ponad 10 lat NSK projektuje zaawansowane produkty do realizacji

ruchu i sterowania, aby sprostaç coraz bardziej wyszukanym potrzebom

przemys∏u zaawansowanej technologii. UdoskonaliliÊmy unikalne

materia∏y, Êrodki smarne, technologi´ obróbki powierzchni, które

zapewniajà rozwiàzania dla ekstremalnie trudnych warunków. Nasze

wysi∏ki na tym polu zosta∏y uwieƒczone stworzeniem serii SPACEA, 

czyli asortymentu ∏o˝ysk pracujàcych w specjalnych warunkach. 

Znajdujà si´ one zarówno w przestrzeni kosmicznej, jak 

i czystych pomieszczeniach do produkcji pó∏przewodników lub 

innych Êrodowiskach, gdzie stosuje si´ rozwiàzania dla wysokiego 

stopnia korozji chemicznej.

WWyyssooccee  ooddppoorrnnaa  
nnaa  kkoorroozzjj´́  cceerraammiikkaa
¸o˝yska z azotku krzemu wytrzymujà oko∏o 

10 razy d∏u˝ej w wodzie od stali nierdzewnej.

Jakkolwiek w maszynach wytrawiajàcych 

i czyszczàcych, gdzie stosuje si´ rozwiàzania

dla wysokiego stopnia korozji chemicznej,

nawet ∏o˝yska ceramiczne z azotku krzemu

mogà ulec przedwczeÊnie awarii w wyniku

rozpuszczenia spoiwa przez Êrodek

powodujàcy korozj´. W odpowiedzi na to 

NSK udoskonali∏a materia∏ ceramiczny wysoce

odporny na korozj´ na bazie w´glika wapnia 

i tlenku. ¸o˝yska ceramiczne oparte na w´gliku

wapnia majà d∏u˝szà ˝ywotnoÊç ni˝ inne ∏o˝yska

ceramiczne w rozwiàzaniach antykorozyjnych 

i w zwiàzku z tym sà stosowane w maszynach wytrawiajàcych

i czyszczàcych, gdzie stosuje si´ Êrodki bardzo ˝ràce. ¸o˝yska oparte 

na tlenkach sà taƒsze i majà d∏u˝szà ˝ywotnoÊç w wodzie ni˝ ∏o˝yska

ceramiczne oparte na w´gliku wapnia. Sà one szeroko stosowane 

w maszynach p∏uczàcych.
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SSmmaarr  cczzyyssttyycchh  ppoommiieesszzcczzeeƒƒ
¸o˝yska stosowane w czystych Êrodowiskach

takich jak piece dyfuzyjne i silniki krokowe

nie mogà emitowaç smaru czy zu˝ytych

czàstek materia∏u. Smar sta∏y oparty

na fluorze by∏ stosowany w

przesz∏oÊci, ale stwarza on

problemy z powodu du˝ego

momentu obrotowego,

ograniczonej odpornoÊci na

Êcieranie i korozj´ oraz wysoki

koszt. W odpowiedzi na to NSK

wykorzysta∏a rozleg∏à wiedz´ na

temat smarów sta∏ych, wyprzedzajàc

innych producentów udoskonali∏a nowy

asortyment smarów do czystych

pomieszczeƒ, które gwarantujà d∏ugà

˝ywotnoÊç przy mniejszym momencie obrotowym 

i mniejszej emisji czàstek materialnych. ¸o˝yska NSK dla

czystych Êrodowisk, znajdujàce szerokie zastosowanie w panelach LCD 

i urzàdzeniach produkujàcych pó∏przewodniki sà smarowane tym smarem.

RRoozzwwóójj  tteecchhnnoollooggiicczznnyy  ÊÊrrooddkkóóww
ssmmaarrnnyycchh::  ∏∏oo˝̋yysskkaa  MMoollddeedd--OOiillTTMM

¸o˝yska Molded-Oil udoskonalono wykorzystujàc technologi´

jednostek smarnych K1 NSK  do prowadnic liniowych i Êrub tocznych.

Udoskonalony przez NSK, Molded-Oil jest sta∏ym zwiàzkiem chemicznym

w sk∏ad którego wchodzi ˝ywica poliolefinowa 

i co najmniej 50% oleju smarnego. W Êrodowiskach,

w których konwencjonalne metody smarowania sà nierealne 

(np.: Êrodowiska w których ∏o˝yska sà nara˝one na wod´ 

lub/i czàsteczki kurzu), Molded-Oil przed∏u˝a okresy

mi´dzykonserwacyjne, zwi´ksza ˝ywotnoÊç i pomaga 

redukowaç koszty eksploatacji.
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FAX: +90/ 216 305 5505
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