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NSK şi-a început activitatea în anul 1916, fiind primul 
producător japonez de rulmenţi. De atunci ne-am extins 
continuu şi ne-am îmbunătăţit nu numai portofoliul  
de produse ci şi gama de servicii pentru diverse 
sectoare industriale. În acest context, dezvoltăm 
tehnologii în domeniul rulmenţilor, al sistemelor liniare, 
al elementelor pentru industria de automobile şi al 
sistemelor mecatronice. Centrele noastre de producţie 
şi cercetare din Europa, cele două Americi şi Asia sunt 
legate într-o reţea de tehnologie globală. 

Acestea vizează nu numai dezvoltarea de tehnologii 
inovatoare, ci şi perfecţionarea continuă a calităţii în 
fiecare etapă de producţie.

Printre altele, activităţile noastre de cercetare includ 
designul produsului, simularea aplicaţiilor folosind o 
mare varietate de sisteme analitice şi dezvoltarea  
de noi oţeluri şi lubrifianţi pentru rulmenţi.

Fiind unul dintre liderii mondiali în fabricarea rulmenţilor cu bile, a elementelor   
de tehnică liniară şi a sistemelor de direcţie auto, putem fi găsiţi  pe aproape fiecare 
continent – cu unitaţi de producţie, birouri de vânzări şi centre tehnologice – deoarece 
clienţii noştri apreciază rapiditatea în luarea deciziilor, livrările prompte şi asistenţa 
tehnică la nivel local.  

Compania NSK

Europa

Africa

Asia

America

Oceania
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Calitate totală marca NSK: sinergia reţelei globale de Centre Tehnologice NSK, este doar   
o exemplificare a modului în care îndeplinim exigenţele calitative.

Parteneriat bazat pe încredere – 
şi încredere bazată pe calitate

NSK este una dintre companiile de top cu o lungă 
tradiţie în aplicaţii brevetate pentru componentele 
de maşini. În centrele noastre de cercetare din 
întreaga lume vizăm nu numai dezvoltarea de 
tehnologii, dar şi îmbunătăţirea continuă a calităţii 
prin intermediul platformei de tehnologii integrate 

de tribologie, tehnologia materialelor, analiză  
şi mecatronică.
Mai multe informaţii despre NSK puteţi găsi  
pe site-ul nostru www.nskeurope.com 
sau la numerele de telefon +40 720 055 472, 
+40 722 243 167
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Marcă de renume mondial

Produsele NSK sunt cunoscute şi utilizate 
la nivel global

Din anul 1916, când era prima societate japoneză 
care producea rulmenţi cu bile, NSK a contribuit 
la dezvoltarea industrială atât pe plan local cât şi 
internaţional timp de peste 90 de ani. 

În prezent, compania aplică experienţa acumulată în 
tehnologia de fabricaţie a rulmenţilor la componentele 
de precizie ce sunt destinate susţinerii subansamblelor
de bază ale diferitelor utilaje. Produsele de precizie 
promovate sub marca NSK, cum ar fi şuruburile cu 
bile, ghidajele liniare, module monocarrier, produse 
mecatronice şi axe principale se găsesc oriunde         
pe glob. 
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Nr. 1 în Calitatea Totală 
Calitatea produselor este esenţială pentru producătorii 
de echipamente. NSK îşi îmbunătăţeşte constant 
standardele de calitate pentru a putea oferi soluţii 
care adaugă un plus de valoare pentru clienţi, 
fructificând oportunităţile oferite de gestionarea 
lanţului logistic (APS - Sistem Avansat de Producţie)  
şi extinzându-şi aria de expertiză tehnică pe baza  
a patru tehnologii principale. 

Calitatea reprezintă obiectivul tuturor proceselor 
companiei noastre, ţinta noastră fiind 
„Nr. 1 în Calitatea Totală”.
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Tehnologie

NSK se numără printre companiile de top producând rulmenţi din ce în ce mai fiabili, 
mai durabili şi robuşti – chiar şi la viteze foarte mari. În centrele noastre de cercetare 
din Europa, America şi Asia, efectuăm activităţi de cercetare şi dezvoltare în patru 
domenii tehnologice principale:

›  Tribologie  
Lubrifierea este esenţială pentru rulmenţii ce au fost 
concepuţi pentru susţinerea mişcării liniare şi de rotaţie. 
Formulele îmbunătăţite de lubrifiere şi procesele  
de tratare a suprafeţei ne-au permis să dezvoltăm 
produse marca NSK care sunt mai rapide, silenţioase, 
durabile şi care pot rezista la cele mai mari solicitări 
posibile. 

›  Ingineria materialelor  
Ştiinţa materialelor este în continuă dezvoltare cu 
scopul de a perfecţiona funcţionarea şi rezistenţa 
produselor NSK. Compania NSK se situează printre 
liderii din domeniu. Cercetarea noastră vizează în 
special domenii precum compoziţia materialelor, 
tratamentul termic, evaluarea funcţionalităţii şi studiul 
analitic. Rezultatele acestor cercetări sunt ulterior 
aplicate în fabricarea de noi produse.  

›  Tehnologia de Analiză  
Studiile analitice – în particular simulările pe computer 
– sunt esenţiale pentru dezvoltarea produselor. 
Acestea sunt utilizate pentru a simula comportamentul 
produselor in condiţii extreme de mediu, pentru  
a îmbunătăţi proiectarea şi procesele de fabricaţie.

 

›  Mecatronică 
Mecatronica – această combinaţie între mecanică  
şi electronică creează soluţii inovatoare şi originale 
pentru motoare de performanţă ridicată, tehnica 
sistemelor de comandă, senzori de precizie şi sisteme 
biomedicale micro-electromecanice. Mecatronica 
joacă de asemenea un rol important în tehnologia  
de montare pentru echipamentele ce necesită 
precizie mare, forţe mari şi fiabilitate.

 Tehnologia de Analiză                                                  Ingineria 
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Soluţii
Îmbunătăţirea valorii produselor clienţilor prin asistenţă tehnică
Bazându-se pe Centrele Tehnice, NSK are posibilitatea de a acorda 
asistenţă tehnică la nivel global şi de a oferi rapid soluţii inovatoare. 
Putem livra mult mai rapid produsul dorit datorită sistemului global  
de producţie cu o gamă variată de componente de precizie şi rulmenţi. 
Aceste soluţii riguroase şi demersurile de asistenţă tehnică ne permit 
să îmbunătăţim valoarea produselor clienţilor noştri şi astfel să ne 
consolidăm colaborarea cu partenerii noştri.

Soluţiile propuse exclusiv de NSK contribuie la progresul producţiei spre o nouă eră. 

Expertiză 
tehnică  

Pregătire 
produs 

Timp 
de livrare   

Îmbunătăţirea 
valorii 

produselor 
clienţilor

=++

APS
Un sistem avansat de producţie pentru o gestionare rapidă   
şi performantă a lanţului logistic pe plan mondial  
Pentru a răspunde cât mai eficient exigenţelor clienţilor,   
NSK a implementat APS (Sistem Avansat de Producţie) care cuprinde 
activităţi de vânzare, dezvoltare, proiectare, fabricare şi distribuţie. 
În cadrul APS, s-a pus la punct un proiect de eficientizare a operaţiunilor 
pentru a diminua timpul de aşteptare al clientului. Drept urmare, 
acest sistem a amplificat capacitatea de furnizare şi nevoile clienţilor 
au fost  abordate direct.

NSK şi-a eficientizat procedurile pentru a diminua timpul de aşteptare al clientului şi pentru o livrare mult mai rapidă.  

Nevoile clienţilor   

Nevoile clienţilor   

Dezvoltare

Dezvoltare Producţie

Producţie Livrare

Livrare
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Istoric

Kita Nippon Seiko 
începe să funcţioneze. 
Punct de producţie 
pentru şuruburi cu bile, 
portscule şi alte 
produse transferate de 
la uzina din Fujisawa. 
Extindere punct de lucru 
cu o nouă construcţie. 

Kita Nippon Seiko 
fuzionează cu 
NSK şi continuă 
funcţionarea 
la fabrica din 
Maebashi.

Producţia de 
ghidaje liniare 
NSK este 
transferată 
la fabrica din 
Saitama.

Este terminată 
construcţia Centrului 
tehnologic pentru
piese şi
maşini de precizie.

Înfiinţare Centru de 
Cercetare Electronică; 
Compania intră pe 
piaţa producerii de 
echipamente.

Începe să funcţioneze 
fabrica Franklin 
din SUA.

Iniţierea 
sistemului de 
management 
total pentru 
producţia 
şuruburilor 
cu bile.

Este concepută masa 
de poziţionare 
de precizie. 
Extindere în domeniul 
mecatronicii.

Se dezvoltă 
ghidajele
liniare
miniaturale.

Sunt creaţi rulmenţi 
hidrostatici pneumatici 
fabricaţi din material 
ceramic.

Sunt concepute 
şuruburile 
cu bile „Robotte” 
cu canal de pană. 

Este creat 
echipamentul de 
tehnică liniară 
Monocarrier™.

Se proiectează 
portscule 
pneumatice pentru 
tăierea plăcuţelor 
semiconductoare.

Se dezvoltă 
portsculele 
tip cartuş.

Sunt dezvoltate 
axele principale     
tip cartuş.

Este creat 
echipamentul de 
expunere cu filtru 
color RZ LCD.

Sunt dezvoltate noi 
module robotizate.

Se dezvoltă 
ghidajele 
liniare NSK.

Sunt create 
echipamente 
de expunere 
a semicon-
ductoarelor 
şi Module 
Robotizate.

Prima pe glob

Prima în Japonia

Conceperea 
şuruburilor de 
precizie cu bile.

Sunt concepute 
motoarele  
Megatorque™.

Numărul total de şuruburi 
cu bile fabricate a ajuns 
la 1 milion.

Înfiinţarea Kita Nippon 
Seiko cu finanţare 
totală NSK. Începe 
construirea fabricii 
din Maebashi.

Este înfiinţat Centrul 
tehnologic pentru 
maşini de precizie 
şi piese.

1960   1961   1967   1980   1982   1983   1984   1985   1986   1987   1988   1989   1990   1991   1993
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Este obţinut 
certificatul de 
management al 
calităţii ISO 9002.

Producţia de 
echipamente 
mecatronice este 
transferată la 
fabrica Kirihara.

NSK Kyushu Co.,Ltd 
începe producţia de 
şuruburi cu bile.

NSK Kyushu Co.,Ltd 
integrată în Sediul 
Principal al Diviziei 
de Maşini şi piese         
de precizie.

Este stabilit un sistem 
unitar de producţie şi 
vânzări prin integrarea 
diviziei de vânzări 
în NSK Precision Co.,Ltd.

Numărul total de 
şuruburi cu bile de 
precizie produse 
în NSK Kyushu a ajuns 
la 1 milion.

Se separă NSK Precision 
Co.,Ltd (Divizia de vânzări 
aparţine acum de NSK Ltd.).

Fabrica NSK 
Shenyang 
a început să 
fabrice şuruburi 
cu bile.

Este înfiinţată NSK 
Precision Co.,Ltd.

Sunt create 
şuruburile cu bile cu 
atenuator de vibraţii 
din seria NDD.

Sunt create noi 
motoare 
Megatorque.

Sunt concepute ghidajele 
cu role.

Sunt create şuruburile cu bile 
pentru maşini-unelte de viteză 
ridicată din seria HMD.

Este concepută seria A1 
de şuruburi cu bile şi 
relubrifiere automată.

Şuruburile cu bile şi 
Ghidajele liniare sunt 
dotate cu unitatea de 
lubrifiere NSK K1.

Sunt concepute 
şuruburile cu bile 
seria HTF pentru 
sarcini mari.

Sunt dezvoltate şuruburile 
cu bile silenţioase şi 
rapide din seria BSS.

Începe să 
funcţioneze 
fabrica Newark 
din Marea 
Britanie.

Sunt create şuruburile cu bile 
pentru viteze şi sarcini mari 
din seria HTF-SRC.

Este obţinut 
certificatul de 
management 
al mediului 
ISO 14001.

1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2005   2006   2007   2009   2010   2011
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Reţeaua Globală NSK

NSK oferă cele mai bune produse în toată lumea datorită reţelei noastre globale

Sedii centrale  1
Puncte   
de producţie   11
Birouri de vânzări  14
Centre R&D  3
Reprezentanţe 5

Sedii centrale   1
Puncte   
de producţie  23
Birouri de vânzări 56
Centre R&D  4

Sedii centrale   1
Puncte   
de producţie   23
Birouri de vânzări 56
Centre R&D  4

Sedii centrale   2
Puncte   
de producţie   17
Birouri de vânzări 37
Centre R&D  3
Reprezentanţe  9

Marea Britanie
Germania
Franţa
Italia
Spania
Polonia
Norvegia
Turcia
Africa de Sud

China
Taiwan
Coreea de Sud
Thailanda
Singapore
Indonezia
Malaiezia
Filipine
Vietnam
India
Australia
Noua Zeelandă

SUA
Canada
Mexic
Brazilia
Argentina

Europa

Asia şi Oceania

Japonia America

Locaţii

Locaţii

Locaţii
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Cercetare şi Dezvoltare

Sistemul de cercetare NSK utilizează în mod 
eficient cunoştinţele tehnologice ce sunt 
distribuite în interiorul reţelei sale 
 
Centru Tehnologic pentru Maşini şi Piese de Precizie 
Centrul Tehnologic pentru Maşini şi Piese de Precizie 
joacă un rol vital în dezvoltarea noilor generaţii  
de produse de precizie în cooperare cu Centrul de 
Cercetare şi Dezvoltare NSK. Pentru produsele noi sau 
cele cu utilizări speciale, testarea fiabilităţii este esenţială. 
Fiecare departament tehnic a introdus instrumente 
concepute de NSK pentru evaluarea diferitelor aspecte 
de funcţionare ale produselor. Testările realizate de 
Centru au fost concepute în funcţie de condiţiile 
specifice de utilizare, cum ar fi perioada de funcţionare  
şi durabilitatea. Centrul realizează de asemenea testări 
în mediu vidat a semiconductoarelor şi a echipamentele 
de fabricare a LCD precum şi testarea nivelului  de 
zgomot şi de vibraţie. In plus, rezultatele testelor sunt 
acumulate şi stocate intr-o bază de date ce s-a dovedit 
a fi o resursă valoroasă. Centrul este consecvent  
în eforturile sale de a dezvolta noi produse de top  
în domeniul industrial.
  
Centru de Dezvoltare şi Cercetare Fujisawa
Centrul de Dezvoltare şi Cercetare Fujisawa contribuie 
la asigurarea viitorului companiei NSK prin activităţile 
sale de cercetare şi dezvoltare în domeniul tehnologiilor 
inovatoare cum ar fi tribologia, tehnologia analizei, 
tehnologia materialelor şi mecatronica. Acest centru 
creează produse cu valoare adăugată, de ultimă 
generaţie prin diseminare şi schimb de informaţii  
cu Centrul Tehnologic pentru Maşini şi Piese de Precizie 
şi cu Centrele R&D din America, Europa şi Asia. 

Maebashi, Gunma

Fujisawa, Kanagawa

NSK Ltd. – Sediul Central (Shinagawa, Tokyo)
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Centre de producţie
Centrele de producţie globale contribuie la menţinerea calităţii superioare a mărcii NSK 

NSK Kyushu Co., Ltd.
Ocupând locul întâi din lume ca bază de producţie a şuruburilor 
cu bile de dimensiuni reduse, NSK Kyushu Co.,Ltd depune toate 
eforturile pentru a obţine un sistem de QCD (calitate, cost, livrare) 
de neegalat şi a câştiga încrederea clienţilor. NSK Kyushu Co.,Ltd 
încearcă să micşoreze intervalul de livrare prin intermediul sistemului 
de management a producţiei brevetat de NSK. 
Produse: Şuruburi cu bile

NSK Precision Co., Ltd.
NSK Precision Co.,Ltd Shenyang a fost înfiinţată în anul 2009 ca bază 
de producţie a şuruburilor cu bile pentru a veni în întâmpinarea 
nevoilor pieţelor din ţările emergente, cum ar fi China, cu cereri mereu 
în creştere. Utilizând propria tehnologie de producţie pusă la punct  
în fabrica din Japonia şi realizând un control riguros al calităţii,   
NSK Precision Co.,Ltd Shenyang încearcă să reducă timpul de livrare.  
Produse: Şuruburi cu bile

NSK Precision Co.,Ltd.
Fabrica de Maşini şi Piese de Precizie din Saitama
Fabrica de Maşini şi Piese de Precizie din Saitama produce ghidaje 
liniare ce sunt folosite pe scară largă pentru maşini unelte, sisteme 
de transport şi alte utilizări. Datorită tehnologiei ultramoderne şi 
automatizărilor, fabrica îşi aduce contribuţia la mărirea satisfacţiei 
clienţilor prin fabricarea de produse de calitate superioară. 
Produse: Ghidaje liniare

NSK Ltd. Divizia Maşini şi Piese de Precizie – Sediul central 
Departament de Produse pentru Sisteme 
Această divizie produce echipamente mecatronice şi componente   
de sisteme inclusiv motoare Megatorque şi rulmenţi pneumatici. 
Utilizând cele mai moderne echipamente şi sisteme de evaluare 
brevetate, divizia efectuează un control riguros al calităţii pentru   
a îmbunătăţi constant precizia şi funcţionarea produselor. 
Produse: motoare Megatorque, componente de sisteme, 
rulmenţi pneumatici 

Hanyu, Saitama

Hanyu, Saitama

Shenyang, China

Kirihara, Fujisawa, Kanagawa
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NSK Precision Co.,Ltd
Fabrica de Maşini şi Piese de Precizie din Maebashi
Ca bază de producţie pentru componente de maşini de precizie 
Fabrica de Maşini şi Piese de Precizie din Maebashi realizează 
produse de talie mondială, printre care şuruburi cu bile de 
dimensiuni mari şi module de acţionare monocarrier, utilizând 
tehnici ultramoderne bazate pe tehnologii de super-precizie. 
Metodele de producţie specifice NSK asigură un control riguros   
al calităţii pe parcursul întregului proces de producţie.
Produse: Şuruburi cu bile, Monocarrier, Mese XY, Unităţi de suport

NSK Precision America, Inc.
Fabrica Franklin
Înfiinţată în anul 1993, această fabrică este bază de producţie pentru 
şuruburile cu bile. Acesta furnizează ghidaje liniare şi produse 
mecatronice pentru a satisface o gamă variată de nevoi ale pieţei,  
în domenii precum maşini unelte, semiconductoare, echipamente 
medicale şi utilizări industriale generale. Fabrica se ocupă de 
asemenea de diverse proiecte şi activităţi privind sistemul avansat  
de producţie în colaborare cu alte puncte de producţie din Japonia 
pentru a pune la punct sisteme de livrare mai rapide satisfăcând 
cererile unei pieţe în dezvoltare.  
Produse: Şuruburi cu bile, Mese XY

NSK Precision UK, Ltd.
Fabrica din Newark
Fabrica din Newark a fost înfiinţată în anul 1998 ca bază   
de producţie a ghidajelor liniare pentru livrări rapide, împreună  
cu un depozit, un atelier şi centru de vânzări pentru Europa.  
Fabrica face parte dintr-un sistem care cuprinde nu numai  
pieţele principale din Europa ci şi pieţele industriale generale   
din Europa de Est şi Orientul Mijlociu. Un alt obiectiv vizat este 
fluidizarea proceselor în concordanţă cu globalizarea şi ocuparea 
unui rol important ca sursă globală de furnizare a produselor  
către America de Nord şi de Sud. 
Produse: Ghidaje liniare

Maebashi, Gunma

Indiana, U.S.A.

Nottinghamshire, Marea Britanie



14

Ghidaje liniare

O gamă variată de produse, de la maşini unelte  
la echipamente medicale care satisfac nevoile 
clienţilor
Procesul de fabricaţie a ghidajelor liniare NSK cuprinde 
tehnologii de producţie ce asigură precizie ridicată şi 
calitate excelentă. Oferim o multitudine de produse  
cu o capacitate mare de încărcare şi rezistenţă mare  
la praf pentru a satisface nevoile diferitelor activităţi 
industriale de la echipamente de fabricare 
a semiconductoarelor la dispozitive industriale 
generale. Avem posibilitatea de a răspunde rapid şi 
sigur nevoilor în creştere a clienţilor oferind produse 
variate precum ghidaje liniare miniaturale pentru 
aplicaţii speciale. 

Ghidaje cu role – Serie RA
Cele mai avansate ghidaje cu role, ce reprezintă 
punctul maxim de dezvoltare a tehnologiei de 
analiză şi a tribologiei în cadrul companiei NSK. 
Seria RA satisface nevoile diverselor domenii 
de utilizare datorită gamei complexe de produse 
cu capacităţi mari de încărcare şi rigiditate. 

Caracteristici: 
› Rigiditate mare 
› Precizie mare 
› Durată lungă de utilizare 
› Rezistenţă mare la praf

Serie LH / LS - Ghidaje liniare standard 
Seria de ghidaje liniare standard produse 
de NSK satisface cerinţele fiecărui domeniu 
industrial datorită versatilităţii acestora 
şi conformităţii cu dimensiunile standard 
internaţionale.

Caracteristici: 
› Capacitate de auto-aliniere 
› Rezistenţa la şocuri 
› Varietate
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Serie HA şi HS – Ghidaje liniare 
de înaltă precizie
Ghidajele liniare de înaltă, precizie având
deplasări de mare acurateţe şi limitând
vibraţiile, sunt ideale pentru maşini-unelte
de precizie sau echipamente de măsură.

Caracteristici: 
› Precizie mare de mişcare 
› Rigiditate mare 
› Sanie mai lungă

Seria S1™ -  Ghidaje liniare silenţioase
Seria S1™ de la NSK asigură un nivel de 
zgomot redus, emisie minimă de particule  
şi o mare fluiditatea de deplasare.

Caracteristici: 
 › Silenţioase, nivel de zgomot redus 
› Fluiditatea mişcărilor 
› Emisie redusă de particule 
› Gamă variată 

Serie V1 – Ghidaje liniare 
super rezistente la praf
Etanşările moderne şi foarte eficiente 
realizate de NSK asigură o durată de utilizare 
de patru ori mai lungă în medii contaminate 
faţă de modelele standard. 

Caracteristici: 
›  Rezistenţă mare la praf  

(etanşare cu buze multiple)
› Durată lungă de utilizare

Serie PU şi PE – Ghidaje liniare 
miniaturale
Uşoare, compacte şi uşor de utilizat, 
ghidajele miniaturiale de la NSK asigură 
o mai mare fluiditate a mişcărilor.

Caracteristici: 
› Mişcare fluidă 
› Greutate redusă 
› Conţine oţel inoxidabil 
› Emisie redusă de particule

Ghidaje Liniare cu E-DFO pentru Medii 
Vidate – Lubrifiere cu film subţire pentru 
Medii Vidate
Tehnologia avansată de lubrifiere cu film 
subţire DFO asigură o durată de utilizare mai 
lungă şi degazare redusă în medii vidate. 

Caracteristici: 
› Potrivite pentru medii vidate 
› Degazare redusă 
› Frecare minimă

Unităţi de lubrifiere – NSK  K1™
Unităţile de lubrifiere NSK  K1™ asigură 
o utilizare îndelungată fără a fi nevoie  
de întreţinere precum şi o durată lungă de 
utilizare a componentelor în condiţii dificile 
de lubrifiere; metodele curate de lubrifiere 
au un impact mai puţin nociv asupra mediului. 

Caracteristici: 
› Utilizare îndelungată fără a fi nevoie  
 de întreţinere 
› Durată lungă de utilizare 
›  NSK K1™ este disponibil şi pentru echipamente 

medicale sau de procesare alimentară 
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Şuruburi cu bile
NSK a contribuit la dezvoltarea industrială prin crearea celor mai performante şuruburi cu bile

Şuruburile cu bile realizate de NSK sunt constant 
perfecţionate prin intermediul tribologiei (tehnologie 
de control a forţelor de frecare). NSK este primul 
producător mondial de şuruburi cu bile din punct 
de vedere al cantităţii şi al controlului calităţii. 
NSK propune soluţii care variază între şuruburile 
miniaturale şi şuruburile de dimensiuni foarte 
mari pentru maşini-unelte, maşini de injecţie şi 
echipamente generale dar şi pentru medii speciale 
cum ar fi producţia de echipamente LCD sau 
semiconductoare. 

Seria BSS – Şuruburi cu bile pentru viteză 
mare şi nivel de zgomot redus
Şuruburile cu bile NSK seria BSS au fost 
concepute pentru utilizări inovatoare ce 
necesită viteze mari şi  un nivel de zgomot 
minim, fiind adecvate pentru diferite 
domenii de utilizare de la echipamente  
de transport la maşini-unelte. 

Caracteristici: 
› Nivel de zgomot redus 
› Viteză mare 
› Design compact

Seria HMD – Şuruburi cu bile pentru maşini 
unelte de mare viteză  
Şuruburile cu bile pentru viteze foarte mari 
seria HMD reprezintă varianta îmbunătăţită 
a seriei HMC. Noua metodă de recirculare 
a bilelor asigură viteze de rotaţie mai mari 
şi o funcţionare mai silenţioasă.

Caracteristici: 
› Capacitate mare de încărcare 
› Nivel de zgomot redus 
› Viteză mare

Serie TW – Şuruburi cu bile pentru dublă 
acţionare
Şuruburile cu bile seria TW sunt ideale pentru 
sisteme cu dublă acţionare şi oferă cu 
uşurinţă rigiditatea, precizia şi capacitatea 
de răspuns a meselor cu dublă acţionare. 

Caracteristici: 
› Rigiditate mare şi durată lungă de utilizare 
› Înaltă precizie 
› Viteză de reacţie mare

Serie BSL – Şuruburi cu bile pentru 
strunguri de dimensiuni reduse
Forma compactă a acestor şuruburi 
facilitează livrarea rapidă iar noua metodă  
de lubrifiere a fost utilizată pentru 
funcţionare silenţioasă la viteze mari. 

Caracteristici: 
› Livrare rapidă 
› Viteză mare şi nivel de zgomot redus 
› Rezistenţă la praf
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Seria HTF-SRD – Şuruburi cu bile pentru 
sisteme de prindere/fixare a matriţelor 
în maşini de injecţie
Aceste şuruburi completează seria HTF 
utilizând noua metodă de recirculare a bilelor 
folosită şi în cazul seriei BSS pentru a asigura 
viteze de rotaţie mai mari şi a suporta sarcini 
mai mari. 

Caracteristici: 
› Capacitate de rezistenţă la sarcini foarte mari 
› Nivel de zgomot redus 
› Formă compactă

Seria HTF-SRC – Şuruburi cu bile pentru 
viteze mari şi sarcini mari
Şuruburile cu bile pentru utilizări inovatoare 
ce implică sarcini mari; au fost dezvoltate 
pe baza seriei HTF, şuruburi cu bile pentru 
sarcini mari cu mare succes de piaţa.

Caracteristici: 
› Capacitate de rezistenţă la sarcini foarte mari 
› Nivel de zgomot redus 
› Viteză mare

Unităţi de lubrifiere – NSK K1™
Unităţile de lubrifiere NSK  K1™ asigură 
o utilizare îndelungată fără a fi nevoie 
de întreţinere precum şi o durată lungă  
de utilizare a componentelor în condiţii dificile 
de lubrifiere; metodele curate de lubrifiere au 
un impact mai puţin nociv asupra mediului. 

Caracteristici: 
› Utilizare îndelungată fără întreţinere 
› Durată lungă de utilizare 
›  NSK K1™ este disponibil şi pentru 

echipamente medicale sau de procesare 
alimentară 

Şuruburi cu bile cu E-DFO pentru Medii 
Vidate – Lubrifiere cu film subţire pentru 
Medii Vidate
Tehnologia avansată de lubrifiere cu film 
subţire DFO asigură o durată de utilizare mai 
lungă şi degazare redusă în medii vidate. 

Caracteristici: 
› Potrivite pentru medii vidate 
› Degazare redusă 
› Frecare minimă

Serie FA Compactă – Şuruburi cu bile 
pentru stoc standard
Seria stoc standard pentru livrarea imediată 
a seriei BSS de şuruburi cu bile silenţioase 
pentru viteze mari; şuruburile cu bile de 
nouă generaţie oferă o funcţionare cu nivel
de zgomot redus şi o viteză mare de rotaţie.

Caracteristici: 
› Formă compactă 
› Nivel de zgomot redus 
› Viteze mari

Serie V1 – Şuruburi cu bile cu mare 
rezistenţă la praf
Etanşările moderne şi foarte eficiente 
realizate de NSK asigură o durată de utilizare 
de patru ori mai lungă in medii dificile faţă 
de modelele standard. 

Caracteristici: 
›  Rezistenţă mare la praf   

(profil special al filetului)
› Durată lungă de utilizare
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Module Monocarrier
Produsele liniare multifuncţionale au fost concepute pentru prima dată de NSK înaintea 
oricărui alt producător

Modulele multifuncţionale Monocarrier™ simbolizează 
tehnologia acumulată de NSK de-a lungul anilor: aceste 
module sunt uşoare şi compacte. Structura cuprinde  
un şurub cu bile, un ghidaj liniar şi unităţi de suport. 
Modulele Monocarrier™ de la NSK au o durată lungă 
de utilizare, nu necesită întreţinere şi sunt adaptate 
pentru o gamă largă de utilizări. În plus, există şi 
module pentru medii speciale. 

Serie MCM - Monocarrier™
Uşoare, compacte şi precise, modulele 
Monocarrier™ serie MCM sunt destinate 
echipamentelor de transport   
de mici dimensiuni.

Caracteristici: 
› Gamă largă 
›  Dotare standard cu NSK K1™
› Rezistente la coroziune

Componente opţionale pentru seria MCM
› Sanie cu senzori
› Şină cu senzori
› Carcasă
› Suport motor

Serie MCH - Monocarrier™
Seria MCH include o şină de ghidare rigidă  
ce serveşte drept cadru şi permite utilizarea 
fără suport.

Caracteristici: 
› Rigiditate mare a şinei
›  Dotare standard cu NSK K1™
› Rezistente la coroziune

Componente opţionale pentru seria MCH
› Sanie cu senzori
› Şină cu senzori
› Carcasă
›  Flanşă intermediară pentru montare motor
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Mese XY
Adecvate pentru echipamente de producţie pentru semiconductoare şi LCD precum şi 
pentru dispozitive de analiză medicală, mesele XY oferă ultra precizie de poziţionare 

Datorită tehnologiei de poziţionare şi sistemului  
de evaluare brevetat, NSK a creat mese XY de calitate 
superioară care contribuie la continua dezvoltare 
a industriei electronice. În baza studiilor amănunţite 
despre cerinţele de funcţionare a echipamentelor 
pentru producţia semiconductoarelor sau 
echipamentelor LCD, putem oferi mese XY ideale, ce au 
fost concepute folosind exclusiv tehnologia de analiză. 
Au fost create de asemenea mese XY pentru condiţii 
speciale, cum ar fi medii vidate sau nemagnetice. 

Mese de poziţionare de precizie
Diferite combinaţii de produse NSK şi 
componente unice pentru a oferi masa XY 
ideală pentru fiecare utilizare specifică. 

Caracteristici: 
› Gamă variată 
› Precizie de mişcare 
›  Este disponibilă masa de poziţionare 

pentru sănii pneumatice

Module XY
Modul ce este constituit din ghidaje liniare  
şi şuruburi cu bile NSK pentru o libertate mai 
mare în proiectarea sistemului de comandă. 

Caracteristici: 
›  Opţiuni flexibile de alegere a motorului
›  Este disponibilă specificaţia pentru medii 

curate (opţional) 
› Posibilitate de combinaţii multiaxiale
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Motoare Megatorque
Motoarele noastre Megatorque™  demonstrează performanţe deosebite atât pentru 
poziţionări ultra-precise cât şi pentru echipamente de transport 

Datorită preciziei ridicate, greutăţii mici şi 
dimensiunilor reduse motoarele direct-drive NSK 
contribuie la creşterea productivităţii şi la o mai bună 
precizie pentru diverse aplicaţii, cum ar fi braţele 
motorizate de viteză mare.

Serie PS – Motoare Megatorque™   
Motoare Megatorque cu viteză de rotaţie 
ridicată şi rezoluţie foarte mare.

Caracteristici:
› Poziţionare cu viteză mare
› Compacte
› Senzor de poziţie foarte precis
› Rotor exterior

Motoare Megatorque™ 
de dimensiuni reduse
Nou create, Motoarele Megatorque   
de dimensiuni reduse au aceleaşi avantaje 
ca şi seria PS.

Caracteristici:
› Dimensiuni reduse
› Poziţionare cu viteză mare
› Senzor de poziţie foarte precis
› Rotor interior
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Ax Principal Maşini Unelte
Un produs inovator cu performanţe superioare, capacitate excelentă de uzinare şi beneficii 
în ceea ce priveşte întreţinerea acestuia 

Axele principale NSK beneficiază de avantajele 
tehnologiei de talie mondială a companiei din 
domeniul rulmenţilor. In particular, axele principale 
cu motor integrat pentru centrele de prelucrare au 
capacitate mare de lucru şi sunt inovatoare prin
sistemul de înlocuire a unsorii. Cu axele principale NSK 
timpii de aşteptare sunt reduşi semnificativ.

Axele principale cu motoare integrate – Serie B1
Consum redus de energie, operare silenţioasă, 
sistem de ungere cu unsoare – premieră mondială 
pentru axele principale cu motor integrat.

Caracteristici:
› Nivel de zgomot redus
› Rigiditate ridicată
› Model multifuncţional
› Funcţionare ce nu necesită întreţinere

Sistem de relubrifiere – Fine-Lub II
Funcţionare ecologică; lubrifierea automată 
asigură reducerea consumului de energie, 
funcţionare silenţioasă fără impact nociv 
asupra mediului. Este integrat in axele 
principale din seria B1

Caracteristici:
›  Furnizează cantităţi reduse de lubrifiant
› Funcţionare ce nu necesită întreţinere
› Ecologic
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Altele
O paletă largă de dispozitive periferice pentru Şuruburi cu bile şi Ghidaje liniare NSK

Oferim rulmenţi speciali, unităţi de suport şi sisteme 
de relubrifiere ce maximizează performanţele 
produselor noastre de precizie. De asemenea,
producem şi oferim echipamente de expunere
ce folosesc tehnologia ultramodernă acumulată 
de-a lungul timpului. 
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Rulmenţi pentru suporţii şuruburilor  
cu bile – Serie TAC B
Rulmenţi radiali-axiali de sprijin şi rotire  
cu durată lungă de utilizare şi foarte rigizi, 
concepuţi special pentru maşini unelte.

Caracteristici:
› Rigiditate mare
› Durată lungă de utilizare
› Combinaţii universale

Echipamente de expunere pentru Filtre 
LCD Color Mari – serie RZ
Echipamente de expunere cu costuri reduse 
ce asigură precizie mare prin metoda 
proximităţii.

Caracteristici:
› Productivitate ridicată
›  Tehnologie inovatoare de poziţionare 
› Fiabilitate ridicată

Unităţi de suport pentru sarcini reduse  
şi echipamente de mici dimensiuni
Unităţi ce suportă sarcini reduse pentru 
echipamente de mici dimensiuni, aliniate  
cu rulmenţi radiali-axiali; emisii reduse  
de particule pentru medii curate; sunt 
disponibile şi modele de mici dimensiuni. 

Caracteristici:
› Uşurinţă de utilizare
› Livrare rapidă
› Cuplu redus

Unităţi de suport pentru sarcini mari 
şi maşini unelte
Unităţi ce suportă sarcini mari, proiectate 
pentru maşini unelte  şi care includ 
seria TAC.

Caracteristici:
› Uşurinţă de utilizare
› Livrare rapidă
› Varietate mare

Suport şuruburi cu bile pentru sarcini mari 
– Serie TAC03
Rulmenţi radiali axiali de sprijin şi rotire  
ce suportă sarcini mari şi oferă sprijin   
optim pentru şuruburi cu bile în condiţii  
de suprasolicitare.

Caracteristici:
› Rezistenţă la sarcini mari
› Formă compactă
› Combinaţii universale

Rulmenţi de precizie pentru 
maşini-unelte – Serie Robust
Seria Robust include rulmenţi de mare  
precizie şi viteză ridicată reprezentând 
know-how-ul NSK în domeniul materialelor, 
evaluării şi tehnologiilor de analiză;   
un suport fiabil pentru maşini unelte 
performante.

Caracteristici:
› Gamă variată
› Înaltă precizie
› Viteze mari

Lubrifiant curat NSK LG2/LGU
LG2 îşi dovedeşte eficacitatea în medii 
curate, deoarece emisiile de particule sunt 
foarte reduse iar cuplul necesar este minim; 
LGU este adecvat pentru o gamă variată de 
temperaturi şi oferă durabilitate superioară. 
Sunt disponibili diferiţi lubrifianţi pentru 
diverse utilizări. 

Caracteristici:
› Emisii reduse de particule
› Cuplu redus
› Durată lungă de utilizare

Rulmenţi pneumatici
Corp rotativ ideal care depăşeşte conceptul 
de rulment standard; esenţial pentru 
domenii tehnice care implică inaltă precizie.

Caracteristici:
›  Rigiditate mare, consum de energie redus
› Rezistenţi la gripare
› Potrivit pentru turbine de aer
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