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NSK rozpoczęła swoją działalność w 1916 r. jako 
pierwszy japoński producent łożysk tocznych. 
Od tamtego czasu stale rozbudowujemy i ulepszamy 
nie tylko gamę naszych produktów, lecz również  
zakres usług dla różnych sektorów przemysłu. 
Z myślą o nich rozwijamy technologie w dziedzinie łożysk 
tocznych, systemów liniowych, komponentów dla 
branży motoryzacyjnej i systemów mechatronicznych. 
Nasze ośrodki badawcze i produkcyjne w Europie, 
Ameryce i Azji są ze sobą powiązane w globalnej sieci 

technologicznej. Koncentrujemy się nie tylko na 
rozwoju nowych technologii, ale również na stałej 
optymalizacji jakości – na każdym etapie procesów. 

Nasze działania badawcze obejmują m.in. projektowanie 
produktu, aplikacje symulacyjne z wykorzystaniem 
różnorodnych systemów analitycznych, a także 
opracowywanie nowych typów stali i środków 
smarnych dla naszych łożysk tocznych. 

Jako jednego z wiodących producentów łożysk tocznych na świecie, komponentów 
technologii liniowej i układów kierowniczych, można nas znaleźć na prawie każdym 
kontynencie – w zakładach produkcyjnych, biurach sprzedaży i ośrodkach 
technologicznych – ponieważ nasi klienci doceniają krótkie kanały decyzyjne,  
sprawne dostawy i lokalne usługi.

Firma NSK

Europa

Afryka

Azja

Ameryka

Oceania
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Kompleksowa Jakość NSK: współdziałanie naszej globalnej sieci Centrów Technologicznych NSK. 
Oto jeden z przykładów na to, jak spełniamy wymagania wysokiej jakości. 

Partnerstwo oparte na zaufaniu, 
zaufanie oparte na jakości

NSK jest jedną z czołowych firm szczycących się długą 
tradycją opatentowanych rozwiązań dla części 
mechanicznych. W naszych centrach badawczych na 
całym świecie skupiamy się nie tylko na rozwijaniu 
nowych technologii, ale także na stałym ulepszaniu 
jakości w oparciu o zintegrowaną platformę 

technologiczną: trybologii, technologii materiałowej, 
analizy i mechatroniki. 
Więcej o NSK na stronie internetowej 
www.nskeurope.pl  lub pod numerem telefonu  
+48 22 645 15 25
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Globalna marka  

Produkty NSK są znane i stosowane 
na całym świecie

Poczynając od 1916 roku, kiedy firma NSK jako 
pierwsza w Japonii zaczęła produkować łożyska 
kulkowe, przez 90 lat przyczyniała się ona do 
krajowego i zagranicznego wzrostu gospodarczego.

Teraz zgromadzona przez firmę technologia łożysk 
została zastosowana do produkcji precyzyjnych części 
wykorzystywanych w różnych maszynach. 
Produkty precyzyjne wprowadzane na rynek   
pod budzącą zaufanie marką NSK, takie jak śruby 
kulowe, prowadnice liniowe, monoprzenośniki 
(ang. monocarriers), produkty mechatroniczne   
i wrzeciona, można spotkać w każdym zakątku świata.
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Numer 1 w jakości
Jakość produktów ma dla producentów zasadnicze 
znaczenie. Firma NSK buduje na solidnych 
fundamentach jakościowych, tak by dostarczać 
rozwiązania zwiększające jakość oferowaną Klientom, 
jednocześnie korzystając z potencjału kryjącego się  
w zarządzaniu łańcuchem dostaw (APS: Advanced 
Production System) i dalej rozbudowując swoją  
wiedzę techniczną.

Jakość jest celem wszystkich naszych procesów 
biznesowych, ponieważ chcemy zostać „Numerem 1 
w jakości”.
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Technologia

Firma NSK jest jednym z liderów w projektowaniu łożysk walcowych, które teraz są 
jeszcze bardziej niezawodne, trwałe i wytrzymałe – również w wysokich prędkościach.  
W naszych centrach badawczych w Europie, Ameryce i Azji prowadzimy badania   
i osiągamy rozwój w czterech kluczowych obszarach technologicznych:

›  Trybologia  
Smarowanie ma decydujące znaczenie dla łożysk 
tocznych zaprojektowanych do prowadzenia ruchu 
liniowego i obrotowego. Ulepszone receptury smarów 
i procesy obróbki powierzchni umożliwiają nam 
tworzenie jeszcze szybszych, bardziej cichych  
i trwalszych produktów NSK, które są również  
w stanie wytrzymywać najwyższe możliwe obciążenia.

›  Inżynieria materiałowa  
Nasze badania materiałowe podlegają nieustannemu 
rozwojowi w celu poprawy funkcjonalności   
i wytrzymałości produktów NSK. Firma NSK plasuje 
się wśród najlepszych. Nasze badania skupiają się  
na następujących dziedzinach: skład materiałowy, 
obróbka cieplna, ocena osiągów oraz ocena 
analityczna. Wyniki tych badań są następnie 
wykorzystywane przy tworzeniu nowych produktów. 

›  Technologia analityczna  
Badania analityczne – głównie symulacje 
komputerowe – są przy projektowaniu produktu 
niezbędne. Stosujemy je po to, by się dowiedzieć, jak 
nasze produkty zachowują się w skrajnych warunkach 
i zyskać cenne informacje dotyczące konstrukcji 
produktów oraz procesów produkcji.

›  Mechatronika  
Mechatronika – ta kombinacja mechaniki i elektroniki 
prowadzi do tworzenia nowych, przełomowych 
rozwiązań z zakresu wysoko wydajnych silników, 
technologii systemów kontroli, czujników 
precyzyjnych oraz biomedycznych mikrosystemów. 
Mechatronika odgrywa również rolę w technologii 
montażu w zastosowaniach wymagających wysokiej 
rozdzielczości, gęstości mocy i niezawodności.
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Rozwiązania
Poprawa wartości produktu Klienta poprzez wsparcie techniczne
Dzięki bazie, jaką stanowią centra technologiczne, firma NSK jest   
w stanie świadczyć wsparcie techniczne na całym świecie i szybko 
oferować innowacyjne rozwiązania. Ponieważ połączyliśmy globalny 
system produkcji z szerokim asortymentem obejmującym produkty 
precyzyjne i łożyska, jesteśmy w stanie szybciej dostarczać 
wymagane produkty. Dzięki takim dokładnym rozwiązaniom oraz 
wsparciu technicznemu, możemy podwyższać wartość produktów 
naszych Klientów, a tym samym pogłębiać naszą partnerską 
współpracę z nimi.

Rozwiązania, które jedynie firma NSK może zaoferować, przyczyniają się do postępu produkcji na miarę nowej ery.

Wiedza 
techniczna 

Asortyment 
produktów 

Czas 
dostawy  

Zwiększenie 
wartości 

produktów 
Klienta

=++

APS
Zaawansowany system produkcji umożliwiający szybkie, 
wysokiej jakości globalne zarządzenie łańcuchem dostaw  
Aby bardziej efektywnie odpowiadać na potrzeby swoich Klientów, 
firma NSK wdrożyła system APS (Zaawansowany System Produkcji), 
obejmujący sprzedaż, koncepcję, projekt, produkcję i dystrybucję. 
W ramach systemu APS powstał projekt optymalizacji działań, 
którego celem jest skrócenie czasu realizacji zamówień. 
W efekcie system wzmocnił możliwości dostawcze oraz 
bezpośrednio odpowiedział na zapotrzebowanie Klientów.

Firma NSK zoptymalizowała działania, aby skrócić czas realizacji zamówień i przyśpieszyć dostawę.

Potrzeby Klienta

Potrzeby Klienta

Projekt

Projekt Produkcja

Produkcja Dostawa

Dostawa
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Historia

Rozpoczęcie działalności 
firmy Kita Nippon Seiko. 
Przeniesienie produkcji 
śrub kulowych, 
wrzecion i innych 
produktów z zakładu 
Fujisawa. Rozszerzenie 
produkcji, również 
o nowe konstrukcje.

Fuzja firmy 
Kita Nippon Seiko 
z NSK 
i kontynuacja 
działalności jako 
zakład Maebashi.

Przeniesienie 
produkcji 
prowadnic 
liniowych NSK 
do zakładu 
Saitama.

Ukończenie 
Centrum Maszyn 
Precyzyjnych 
i Technologii 
Części.

Utworzenie Centrum 
Badań Elektronicznych, 
spółka wchodzi  
w branżę urządzeń 
elektronicznych.

Rozpoczęcie 
działalności zakładu 
Franklin w USA.

Początek 
funkcjonowania 
systemu 
całościowego 
zarządzania 
śrubami 
kulowymi.

Zaprojektowanie 
precyzyjnego stołu 
pozycjonującego. 
Ekspansja w dziedzinę 
mechatroniki.

Zaprojekto-
wanie 
miniaturowych
prowadnic 
liniowych NSK.

Zaprojektowanie 
ceramicznego łożyska 
pneumatyczno-
hydrostatycznego.

Zaprojektowanie 
śruby kulowej 
„Robotte”
z wielowypustem.

Zaprojektowanie 
monoprzenośnika.

Zaprojektowanie 
wrzecion 
pneumatycznych 
do cięcia płytek 
półprzewodnikowych.

Zaprojekto-
wanie 
wrzecion typu 
„cartridge”.

Zaprojektowanie 
wrzecion typu 
„cartridge”.

Zaprojektowanie 
sprzętu do 
naświetlania filtra 
koloru RZ LCD.

Zaprojektowanie 
nowych modułów 
robotów.

Zaprojektowanie 
prowadnic 
liniowych NSK.

Zaprojekto-
wanie sprzętu 
do naświetlania 
półprzewod-
ników i modułu 
robota.

Pierwsi na świecie

Pierwsi w Japonii

Zaprojektowanie 
precyzyjnej śruby 
kulowej.

Zaprojekto-
wanie 
serwonapędu.

Całkowita wielkość produkcji 
śrub kulowych sięga 1 miliona.

Założenie firmy 
Kita Nippon Seiko 
w pełni sfinansowanej 
przez NSK. 
Rozpoczęcie budowy 
zakładu Maebashi.

Stworzenie Centrum 
Maszyn Precyzyjnych 
i Technologii Części.

1960   1961   1967   1980   1982   1983   1984   1985   1986   1987   1988   1989   1990   1991   1993
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Uzyskanie 
certyfikatu jakości 
zarządzania 
ISO 9002.

Przeniesienie 
produkcji 
mechatronicznej 
do zakładu 
Kirihara.

NSK Kyushu Co., Ltd. 
rozpoczyna produkcję 
śrub kulowych. 

Integracja 
NSK Kyushu Co., Ltd. 
z centrum Pionu Maszyn 
i Części Precyzyjnych. 
Uzyskanie certyfikatu 
jakości zarządzania 
ISO 9001.

Wprowadzenie 
ujednoliconego systemu 
produkcji i sprzedaży 
poprzez integrację 
pionu sprzedażowego 
w NSK Precision Co., Ltd.

Całkowita wielkość 
produkcji precyzyjnych 
śrub kulowych w NSK 
Kyushu dochodzi 
do 1 miliona.

Oddzielenie NSK Precision 
Co., Ltd. (pion sprzedażowy 
teraz należy do NSK Ltd.).

Zakład NSK 
Shenyang 
w Chinach 
rozpoczyna 
produkcję śrub 
kulowych.

Utworzenie NSK 
Precision Co., Ltd.

Zaprojektowanie 
serii śrub kulowych 
NDD z tłumieniem 
wibracji.

Zaprojektowanie 
nowego 
serwonapędu.

Zaprojektowanie prowadnic 
rolkowych tocznych.

Zaprojektowanie serii 
śrub kulowychdo wysokich 
prędkości HMD 
dla obrabiarek.

Zaprojektowanie śrub 
kulowych uszczelnianych 
serii A1.

Zaprojektowanie śrub 
kulowych i prowadnic 
liniowych wyposażonych 
w zespół smarujący 
NSK K1. 

Zaprojektowanie 
serii śrub kulowych 
HFT do wysokich 
obciążeń.

Zaprojektowanie serii łożysk       
do podparcia śrub kulowych BBS 
do wysokich prędkości 
i o niskim poziomie szumów.

Rozpoczęcie 
działalności 
zakładu Newark 
w Wielkiej 
Brytanii.

Zaprojektowanie serii 
śrub kulowych do wysokich 
prędkości i dużych obciążeń 
HTF-SRC.

Uzyskanie 
certyfikatów 
zarządzania 
środowiskowego 
ISO 14001.

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

Dzięki swojej globalnej sieci NSK dostarcza najlepsze produkty na całym świecie 

Centrala  1
Zakłady   
produkcyjne  11
Punkty sprzedaży 14
Centra R&D  3
Biura 
przedstawicielskie 5

Centrala  1
Zakłady   
produkcyjne  23
Punkty sprzedaży 56
Centra R&D  4

Centrala  1
Zakłady   
produkcyjne  23
Punkty sprzedaży 56
Centra R&D  4

Centrale  2
Zakłady   
produkcyjne  17
Punkty sprzedaży 37
Centra R&D  3
Biura 
przedstawicielskie 9

Wielka Brytania
Niemcy
Francja
Włochy
Hiszpania
Polska
Norwegia
Turcja
RPA

Chiny
Tajwan
Korea Płd.
Tajlandia
Singapur
Indonezja
Malezja
Filipiny
Wietnam
Indie
Australia
Nowa Zelandia

USA
Kanada
Meksyk
Brazylia
Argentyna

Europa

Azja i Oceania

Japonia Ameryki

Lokalizacja 
baz:

Lokalizacja 
baz:

Lokalizacja 
baz:
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Badania i rozwój

System badawczy firmy NSK w pełni korzysta 
z wiedzy technologicznej obecnej w sieci 
informacyjnej firmy
 
Centrum Maszyn Precyzyjnych i Technologii Części 
Centrum Maszyn Precyzyjnych i Technologii Części 
we współpracy z Centrum Badań i Rozwoju NSK 
odgrywa zasadniczą rolę w projektowaniu produktów 
precyzyjnych nowej generacji. Dla nowych produktów 
lub specjalnych zastosowań istniejących produktów 
podstawowe znaczenie mają testy niezawodności. 
Każdy pion technologiczny wprowadził stworzone 
przez NSK instrumenty oceny różnych aspektów 
osiągów produktu. Eksperymenty prowadzone przez 
centrum są projektowane na potrzeby konkretnych 
warunków zastosowania, takich jak okres eksploatacji 
i trwałość. 
Centrum prowadzi również badania próżniowe 
sprzętu do produkcji półprzewodników i ekranów 
ciekłokrystalicznych, jak również badania dźwiękowe 
i wibracyjne. 
Co więcej, zgromadzone wyniki badań są 
przechowywane w bazie danych, która okazała się 
być cennym źródłem informacji. 
Centrum nieustannie dąży do tworzenia nowych, 
czołowych produktów branżowych. 

Centrum Badawczo-Rozwojowe Fujisawa
Centrum Badawczo-Rozwojowe Fujisawa inwestuje 
w przyszłość NSK, prowadząc badania i projektując 
innowacyjne technologie w takich dziedzinach jak 
trybologia, technologia analizy, inżynieria materiałowa 
i mechatronika. Centrum to tworzy wysokiej jakości 
produkty nowej generacji, ponieważ dzieli się danymi 
i wymienia informacje z Centrum Maszyn Precyzyjnych 
i Technologii Części oraz centrami R&D w obu 
Amerykach, Europie i Azji. 

Maebashi, Gunma

Fujisawa, Kanagawa

Centrala NSK Ltd. (Shinagawa, Tokio)
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Ośrodki produkcyjne
Globalne ośrodki produkcyjne uczestniczą w podtrzymywaniu wysokiej jakości „marki NSK”

NSK Kyushu Co., Ltd.
Jako numer 1 na świecie w produkcji małych precyzyjnych 
śrub kulowych, zakład NSK Kyushu Co., Ltd. dąży do uzyskania 
niedoścignionych parametrów jakościowych, kosztowych i dostawczych 
oraz do zyskania zaufania Klienta. NSK Kyushu Co., Ltd. stara się 
skrócić czas dostawy stosując firmowy system zarządzania produkcją 
firmy NSK. 
Produkty: śruby kulowe

NSK Precision Co., Ltd.
Firma Shenyang NSK Precision Co., Ltd. została założona w 2009 r. 
jako baza produkcyjna precyzyjnych śrub kulowych mogąca spełnić 
potrzeby rynków krajów wschodzących takich jak Chiny, na których 
można się spodziewać wzrostu popytu. Dzięki przyjęciu własnej 
technologii produkcji stworzonej w zakładzie japońskim i prowadzeniu 
starannej kontroli jakości zakład Shenyang NSK Precision Co., Ltd. 
stara się skrócić czas dostawy. 
Produkty: śruby kulowe

NSK Precision Co., Ltd.
Zakład Maszyn i Części Precyzyjnych Saitama
Zakład Maszyn i Części Precyzyjnych Saitama produkuje prowadnice 
liniowe szeroko wykorzystywane w obrabiarkach, systemach 
transportu oraz innych zastosowaniach. Dzięki przełomowej 
technologii przetwarzania oraz całkowitej automatyzacji zakładu, 
przyczynia się do zwiększenia zadowolenia Klienta, ponieważ 
wytwarza produkty wysokiej jakości. 
Produkty: prowadnice liniowe

NSK Ltd. Centrala Pionu Maszyn i Części Precyzyjnych, 
Dział Produktów Systematyzowanych
Ten pion wytwarza produkty mechatroniczne i komponenty systemów, 
między innymi serwonapędy oraz łożyska pneumatyczne. 
Stosując najbardziej zaawansowane szlifierki oraz firmowe systemy 
oceny, pion ten prowadzi staranną kontrolę jakości w dążeniu 
do tworzenia produktów o coraz wyższej precyzji i funkcjonalności.
Produkty: serwonapędy, komponenty systemowe, 
łożyska pneumatyczne

Hanyu, Saitama

Hanyu, Saitama

Shenyang, Chiny

Kirihara, Fujisawa, Kanagawa
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NSK Precision Co., Ltd.  
Zakład Maszyn i Części Precyzyjnych Maebashi
Jako baza produkcyjna komponentów maszyn precyzyjnych, 
Zakład Maszyn i Części Precyzyjnych Maebashi wytwarza światowej 
klasy produkty, w tym duże śruby kulowe i prowadnice śrubowe 
pojedyncze, stosując wyłącznie najnowocześniejsze techniki oparte 
na najlepszych, super-precyzyjnych technologiach. Własne metody 
produkcji firmy NSK zapewniają staranną kontrolę jakości podczas 
całego procesu produkcji.
Produkty: śruby kulowe, prowadnice śrubowe pojedyncze, stoły XY, 
elementy wspierające

NSK Precision America, Inc.  
Zakład Franklin 
Zakład ten, założony w 1993 r., służy jako baza produkcyjna śrub 
kulowych. Aktywnie dostarcza elementy prowadnic liniowych 
i produktów mechatronicznych, aby odpowiedzieć na szeroki zakres 
potrzeb rynku w branżach takich jak: obrabiarki, półprzewodniki, 
sprzęt medyczny oraz zastosowania ogólno przemysłowe. 
Razem z zakładami w Japonii zakład ten promuje również różne 
projekty oraz działania w ramach zaawansowanego systemu 
produkcji (APS), aby osiągnąć dalsze postępy i dla szybszego 
systemu dostaw, tak by spełnić wymagania poszerzonego rynku. 
Produkty: śruby kulowe, stoły XY

NSK Precision UK, Ltd.  
Zakład Newark
Zakład Newark powstał w 1998 r. jako baza produkcji prowadnic 
liniowych.  Razem z europejskim magazynem, bazą sprzedażową 
w Europie oraz warsztatem umożliwia szybką realizację dostaw. 
Zakład jest częścią systemu, który obejmuje nie tylko największe 
rynki w Europie, ale również ogólne rynki przemysłowe w Europie 
Wschodniej i na Bliskim Wschodzie. Dąży do optymalizacji, aby 
dostosować się do wymogów związanych z globalizacją. 
Odgrywa aktywną rolę jako globalny zakład źródłowy, ponieważ 
dostarcza swoje produkty do obu Ameryk. 
Produkty: prowadnice liniowe

Maebashi, Gunma

Indiana, U.S.A.

Nottinghamshire, Wielka Brytania
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Prowadnice liniowe

Szeroki zakres produktów, od obrabiarek po sprzęt 
medyczny, zaspokajający potrzeby konsumentów
Proces produkcji prowadnic liniowych NSK obejmuje 
technologie produkcji zapewniające wysoką precyzję 
i znakomitą jakość. Oferujemy szeroki asortyment 
produktów, wysoką obciążalność oraz doskonałe 
zabezpieczenie przed pyłem, aby odpowiedzieć na 
potrzeby różnorodnych branż, od sprzętu do produkcji 
półprzewodników po urządzenia ogólno przemysłowe. 
Potrafimy szybko i niezawodnie zaspokoić poszerzające 
się potrzeby konsumenta, oferując różne produkty, 
takie jak miniaturowe prowadnice liniowe według 
specjalnych specyfikacji.

Prowadnice wałeczkowe serii RA
Najbardziej zaawansowane prowadnice 
wałeczkowe, reprezentujące punkt kulminacyjny 
technologii analitycznej i trybologii NSK. Pełen 
asortyment serii RA, cechujący się wysoką 
obciążalnością i sztywnością, odpowiada na 
potrzeby szerokiego zakresu zastosowań.

Charakterystyka: 
› Wysoka sztywność 
› Wysoka dokładność 
› Długa żywotność 
› Wysoka odporność na pył

Standardowe prowadnice liniowe – 
Seria LH / Seria LS
Seria standardowych prowadnic liniowych 
firmy NSK spełnia wymagania każdej 
branży dzięki uniwersalnym osiągom oraz 
zgodności wymiarów z międzynarodowymi 
standardami.

Charakterystyka: 
› Samonastawność 
› Odporność na obciążenie udarowe 
› Duża różnorodność
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Prowadnice liniowe o wysokiej precyzji – 
Seria HA i HS
Prowadnice liniowe o wysokich osiągach 
i znakomitej dokładności ruchu są 
zaprojektowane do obrabiarek lub sprzętu 
pomiarowego o wysokiej precyzji.

Charakterystyka: 
› Wysoka dokładność ruchu 
› Duża sztywność 
› Przedłużone łożysko

Niskoszumowe prowadnice liniowe – 
Seria NSK S1™
Seria S1™ firmy NSK zapewnia cichy, 
nienatarczywy dźwięk i niską emisję pyłu 
przy jednoczesnym płynnym działaniu.

Charakterystyka: 
 › Cichy, nienatarczywy dźwięk 
› Płynny ruch 
› Niska emisja pyłów 
› Duża różnorodność

Pyłoodporne prowadnice liniowe – 
Seria V1
Najbardziej zaawansowane, wysoko 
wydajne uszczelki firmy NSK zapewniają 
ponad czterokrotnie dłuższą żywotność 
w zanieczyszczonym środowisku 
niż modele konwencjonalne.

Charakterystyka: 
›  Wysoka odporność na zanieczyszczenia  

(uszczelki wielowargowe)
› Długi okres eksploatacji

Miniaturowe prowadnice liniowe 
z serii PU i PE
Lekkie, kompaktowe i łatwe w użyciu 
miniaturowe prowadnice liniowe firmy NSK 
to gwarancja płynnego działania.

Charakterystyka: 
› Płynny ruch 
› Lekkość 
› Elementy ze stali nierdzewnej 
› Niska emisja pyłów

Cienka warstwa smaru do zastosowań 
w środowiskach próżniowych – 
Prowadnice liniowe z E-DFO 
do środowisk próżniowych
Ten efekt rozwinięcia technologii cienkiego 
smarowania DFO zapewnia znacznie dłuższą 
żywotność oraz niższe wygazowanie   
w środowiskach próżniowych.

Charakterystyka: 
› Odpowiednie do środowisk wysokiej próżni 
› Niskie wygazowywanie 
› Niskie tarcie

Zespoły smarujące – NSK K1 ™
Zespół smarujący K1™ firmy NSK zapewnia 
długotrwałą i bezobsługową pracę, jak 
również długą żywotność komponentów  
w trudnych warunkach smarowania. 
Metoda czystego smarowania ma mniejszy 
wpływ na środowisko.

Charakterystyka: 
› Długotrwała bezobsługowa praca 
› Długa żywotność 
›  Dostępne są również zespoły K1™ 

firmy NSK do urządzeń przetwórstwa 
spożywczego oraz sprzętu medycznego
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Śruby kulowe
Oferując wiodące śruby kulowe na świecie, firma NSK przyczynia się do rozwoju przemysłu

Śruby kulowe firmy NSK zostały zaprojektowane  
z wykorzystaniem najnowocześniejszej trybologii 
(technologii kontroli tarcia). Firma NSK produkuje ich 
największą ilość na świecie, dzięki swoim znakomitym 
metodom produkcji i kontroli jakości. Oferujemy 
kompletny asortyment śrub kulowych, od 
miniaturowych do ultra-dużych, do obrabiarek, 
wtryskarek oraz maszyn ogólnego użytku, jak również 
do zastosowań w specjalnych środowiskach, takich jak 
sprzęt do produkcji półprzewodników i LCD.  

Wysokoobrotowe, niskoszumowe śruby 
kulowe – Seria BSS 
Śruby ciche i kompaktowe, o niezrównanych 
osiągach przy wysokich prędkościach. 
Niskoszumowe śruby kulowe z serii BSS 
nadają się do szerokiego zakresu zastosowań, 
od sprzętu transportowego po obrabiarki.

Charakterystyka: 
› Niski poziom szumu 
› Wysoka prędkość 
› Kompaktowa forma

Śruby kulowe dla wysokoobrotowych 
obrabiarek – Seria HMD 
Ulepszona wersja wysoko ocenianej serii 
HMC, obejmująca nową metodę recyrkulacji 
umożliwiającą szybkie i ciche działanie.

Charakterystyka: 
› Wysoka obciążalność 
› Niski poziom szumu 
› Wysoka prędkość

Śruby kulowe do układów z napędem 
podwójnym – Seria TW
Śruby kulowe z serii TW idealnie funkcjonują 
w układach z napędem podwójnym i łatwo 
zapewniają wysoką sztywność, dokładność  
i reaktywność stołów z napędem 
podwójnym.

Charakterystyka: 
› Duża sztywność i długi okres eksploatacji 
› Wysoka dokładność 
› Znakomita reaktywność

Śruby kulowe do małych tokarek – 
Seria BSL
Ujednolicony kształt tego komponentu 
umożliwia szybką dostawę. 
Nowa metoda smarowania dostosowana 
do niskoszumowej pracy o wysokich 
prędkościach. 

Charakterystyka: 
› Szybka dostawa 
› Wysoka prędkość i niski poziom szumu 
› Odporność na pyły
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Śruby kulowe do systemów mocowania 
form w układach formowania 
wtryskowego – Seria HTF-SRD
Stanowi uzupełnienie wiodącej serii HTF. 
Zastosowano nową metodę recyrkulacji, 
która sprawdziła się w serii BSS, aby śruby 
kulowe mogły pracować w wyższych 
prędkościach w ciężkich obciążeniach.

Charakterystyka: 
› Wysoka obciążalność 
› Niski poziom szumu 
› Kompaktowa forma

Szybkobieżne śruby kulowe do ciężkich 
obciążeń – Seria HTF-SRC
Śruby kulowe nowej generacji do 
zastosowań w ciężkich obciążeniach 
wywodzą się z bestsellerowej serii HTF  
śrub kulowych do ciężkich obciążeń.

Charakterystyka: 
› Superwysoka obciążalność 
› Niski poziom szumu 
› Wysoka prędkość

Zespoły smarujące – NSK K1 ™
Zespół smarujący K1™ firmy NSK zapewnia 
długotrwałe bezawaryjne działanie oraz 
długi okres eksploatacji komponentów w 
trudnych warunkach smarowania. Metoda 
czystego smarowania zapewnia niższy 
wpływ na środowisko.

Charakterystyka: 
› Długotrwałe bezawaryjne działanie 
› Długi okres eksploatacji 
›  Dostępne są również zespoły K1™ firmy 

NSK do urządzeń przetwórstwa 
spożywczego oraz sprzętu medycznego

Smar cienkowarstwowy do zastosowań 
w środowiskach próżniowych – 
Prowadnice liniowe z E-DFO 
do środowisk próżniowych
Ten efekt rozwinięcia technologii cienkiego 
smarowania DFO zapewnia znacznie dłuższy 
okres eksploatacji oraz niższe wygazowane 
z środowiskach próżniowych.

Charakterystyka: 
› Odpowiednie do środowisk wysokiej próżni 
› Niskie wygazowywanie 
› Niskie tarcie

Standardowe śruby kulowe NSK – 
Seria kompaktowa FA
Standardowa seria szybkobieżnych, 
niskoszumowych śrub kulowych BSS 
z natychmiastową dostawą. Nowa generacja 
kompaktowych śrub kulowych oferuje ciche 
działanie o wysokich osiągach prędkościowych.

Charakterystyka: 
› Kompaktowa forma 
› Niski poziom szumu 
› Wysoka prędkość

Pyłoodporne śruby kulowe – Seria V1
Najbardziej zaawansowane, wysoko 
wydajne uszczelki firmy NSK zapewniają 
ponad czterokrotnie dłuższy okres 
eksploatacji w zanieczyszczonym środowisku 
niż modele konwencjonalne.

Charakterystyka: 
›  Wysoka pyłoodporność (specjalnie 

wyprofilowane rowki trzpienia śruby)
› Długi okres eksploatacji
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Monoprzenośniki
Produkty liniowe „wszystko-w-jednym”, które firma NSK stworzyła jako pierwsza

Lekki, jednoosiowy serwomechanizm ucieleśniający 
technologię zgromadzoną przez NSK przez lata, 
zawierający strukturę „wszystko-w-jednym” 
obejmującą śrubę kulową, prowadnicę liniową 
oraz łożysko podpierające. Monoprzenośniki   
(ang. monocarriers) firmy NSK oferują 
długi okres eksploatacji, bezobsługowe działanie 
i nadają się do szerokiego zakresu zastosowań. 
Dostępne są również prowadnice śrubowe pojedyncze 
do czystych środowisk.  

Monoprzenośniki 
Monocarriers™ – Seria MCM
Lekka, kompaktowa i dokładna seria MCM 
nadaje się do niewielkiego sprzętu 
transportowego.

Charakterystyka: 
› Duża różnorodność 
›  W standardzie wyposażone   

w system NSK K1™
› Ochrona przed korozją

Opcjonalne komponenty do serii MCM
› Zespół czujnika
› Szyna czujnika
› Zespół pokrywy
› Wspornik montażowy silnika

Prowadnice śrubowe pojedyncze 
Monocarriers™ – Seria MCH
Seria MCH zawiera sztywną szynę w roli 
ramy, która umożliwia konsumentowi 
korzystanie z niej bez dodatkowego 
wspornika.

Charakterystyka: 
› Większa sztywność szyny
›  W standardzie wyposażone   

w system NSK K1™
› Ochrona przed korozją

Opcjonalne komponenty do serii MCH
› Zespół czujnika
› Szyna czujnika
› Zespół pokrywy
›  Płyta pośrednia do montażu silnika
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Stoły XY
Nadają się do sprzętu do produkcji półprzewodników i ekranów ciekłokrystalicznych 
oraz urządzeń do analizy medycznej. Stoły XY cechują się zaawansowaną dokładnością 
pozycjonowania.

Dzięki technologii pozycjonowania oraz firmowej 
technologii oceny, firma NSK dostarcza wysokiej 
jakości stoły XY, które przyczyniają się do dalszego 
rozwoju najnowocześniej elektroniki. Opierając się na 
dogłębnym badaniu wymagań dotyczących osiągów 
sprzętu do produkcji półprzewodników i LCD, jesteśmy 
w stanie zaoferować idealne stoły XY, zaprojektowane 
w unikalny sposób z zastosowaniem technologii 
analitycznej. Zaprojektowaliśmy również stoły XY 
do specjalnych warunków, takich jak środowiska 
próżniowe czy niemagnetyczne.

Precyzyjne stoły pozycjonujące
Dzięki różnym połączeniom produktów 
NSK i unikalnych komponentów oferujemy 
idealne stoły XY do wszystkich zastosowań 
specjalnych. 

Charakterystyka: 
› Duża różnorodność 
› Wysoka dokładność ruchu 
›  Dostępny jest precyzyjny stół 

pozycjonujący do suwaków 
pneumatycznych

Moduły XY
Jednoosiowy moduł łączący w sobie 
prowadnice liniowe NSK i śruby kulowe 
w celu zapewnienia większej swobody  
w projekcie systemu sterowania.

Charakterystyka: 
›  Elastyczne możliwości wyboru silnika 
›  Dostępna jest specyfikacja do środowisk 

czystych (opcja)
› Dostępna jest kombinacja wieloosiowa
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Silniki Megatorque
Nasze silniki Megatorque charakteryzują się znakomitymi osiągami w precyzyjnym 
pozycjonowaniu oraz sprzęcie transportowym

Dzięki wysokiej dokładności, wysokiemu momentowi 
obrotowemu, lekkości i kompaktowej formie, silniki 
momentowe NSK poprawiają wydajność i przyczyniają 
się do większej precyzji, mniejszej masy oraz większej 
kompaktowości różnych urządzeń, takich jak 
szybkobieżne ramiona robota.

Silniki Megatorque™ – Seria PS  
Zaawansowane silniki Megatorque 
o wysokich prędkościach i rozdzielczości. 

Charakterystyka:
› Szybkie pozycjonowanie
› Kompaktowość
› Czujnik pozycji o wysokiej dokładności
› Wirnik zewnętrzny

Silniki Megatorque™ o niskim profilu
Nowo zaprojektowane silniki Megatorque 
o niskim profilu, które odziedziczyły zalety 
osiągów po serii PS.

Charakterystyka:
› Niski profil
› Szybkie pozycjonowanie
› Czujnik pozycji o wysokiej dokładności
› Wirnik wewnętrzny
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Wrzeciona
Asortyment produktowy ze światowej czołówki szczyci się znakomitymi osiągami, 
w tym niezrównanymi możliwościami obróbki oraz korzystnym profilem konserwacji

Wrzeciona NSK korzystają ze technologii łożysk 
na światowym poziomie. W szczególności, nasze 
zintegrowane elektrowrzeciono do centrów obróbczych 
posiada wysokie możliwości obrabiania. Są to również 
pierwsze wysokobieżne wrzeciona rotacyjne, które 
umożliwiają uzupełnienie smaru. Dzięki wrzecionom 
NSK znacznie skraca się czas realizacji zamówień.

Wysokobieżne zintegrowane 
elektrowrzeciona – Seria B1
Oszczędność energii i ciche działanie dzięki 
smarowaniu. Czołowe, wysoko wydajne 
zintegrowane elektrowrzeciona.

Charakterystyka:
› Niski poziom szumu
› Wysoka sztywność
› Projekt „wszystko-w-jednym”
› Bezawaryjne działanie

System uzupełniania smaru – Fine-Lub II
Ulepszone, ekologiczne działanie. 
Smarowanie zapewnia oszczędność energii, 
ciche oraz ekologiczne działanie. 
Stanowi integralną część Serii B1.

Charakterystyka:
›  Dostarczanie małych ilości smaru
› Bezawaryjne działanie
› Ekologiczne
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Inne
Szeroki asortyment elementów peryferyjnych do śrub kulowych 
i prowadnic liniowych firmy NSK

Dostarczamy łożyska specjalne, układy wsporcze 
oraz zapasowy smar, aby zmaksymalizować potencjał 
osiągów naszych znakomitych produktów precyzyjnych. 
Ponadto produkujemy i sprzedajemy sprzęt 
naświetlający wykorzystujący najnowocześniejszą 
technologię, którą zgromadziliśmy w pracy nad 
produktami precyzyjnymi.



23KOMPONENTY PRECYZYJNE

Łożyska do podparcia śrub kulowych  
– Seria TAC B 
Bardzo sztywne łożyska kulkowe skośne 
wzdłużne o podwyższonej żywotności 
stworzone specjalnie do obrabiarek.

Charakterystyka:
› Wysoka sztywność
› Długi okres eksploatacji
› Uniwersalna kombinacja

Sprzęt naświetlający do dużych filtrów 
koloru LCD – Seria RZ
Ekonomiczny sprzęt naświetlający 
umożliwiający wysoką dokładność   
z wykorzystaniem metody bliskości   
(ang. proximity method)

Charakterystyka:
› Wysoka wydajność
›  Technologia precyzyjnego pozycjonowania 

stworzona od podstaw
› Wysoka niezawodność

Do lekkich obciążeń i małego sprzętu – 
Układy podpierające
Układ podpierający do lekkich obciążeń  
i małego sprzętu, wyposażony w standardowe 
łożysko kulkowe skośne. Dostępny jest 
również typ do środowisk czystych lub   
o niskim zapyleniu oraz typ o niskim profilu. 

Charakterystyka:
› Łatwość obsługi
› Szybka dostawa
› Niski moment obrotowy

Do ciężkich obciążeń i obrabiarek – 
Układy podpierające
Układ podpierający do ciężkich obciążeń 
zaprojektowany do obrabiarek, którego 
integralną część stanowi seria TAC.

Charakterystyka:
› Łatwość obsługi
› Szybka dostawa
› Duża różnorodność

Łożyska do podparcia śrub kulowych  
do ciężkich obciążeń – Seria TAC03
Seria wysoko obciążalnych łożysk kulkowych 
skośnych wzdłużnych zapewniających 
optymalnie podparcie dla śrub kulowych 
w warunkach ciężkiego obciążenia.

Charakterystyka:
› Wysoka obciążalność
› Kompaktowa forma
› Uniwersalna kombinacja

Łożyska precyzyjne do obrabiarek – 
Seria Robust
Seria „Robust” wysoko precyzyjnych, 
wysokoobrotowych łożysk stanowi 
ucieleśnienie profesjonalizmu firmy NSK  
pod względem użytych materiałów oraz 
technologii oceny i analizy. Niezawodne 
wsparcie dla wysoko wydajnych obrabiarek. 

Charakterystyka:
› Duża różnorodność
› Wysoka dokładność
› Wysoka prędkość

Czysty smar NSK – LG2 / LGU
Dzięki znakomitej, niskiej emisji zanieczyszczeń 
oraz niskiemu momentowi obrotowemu LG2 
pokazuje, co potrafi w pomieszczeniach 
czystych. LGU jest odpowiedni w szerokich 
zakresach temperaturowych i oferuje 
znakomitą trwałość. Dostępne są również 
różne smary do zastosowań ogólnych.

Charakterystyka:
› Niska emisja zanieczyszczeń
› Niski moment obrotowy
› Długi okres eksploatacji

Łożyska pneumatyczne
Idealny wirujący korpus wykraczający 
poza konwencjonalne rozumienie 
łożyska. Niezbędne w branżach high-tech 
wymagających wyjątkowej precyzji.

Charakterystyka:
›  Wysoka sztywność,    

niskie zużycie przepływu
› Zabezpieczenie przed zatarciem
› Odpowiednie do turbin powietrznych
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P.K.: 34736 - Kozyatağı - İstanbul
Tel. +90 216 4777111
Fax +90 216 4777174
turkey@nsk.com

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

Włochy
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

http://www.nskeurope.pl
http://www.nsk.com



