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a szállítói láncba



A hajtástechnikai termékek fontos szerepet 
játszanak a csapágyak általános teljesítmé
nyében. Létfontosságú kapcsolatot jelentenek 
a berendezés mozgó részei között és az ipar 
összességében kétszer annyit költ ezekre a 
termékekre, mint magukra a csapágyakra.

Saját hajtástechnikai termékválasztékának 
létrehozásával az SKF ma egymáshoz meg
felelően illeszkedő termékeket kínál, és a 
mérnököknek tág tervezési lehetőséget biztosít 
a teljesítmény és költségszempontok figyelembe 
vételére.

Az SKF az első csapágygyártó cég, amely 
ilyen módon kapcsolja össze a hajtástechnikai 
termékek értékesítését és kínálatát. A Csoport 
márkaneve alatt értékesítésre kerülő választék 
a piac és a vevői igények alapos elemzése 
alapján került kialakításra.

A hajtástechnikai termékeknek egy közös 
márkanéven történő forgalmazása a jól ismert 
márka iránti bizalmon kívül jelentős felhasz
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nálói előnyöket is kínál. Az SKF kényelmes, 
egyetlen forrásból való ellátást biztosít 
termékei és szolgáltatásai vonatkozásában, 
nagy raktárkészletből. Ezáltal egyszerűsödik a 
szállítás és csökken az adminisztráció.

Az SKF rendelkezik egy korszerű, egész 
világra kiterjedő raktározási és logisztikai 
rendszerrel, amely alkalmas a hajtástechnikai 
termékek szállítására is. Ez ma több mint 
27 000 hajtástechnikai cikkhez biztosít hoz
záférést (a jövőben pedig még többhöz), ami 
lehetővé teszi a viszonteladók és felhasználók 
számára, hogy kisebb készleteket tartsanak 
raktáron, és kevesebb tőkét fektessenek be a 
raktárkészletbe.

Mivel számos iparágban a csapágyak és a 
hajtástechnikai alkatrészek együtt működnek, 
sok csapágyprobléma és meghibásodás a 
hajtástechnikai ismeretek alapján azonosítható. 
Ilyen iparág pl. az élelmiszeripar, az olaj és 
gázipar, a cellulóz és papíripar, a textilipar, 

a kohászat, a csomagolóipar, a bányászat, 
az ásványanyagfeldolgozó és cementipar, a 
mezőgazdaság és anyagmozgatás. A csap
ágyrendszer ismereteknek a hajtástechnikával 
való kombinálása által az SKF jobb támogatást 
nyújt felhasználóinak.

Az SKF hajtástechnikai választéka tartal
mazza a legáltalánosabb termékeket, amelyek 
hat fő csoportba oszthatók – szíjak, szíjtárcsák, 
láncok, lánckerekek, tengelykapcsolók, valamint 
perselyek és agyak. Valamennyi SKF hajtás
technikai terméket egy speciális SKF előjel 
azonosítja. Ettől eltekintve a típusjel a nemzet
közi szabványt követi a könnyű azonosítható
ság és keresztreferencia érdekében.



Az SKF nagy hangsúlyt helyez a fenntarthatóságra, ami erre a termék
skálára is érvényes. Engedje, hogy az SKF segítse energiafogyasztásának 
folyamatos csökkentését.

Jól ismert, kiváló minőségű csapágyválasztékát az SKF most új 
megoldásokkal egészíti ki, hogy kielégítse a vevők forgógépekkel kapcsolatos 
igényeit.

A hajtástechnikai igények jelentős része ma egy helyről kielégíthető: 
kevesebb a készletezési és a karbantartási költség, ezáltal több figyelem jut 
a kiemelt területek számára.

A termékek széles választéka, megfelelően azonosítva, csomagolva 
és nyomon követhetően elérhetővé válik bármikor az SKF Szerződött 
Partnereken keresztül.

Az SKF hajtástechnikai és karbantartási termékeivel a csapágyazások 
hatékonyabban szerelhetők, kenhetők, állíthatók be és működtethetők.

Az egyedülálló, online számítási programok mindenkor a leghatékonyabb 
és leggazdaságosabb megoldást nyújtják szíj és lánchajtásainak megvalósí
tásához.

Miért olyan különlegesek az SKF
hajtástechnikai termékei?

Termékskála
bővítés

Az ellátási lánc
racionalizálása

Lelki
nyugalom

Tervezés
optimalizálás

Energia -
megtakarítás

A karbantartás
csökkentése



Saját hajtástechnikai megoldásainak kidolgozásával az SKF
egymáshoz jól illő termékeket kínál. Így a mérnököknek széles 
körű lehetőségeket biztosítunk a jobb teljesítmény elérésére
optimális költségszinten.

Termékskála bővítés Egy nátriumhidroxid szállítására 
használt serleges elevátorunknál 
az SKF javasolta a hajtás speciális 
rozsdamentes acélból készült 
lánchajtássá való átalakítását, 
amely sokkal inkább megfelel a 
rendkívül korrozív üzemi körül
ményeknek. Az SKF bebizonyí
totta, hogy kiváló képességekkel 
rendelkezik a hajtástechnika 
területén is!  

Oltchim SA, Rm. Valcea, Románia  

Szíjak
•  Az olaj és hőállóság/antisztatikus tulajdonságok kielégítik és meghaladják az ipari szabványok 

elvárásait.
•  A globális gumibeszerzés és a szigorúan ellenőrzött feszítő elemek révén az SKFtől elvárt 

kiváló teljesítmény biztosított.
•  Acélszállal erősített, poliuretán szinkron szíjakat is kínálunk.
• A kiváló minőséget a legkorszerűbb elektronikus gumi hajlítási/keverési folyamatok biztosítják.
•  A gyártási folyamat során meglévő szigorú tűrési stabilitás és a kiváló minőségű nyersanyagok 

szükségtelenné teszik az egyes szíjaknak az egyedi hajtásokhoz való igazítását.

Szíjtárcsák
•  A szíjtárcsák statikailag kiegyensúlyozottak, így nagy sebességen is pontos futást biztosítanak
•  Kérésre a dinamikus kiegyensúlyozást is elvégezzük.
•  300 mm külső átmérőig minden szíjtárcsát dobozba csomagolva, 30 kg felett palettára szerelve 

szállítunk.

Tengelykapcsolók
•  Rugalmas gumi, körmös, láncos, fogasgyűrűs, acélszalagos, FRC, univerzális és merev 

tengelykapcsolók: ezen tengelykapcsolók bármelyikénél az SKF kúpos hüvelyrögzítésű, 
készméretre fúrt és előfúrt változatokat kínál.

•  Minden tengelykapcsolót dobozba vagy tasakba csomagolunk a megfelelő védelem érdekében, 
30 kgtól palettára kerülnek a könnyű kezelhetőség és biztonság érdekében.



Az SKF az egyetlen cég, amely a 
csapágyakon kívül a hajtástech
nikai termékek teljes választékát 
is kínálja, és mi természetesen e 
területen is bízunk bennük. 

IFAMAC, Valencia, Spanyolország 

Láncok
•  A nyersanyagtól a késztermékig láncaink kiváló minőségűek: csomagolás előtt 100 % előfeszítés, 

100 % előterhelés és járatás.
•  Az SKF komoly előkenést végez az optimális tárolási élettartam biztosítása érdekében; az összes 

SKF láncot dobozba csomagolás előtt teljesen beburkoljuk.
•  A normál kivitelű láncok mellett Dacromet, nikkel és cink bevonattal ellátott, valamint rozsda

mentes acélból készült láncok is beszerezhetők.
• Az SKF a különféle alkalmazásokhoz a szállító láncok teljes választékát kínálja.

Perselyek
•  A kúpos hüvelyek egyszerű szerszámokkal történő gyors és könnyű be és kiszerelésére 

szolgálnak, használatuk minimálisra csökkenti az állásidőt.
•  A metrikus és angolszáz furatválaszték széles skálája (9 – 290 mm) azonnali elérhetőséget 

biztosít és kiküszöböli az időigényes megmunkálás szükségességét.
•  Minden hüvely sokféle furatmérettel készül, ami csökkenti a raktáron tartandó alkatrészek 

számát, ezáltal csökkenti a készletezési költségeket.
•  A kúpos hüvely kiegyenlíti az alul vagy túlméretes tengelyeket és stabil fogást tesz lehetővé 

még a kopott tengelyeken is.

Lánckerekek
•  Minden lánckereket kenéssel ellátva, légmentesen lezárt tasakban, dobozba helyezve szállítunk, 

így az áru minden esetben tökéletes állapotban jut el a vevőhöz.
•  Lánckerekek kaphatók edzett fogakkal is, készreszerelt furattal és méretnek megfelelő 

ékhoronnyal.
•  300 mm külső átmérőig minden lánckereket dobozba csomagolva, 30 kg felett pedig palettára 

szerelve szállítunk.

Nikkelezett Jobb kopásállóság. Kültéri 
használatra, pl. esős viszonyok 
között is ajánlott.

Horganyzott A korrózióállóság növelésének 
gazdaságos módja.

Rozsdamentes 
acél

Élelmiszeripari alkalmazások
ban használt, magas/alacsony 
(–20  +400 °C) hőmérsékleti 
viszonyok között és korrozív 
környezetben.

Dacromet 
bevonatú

Rendkívül korrozív viszonyok 
között használható.
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Lelki nyugalom

1. lépés: Azonosítás 

Ne pazarolja idejét arra, hogy termékeket keresgél. Találja 
meg néhány másodperc alatt, amire szüksége van.

Teljes körű online katalógusunk (ami nyomtatott formában is hozzáférhető) 20 nyelven elérhető 
és több mint 30 000 különféle terméket tartalmaz. A felhasználóbarát keresővel gyorsan
megtalálja, amit keres még akkor is, ha nem ismeri a típusszámot. Műszaki adatok és rajzok 
segítik munkáját.

2. lépés: Rendelés 

A világ leghatékonyabb csapágyszállító rendszere már a 
hajtástechnikai igényeit is kielégíti.

Ebben a legfontosabb láncszem az Ön SKF Szerződött Partnere.

A hajtástechnikai alkalmazásoknál fontos, hogy Ön gyorsan hozzájusson a szükséges termékekhez. 
A korszerű logisztikával támogatott SKF szállítói lánc és az Ön SKF Szerződött Partnere olyan 
rendszert működtetnek, amely mindenkor képes a pontos szállításra. Az egyedülálló elektronikus 
portáloknak, az együttműködő logisztikának, a készletgazdálkodási programoknak és a kiváló 
hatékonysággal működő szállítási hálózatnak köszönhetően a leggyakoribb hajtástechnikai 
termékek megtalálhatók a viszonteladók polcain. És ha nem, akkor az SKF Szerződött Partnere 
gyorsan beszerezheti azt az SKF globális készletéből, ami a hajtástechnikai üzletágban az egyik
leggyorsabb szállítást biztosítja. 

SKF Európai Elosztó Központ – Európa első számú csapágyelosztó hálózata

•  A csapágyiparban a legmagasabb vevői elégedettség
•  Több mint 30 000 cikk raktáron (9 000 hajtástechnikai termék)
•  Az ipar legpontosabb rendelési rendszere – egyetlen más szállító sem mérhető hozzá
•  3 műszak, évi 365 napos kiszolgálás, óránként több mint 1 000 rendelési sor kiszállítása

Rájöttünk, hogy az SKF online 
hajtástechnikai katalógusa egy 
nagyszerű forrás. Minden ter
mékinformáció egy helyen meg
található, könnyen használható 
formában, ami páratlan előnyt 
jelent munkatársaink számára.

AFC Ltd., Bristol, 
Egyesült Királyság



Az összes hajtástechnikai termékünk 
SKF márkajellel van ellátva és jól 
láthatóan feltüntetjük a típusszámot. 
Ez biztosítja a könnyebb helyettesítést 
és a termék szállítójának megtalálását.

A termékek többségét műanyag tasakba zárjuk és kartondo-
bozba rakjuk, ami megvédi őket a nem kívánatos környezeti 
hatásoktól (a szíjakra ez nem vonatkozik).

A korszerű elektronikus kereskedelmi portálok lehetővé teszik a napi 24 órás rendelést és 
nyomon követést 

Az SKF Európai Elosztó Központja közvetlen összeköttetésben áll az SKF Szerződött Partnerekkel 
az Elektronikus adatcsere rendszeren (EDI) és más ekereskedelmi portálokon keresztül, beleértve 
a világ legnagyobb elektronikus csapágypiacát az endorsia.comot is. Ez a modern ekereskedelmi 
hálózat biztosítja az SKF Szerződött Partnerek számára az online rendelések teljesítését, árakra, 
elérhetőségre és rendelési státuszra vonatkozó kérdések megválaszolását – napi 24 órában, a 
hét minden napján.

3. lépés: Helyettesítés 

Vége a következetlenségnek és információhiánynak.

Az iparban jelenleg található hajtástechnikai termékek jelentős része típusszám, ill. azonosítható
forrás megjelölése nélkül kerül forgalomba. A felhasználók igényeit szem előtt tartva az SKF 
vezető szerepet vállalt a termékek besorolásában, megjelölésében, a csomagolásban és követhe
tőségben a szíjtárcsákat, lánckerekeket és perselyeket is beleértve.

Nehézségeim voltak, hogy szállítót 
találjak egy nem szabványos 
lánctípushoz. A kívánságom 
azonnal teljesült, amikor felhívtam 
egy SKF Szerződött Partnert és 
megtudtam, hogy azonnal tudják 
szállítani.

Multiserv, Châtelet, Belgium



A műszaki szakértelem ereje 

Az SKF a fenti öt szakterületen 100 év alatt felhalmozódott szaktudását és alkalmazástechnikai 
tapasztalatait kiaknázva új megoldásokat dolgoz ki a berendezések gyártói és a termelő üzemek 
számára világszerte. Ezen öt szakterület felöleli a csapágyak és csapágyegységek, a tömítések, a 
kenőrendszerek, a mechatronika (intelligens rendszerekben egyesített gépészet és elektronika), 
és a szolgáltatások körét, melyek közül a legutóbbi a 3D számítógépes modellezéstől a fejlett 
állapotfigyelésen át a megbízhatósági és hatékony eszközgazdálkodási rendszerekig terjed. A 
globális jelenlét az SKF ügyfelei részére állandó minőséget és mindenütt elérhető termékellátást 
biztosít. 

Tömítések Csapágyak és 
csapágyegységek

Kenéstechnikai 
rendszerek

Mechatronika Szolgáltatások

® Az SKF az SKF Csoport által védett márkanév.
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E katalógus tartalmára minden kiadói jog fenntartva, és az újranyomás csak engedéllyel lehetséges (még részletek 
esetén is). A katalógust a lehető legnagyobb körültekintéssel állítottuk össze, azonban az esetleges hibákért és az 
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