
Nerezová kuličková ložiska SKF 
pro potravinářský průmysl



Produktová řada ložisek 
pro extrémní prostředí
Předpisy pro potravinářský průmysl kladou stále vyšší 
nároky na bezpečnou výrobu potravin.  
Aby průmyslové podniky tyto předpisy, jakož i požadavky 
systémů řízení bezpečnosti potravin (HACCP), splnili, 
začínají v těchto aplikacích využívat nové ložiskové  
technologie. Ty zahrnují nejen používání maziv, která NSF 
registruje jako vhodná pro náhodný kontakt s potravinami, 
ale i používání materiálů těsnění, která jsou bezpečná  
pro potravinářství a lze je snadno vizuálně rozpoznat  
v případě, že dojde k jejich poškození nebo selhání.



Pokud díly stroje přicházejí do bezprostředního kon-
taktu s potravinami, hrozí riziko, že v případě úniku 
maziva dojde ke kontaminaci výrobku.  Z toho důvodu 
systémy řízení bezpečnosti potravin a předpisy vyžadují 
používání maziv, která jsou registrována jako vhodná pro 
náhodný kontakt s potravinami v potravinářském 
průmyslu.

V současné době se v průmyslových podnicích prosazuje 
trend, který toto doporučení posouvá ještě dál: maziva, 
která jsou registrována jako vhodná pro náhodný 
kontakt s potravinami v potravinářském průmyslu, jsou 
použita v celém výrobním závodě. To zamezuje použití 
nevhodného maziva pro mazání kritického místa,  
ve kterém by mohlo dojít ke kontaminaci.

V potravinářství je zároveň kladen velký důraz na 
zabránění růstu mikroorganismů, a proto se často 
používají žíravé antibakteriální čisticí přípravky a oplach 
vysokotlakou vodou. Proud vody může vymýt plastické 
mazivo z ložisek, a tak výrazně zvýšit riziko vzniku koroze 
běžných ložisek z uhlíkové oceli a následně způsobit 
nákladné neplánované odstávky.

 V některých specifických provozech na výrobu potravin 
a nápojů je často zapotřebí vynikající odolnost proti 
korozi, která zajistí spolehlivý provoz a dlouhou provozní 
trvanlivost ložisek. Pro takové aplikace jsou navržena 
nová řešení, která jsou založena na materiálech  
s neobyčejně vysokou odolností proti korozi, vynikající 
výkonnosti, zdokonalených mazivech a těsněních, která 
splňují požadavky těchto potravinářských provozů.

Produktová řada ložisek, která splňují směrnice  
a předpisy pro potravinářský průmysl

V náročných výrobních prostředích vyžaduje hygienické oplachování použití ložisek odolných proti korozi, která zajistí spolehlivý provoz strojů a splnění požadavků HACCP.



Produktová řada nerezových kuličkových ložisek SKF pro potravinářský průmysl

Spolehlivá řešení vhodná pro mokrá a korozní prostředí v potravinářském průmyslu

SKF uvádí na trh novou řadu nerezových kuličkových ložisek 
pro potravinářský průmysl (přídavné označení VP311), která 
splňuje uvedené směrnice a současně představuje spolehlivé 
řešení, jaké toto průmyslové odvětví požaduje:

•	Vysoce kvalitní plastické mazivo vhodné pro typické provozní 
podmínky v potravinářském průmyslu, které je registrováno 
u NSF v kategorii H1.*
•	Modré těsnění ze syntetické pryže, jehož úlomky lze 

snadněji zpozorovat v případě, že se dostanou do zpraco- 
vávaných potravin. Těsnění splňují doporučení amerického 
Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv FDA a Evropské komise (EC).

Produktová řada nerezových kuličkových ložisek SKF pro 
potravinářský průmysl se vyznačuje vysokou odolností proti 
korozi v podstatě v jakémkoli prostředí v potravinářském 
průmyslu.

Splnění požadavků na bezpečnost potravin dokazuje, že nová 
řada nerezových kuličkových ložisek SKF pro potravinářský 
průmysl představuje ideální řešení pro téměř veškeré aplikace 
v průmyslu zpracování potravin a nápojů.

Bezpečnost potravin
•	Ložiska naplněná vysoce kvalitním plastickým mazivem 

registrovaného u NSF v kategorii H1.*
•	Těsnění z modré nitrilové pryže, které je možné vizuálně 

rozpoznat v případě poškození nebo selhání těsnění. Tento 
materiál splňuje doporučení FDA a EC kategorie 3.**

Vyšší ochrana proti korozi
•	Vnitřní a vnější kroužek, valivá tělesa a klec z nerezové oceli 

(440C).
•	Výztužný kroužek těsnění z nerezové oceli.

 * Mazivo registrované u NSF v kategorii H1 (pro náhodný kontakt s potravinami v potravinářském průmyslu). Registrace u NSF potvrzuje, že mazivo splňuje požadavky uvedené ve směrnicích 21 CFR část 
178.3570 amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv FDA. 

** Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv FDA (21 CFR část 177.2600 “Pryžové výrobky určené pro opakované použití” ve výrobě, přípravě a dopravě potravin včetně potravin obsahujících vodu a tuky) a EC 
(splnění požadavků na celkovou migraci podle doporučení německého Spolkového úřadu pro hodnocení rizik BfR pro materiály, které přicházejí do kontaktu s potravinami, doporučení XXI pro materiály kategorie 3).



Produktová řada nerezových kuličkových ložisek SKF pro potravinářský průmysl

Spolehlivá řešení vhodná pro mokrá a korozní prostředí v potravinářském průmyslu

Řada nerezových kuličkových ložisek SKF pro potravinářský průmysl metrických rozměrů

Hlavní rozměry Únosnost Mezní
únavové
zatížení

Přípustné otáčky Hmotnost Označení
dynamická statická Referenční 

otáčky
Mezní
otáčky

d D B C C0 Pu

mm   N  N min-1  kg –

8 22 7 1 990 780 34 – 22 000 0,0117 W 608-2RS1/VP311

10 26 8 3 970 1 960 83 – 19 000 0,0185 W 6000-2RS1/VP311
30 9 4 360 2 320 100 – 16 000 0,0304 W 6200-2RS1/VP311

12 28 8 4 420 2 360 102 – 16 000 0,0198 W 6001-2RS1/VP311
32 10 5 720 3 000 127 – 15 000 0,0362 W 6201-2RS1/VP311

15 32 9 4 880 2 800 120 – 14 000 0,0288 W 6002-2RS1/VP311
35 11 6 370 3 600 156 – 13 000 0,0442 W 6202-2RS1/VP311

17 35 10 4 940 3 150 137 – 13 000 0,0385 W 6003-2RS1/VP311
40 12 8 060 4 750 200 – 12 000 0,0647 W 6203-2RS1/VP311

20 42 12 8 060 5 000 212 – 11 000 0,0657 W 6004-2RS1/VP311
47 14 10 800 6 550 280 – 10 000 0,1047 W 6204-2RS1/VP311

25 47 12 8 710 5 850 250 – 9 500 0,077 W 6005-2RS1/VP311
52 15 11 700 7 650 335 – 8 500 0,1291 W 6205-2RS1/VP311

30 55 13 11 400 8 150 355 – 8 000 0,113 W 6006-2RS1/VP311
62 16 16 500 11 200 480 – 7 000 0,1958 W 6206-2RS1/VP311

35 62 14 13 800 10 200 440 – 6 700 0,1475 W 6007-2RS1/VP311
72 17 22 100 15 300 655 – 6 000 0,2792 W 6207-2RS1/VP311

40 68 15 14 600 11 400 490 – 6 300 0,1856 W 6008-2RS1/VP311
80 18 25 100 17 600 750 – 5 600 0,3578 W 6208-2RS1/VP311



Kuličková ložiska MRC s těsněními s nejvyšší odolností proti korozi

Průlom v trvanlivosti ložisek - nejvyšší odolnost proti korozi
V aplikacích, které pracují v náročných nebo extrémních 
prostředích, umožňují kuličková ložiska MRC s těsněními  
dosáhnout vynikající odolnosti proti korozi, delší únavové 
trvanlivosti a podstatně vyšší spolehlivosti. Tato inovativní 
ložiska představují ideální řešení pro nízké teploty  
a abrazivní, mokré a korozní prostředí, které se typicky 
vyskytuje v potravinářském průmyslu. Přispívají ke snížení 
nákladů a rychlému rozvoji inovací.

Vnitřní a vnější kroužky jsou vyrobené z nerezové oceli odolné 
proti korozi s vysokým obsahem dusíku (HNCR). V kombinaci 
s keramickými kuličkami kuličková ložiska MRC s těsněními  
s nejvyšší odolností proti korozi výrazně předčí ložiska  
z nerezové oceli 52100 a 440C jak v odolnosti proti korozi,  
tak v únavové trvanlivosti. 

•	Výztužné kroužky těsnění a klece jsou vyrobeny z nerezové 
oceli. 
•	Vysoce kvalitní plastické mazivo vhodné pro typické provozní 

podmínky v potravinářském průmyslu, které je registrováno 
u NSF v kategorii H1*.  
•	Těsnění jsou vyrobena z modré syntetické pryže usnadňující 

vizuální objevení úlomků, pokud by se dostaly do potravin, a 
splňují doporučení amerického Úřadu pro kontrolu potravin 
a léčiv FDA ***

To vše dokazuje, že kuličková ložiska MRC s těsněními  
s nejvyšší odolností proti korozi představují optimální volbu pro 
potravinářský průmysl.

Výhody
•	zkrácení neplánovaných prostojů,
•	vyšší spolehlivost,
•	snížení nákladů na údržbu,
•	výrazné zvýšení produktivity,
•	delší provozní trvanlivost ložisek.

Nerezová ocel HNCR: rozdíly ve složení materiálu
Nerezová ocel HNCR se vyznačuje mnohem vyšší odolností 
proti korozi než nerezové oceli 52100 a 440C díky obsahu 
dusíku. Jak ukazuje diagram níže, ocel 52100 a ocel 440C 
neobsahují vůbec žádný dusík.

Nerezová ocel HNCR se dále vyznačuje vyšší „čistotou“ 
materiálu než 52100 a 440C. Neobsahuje téměř žádné 
sulfidy, hlinitany, křemičitany ani globulární oxidy. Nepřítom-
nost těchto nekovových nečistot se projevuje delší provozní 
trvanlivostí ložisek a rovněž vysoce homogenní strukturou.

Tvrdost a únavová trvanlivost
Kuličková ložiska MRC s těsněními s nejvyšší odolností proti 
korozi mají vnitřní a vnější kroužek z nerezové oceli HNCR.  
Oba kroužky jsou martenziticky prokalené a popouštěné  
na tvrdost 58 HRC. Zkušební údaje, které byly získány rotujícím 
paprskem a zkouškou únavové odolnosti proti opotřebení  
v místě valivého styku, dokazují, že nerezová ocel HNCR 
dosahuje podstatně vyšší únavové trvanlivosti než ocel 52100 
a ocel 440C.

Nerezová ocel C N CR

52 100 1,00 – 1,45
440C 1,08 – 17,00
HNCR 0,38 0,20 15,00

0 1× 2× 3× 4× 5×

440C

52100

HNCR

 * Mazivo registrované u NSF v kategorii H1 (pro náhodný kontakt s potravinami v potravinářském 
průmyslu). Registrace NSF potvrzuje, že mazivo splňuje požadavky uvedené ve směrnicích 21 CFR 
část 178.3570 amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv FDA. 

***Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv FDA (CFR 21 část 177.2600 pro “Pryžové výrobky určené 
pro opakované použití” k použití  v kontaktu s potravinami obsahujícími vodu a tuky).

Zkouška únavové odolnosti proti opotřebení v místě valivého styku
Kuličková ložiska MRC s nejvyšší odolností proti korozi se vyznačují nejen 
mnohem vyšší odolností proti korozi ve srovnání s ložisky s vnitřním  
a vnějším kroužkem z nerezové oceli 440C, ale navíc dosahují dvakrát  
až třikrát delší únavové trvanlivosti.

Zvolený ložiskový materiál, těsnění  
z modré pryže a plastické mazivo 
splňují příslušné průmyslové 
standardy a dokazují, že tato ložiska 
představují optimální řešení  
pro obzvláště agresivní prostředí.



Kuličková ložiska MRC s těsněními s nejvyšší odolností proti korozi

Průlom v trvanlivosti ložisek - nejvyšší odolnost proti korozi
Velmi vysoká odolnost proti korozi

Přítomnost dusíku v kombinaci s vysokým obsahem chromu  
v nerezové oceli HNCR zajišťuje vynikající odolnost proti korozi. 
Fotografie pořízené při provádění korozního testu metodou 
amerického námořnictva (nahoře) ukazují výsledek srovnávací 
zkoušky odolnosti proti korozi ocelí 52100, 440C a HNCR po 
pouhých dvou týdnech. Ocel HNCR nevykazovala žádné stopy 
koroze ani v případě, že byla ponořena celý rok do solného 
roztoku.

Pohled z blízka na homogenitu struktury

Jak ukazují mikroskopické fotografie, nerezová ocel HNCR  
má mnohem homogennější strukturu než ocel 440C. Velké 
karbidy v oceli 440C působí jako koncentrátory napětí, které 
mohou vyvolat předčasné selhání ložiska při dynamickém 
zatížení.

Kuličková ložiska MRC s těsněními s nejvyšší odolností proti korozi metrických rozměrů

Hlavní rozměry Únosnost Mezní
únavové
zatížení

Přípustné otáčky Hmotnost Označení
dynamická statická Referenční 

otáčky
Mezní
otáčky

d D B C C0 Pu

mm in. mm in. mm in. N  N min-1  kg –

10 0.3937 30 1.1811 9 0.3543 5 100 2 370 – – 17 000 – 200SZZ-HNCR-HYB
12 0.4724 32 1.2598 10 0.3937 6 800 3 050 15 000 201SZZ-HNCR-HYB
15 0.5906 35 1.3780 11 0.4331 7 600 3 700 – – 13 000 – 202SZZ-HNCR-HYB
17 0.6693 40 1.5748 12 0.4724 9 550 4 760 – – 12 000 – 203SZZ-HNCR-HYB
20 0.7874 47 1.8504 14 0.5512 12 800 6 580 10 000 204SZZ-HNCR-HYB
25 0.9843 52 2.0472 15 0.5906 14 000 7 830 – – 8 500 – 205SZZ-HNCR-HYB
30 1.1811 62 2.4409 16 0.6299 19 500 11 300 – – 7 500 – 206SZZ-HNCR-HYB
35 1.3780 72 2.8346 17 0.6693 25 500 15 300 6 300 207SZZ-HNCR-HYB
40 1.5748 80 3.1496 18 0.7087 30 700 19 000 – – 5 600 – 208SZZ-HNCR-HYB
45 1.7717 85 3.3465 19 0.7480 33 200 21 600 – – 5 000 – 209SZZ-HNCR-HYB
50 1.9685 90 3.5433 20 0.7874 35 100 23 200 4 800 210SZZ-HNCR-HYB

– – –
10 0.3937 26 1.0236 8 0.3150 4 620 1 960 – – 19 000 – 100KSZZ-HNCR-HYB
12 0.4724 28 1.1024 8 0.3150 5 070 2 360 17 000 101KSZZ-HNCR-HYB
15 0.5906 32 1.2598 89 3.5039 5 590 2 850 – – 14 000 – 102KSZZ-HNCR-HYB
17 0.6693 35 1.3780 10 0.3937 6 050 3 250 – – 13 000 – 103KSZZ-HNCR-HYB
20 0.7874 42 1.6535 12 0.4724 9 360 5 000 11 000 104KSZZ-HNCR-HYB
25 0.9843 47 1.8504 12 0.4724 11 200 6 550 – – 9 500 – 105KSZZ-HNCR-HYB
30 1.1811 55 2.1654 13 0.5118 13 200 8 270 – – 8 000 – 106KSZZ-HNCR-HYB

8 0.3150 22 0.8661 7 0.2756 3 250 1 360 – – 23 000 – 38ZZ-HNCR-HYB
– – –

10 0.3937 22 0.8661 6 0.2362 2 510 1 120 19 000 1900SZZ-HNCR-HYB
12 0.4724 24 0.9449 6 0.2362 2 890 1 460 – – 18 000 – 1901SZZ-HNCR-HYB
15 0.5906 28 1.1024 7 0.2756 4 030 2 040 – – 16 000 – 1902SZZ-HNCR-HYB
17 0.6693 30 1.1811 7 0.2756 4 360 2 320 14 000 1903SZZ-HNCR-HYB
20 0.7874 37 1.4567 9 0.3543 6 380 3 680 – – 12 000 – 1904SZZ-HNCR-HYB
25 0.9843 42 1.6535 9 0.3543 7 030 4 530 –   – 10 000 – 1905SZZ-HNCR-HYB

52100 440C HNCR 52100 440C HNCR



Nerezová kuličková ložiska MRC s technologií SKF Solid Oil

Řešení mazání mohou snížit náklady na údržbu a riziko kontaminace

Solid Oil je polymerový materiál nasycený mazacím olejem, 
který v podstatě vyplní veškerý volný prostor v ložisku.

Polymerová matrice má porézní strukturu tvořenou milióny 
pórů, které zadržují mazací olej. Póry jsou tak malé, že olej je 
zadržován v materiálu povrchovým napětím. Polymerová 
matrice je vlisována do ložiska a po vytvrzení vzniknou velmi 
úzké mezery kolem valivých těles a oběžných drah, které 
umožňují volné otáčení ložiska. Olej je vtahován z matrice do 
těchto mezer a zajišťuje nepřetržité mazání ložiska. Ložisko 
naplněné tuhým olejem Solid Oil obsahuje dvakrát až čtyřikrát 
více mazacího oleje než srovnatelné ložisko naplněné plas-
tickým mazivem.

Tuhé mazivo Solid Oil je vhodné jak pro otevřená ložiska, tak 
pro ložiska s integrovaným těsněním. Nemusí mít těsnění, 
které zadrží mazivo v ložisku, a to i v případě, že jsou tato 
ložiska namontována na svislé hřídeli. Pokud je uložení již 
opatřeno těsněními, měla by být zachována, aby zajistila 
zvýšenou ochranu proti znečištění.

 

Bez nutnosti domazávání
•	Ložisko je 100% vyplněno matricí Solid Oil.
•	Ložisko je opatřeno náplní maziva na celou dobu trvanlivosti 

a nemůže být domazáváno.

Odolnost proti vymývání 
•	Matrice Solid Oil je vlisována do ložiska a po vytvrzení 

nemůže dojít k jejímu vymytí.
•	Tuhý olej Solid Oil je odolný v podstatě proti veškerým 

chemickým přípravkům používaným při oplachování strojů  
a netvoří emulzi s vodou.

Bezpečnost potravin
•	Při vysokých otáčkách v podstatě nedochází k úniku maziva.
•	Provedení s tuhým olejem Solid Oil W64F a W64FL  

(pro nižší provozní teploty) jsou nabízeny s olejem registro-
vaným u NSF v kategorii H1.*

Vyšší ochrana proti znečištění
•	Účinné integrované těsnění.
•	Matrice Solid Oil působí jako pomocné těsnění. 

70%

30%

60%

35%

5%

Vzduch 

Zahušťovadlo

Základní 
olejová 
složka

Polymer

Olej

Ložisko naplněné 
plastickým mazivem

Ložisko 
Solid Oil

Zkouška únavové odolnosti proti opotřebení v místě valivého styku
Ložiska Solid Oil obsahují dvakrát až čtyřikrát více oleje než běžná ložiska  
s náplní plastického maziva, a nevyžadují tedy domazávání.

Nerezová kuličková 
ložiska SKF pro 
potravinářský průmysl 
 

 

Obě výše uvedená provedení mohou být dodána s náplní tuhého oleje Solid Oil.

Kuličková ložiska 
MRC s těsněními  
s nejvyšší ochranou 
proti korozi

 * Mazivo registrované u NSF v kategorii H1 (mazivo může přijít do náhodného kontaktu s potravinami v potravinářském průmyslu). Registrace u NSF potvrzuje, že mazivo splňuje požadavky uvedené  
ve směrnicích 21 CFR část 178.3570 amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv FDA.



Nerezová kuličková ložiska MRC s technologií SKF Solid Oil

Řešení mazání mohou snížit náklady na údržbu a riziko kontaminace

Je neplánovaná odstávka vyvolána 
průnikem zpracovávaného materiálu  
do ložiska a vysokou vlhkostí? 
Ložiska Solid Oil jsou opatřena náplní maziva na celou dobu 
trvanlivosti a není nutné je domazávat. Matrice vyplňuje volný 
prostor v ložisku, zajišťuje axiální opření integrovaného 
těsnění a přispívá k ochraně ložiska proti průniku nečistot. 
Nevytváří emulzi s vodou. Může být rovněž používáno  
v uloženích, která lze jen obtížně domazávat.

Způsobuje omývání a náhlé změny teploty 
selhání ložisek?
Tuhý olej Solid Oil v podstatě vyplní celý volný prostor v ložisku 
s těsněními, a tedy výrazně omezí dýchání. Tento jev se 
projevuje u ložisek s těsněními a náplní plastického maziva při 
náhlých změnách teploty. To znamená, že do ložisek Solid Oil  
s těsněními pronikne při oplachování mnohem méně vlhkosti. 
Tím je sníženo riziko vzniku koroze a zhoršení vlastností 
maziva a ložisko současně dosáhne delší provozní trvanlivosti. 

Charakteristické vlastnosti jednotlivých provedení Solid Oil

Charakteristika
 W64F W64FL

Viskozita základní 
olejové složky
při 40 °C 220 cSt 32 cSt
při 100 °C 25 cSt 6 cSt

Mazivo pro
potravinářský
průmysl NSF H1

Ano Ano

Provozní
teploty

Max 85 °C trvalá Max 85 °C  trvalá
Max 95 °C krátkodobá Max 95 °C krátkodobá
Min –25 °C trvalá Min –54 °C trvalá

Bez nutnosti 
domazávání

Ano Ano

Řešení utěsnění
Optimální výkonnosti ložisek v mokrém prostředí lze dosáh-
nout kombinací tuhého oleje Solid Oil a integrovaných těsnění. 
Při oplachování stroje tlakovou vodou zvyšuje matrice tuhého 
oleje účinnost integrovaných těsnění. Zajišťuje jejich axiální 
opření, a proto těsnění nemohou být vmáčknuta do ložiska 
natolik, aby vznikla široká spára.

Mezní otáčky
Ložiska s tuhým olejem Solid Oil jsou v zásadě vhodná pro 
většinu průmyslových aplikací. Je však třeba zkontrolovat, zda 
splňují požadavky z hlediska mezních otáček. Příslušné údaje 
najdete v publikaci 16611 CS Ložiska SKF s tuhým olejem 
Solid Oil.



Vyberte správné ložisko  
pro svou aplikaci

 x◀
 x

◀

Nerezová kuličková ložiska MRC 
s nejvyšší odolností proti korozi

Ložiska naplněná tuhým olejem Solid Oil zajišťují  
spolehlivý chod a delší trvanlivost bez domazávání  
v aplikacích, v kterých:
– je vysoká vlhkost a přítomnost vody,
– dochází k působení vysokotlaké vody při oplachování,
– jsou nároky na vyšší ochranu proti znečištění,
– je obtížný přístup při domazávání,
– ložiska dýchají (náhlé změny teploty ve vlhkých/mokrých 
   prostředích).

Nerezová kuličková 
ložiska MRC  
s nejvyšší odolnosti 
proti korozi Solid Oil

Nerezová kuličková ložiska SKF  
pro potravinářský průmysl

Nerezová kuličková 
ložiska SKF Solid Oil 
pro potravinářský 
průmysl V aplikacích, které pracují v náročných 

nebo extrémních podmínkách, zajišťují 
tato ložiska nejvyšší odolnost proti 
korozi a dosahují delší únavové 
trvanlivosti a podstatně vyšší 
spolehlivosti.

 Ideální řešení pro téměř všechny 
aplikace v potravinářském průmyslu,  
v kterých může koroze vyvolat nepláno-
vané přerušení provozu nebo ohrozit 
bezpečnost potravin.

 x
◀

 x◀



Seznamte se s celou nabídkou řešení SKF pro potravinářský průmysl

Nemůžete najít dodavatele ložisek  
s požadovanými vlastnostmi plastického 
maziva?
Ložiska SKF s náplní plastického maziva na celou dobu 
trvanlivosti podle požadavků zákazníka 
V případech, kdy zákazník vyžaduje určitou značku maziva, 
určité množství náplně plastického maziva nebo nestandardní 
balení a značení, může SKF nabídnout řešení přizpůsobené 
potřebám zákazníka:

•	široká nabídka různých typů ložisek,
•	těsnění nebo kryty podle požadavků zákazníka (v závislosti 

na velikosti),
•	ložisko může být naplněno libovolným množstvím maziva 

(od 10 do 100 %),
•	je možné použít jakékoli plastické mazivo podle požadavků 

zákazníka (např. jestliže provoz musí používat plastické 
mazivo pouze jednoho výrobce),
•	ložisko lze opatřit kódem pro jeho sledování a označením 

pomocí laseru,
•	na zvláštní objednávku mohou být ložiska vakuově 

zabalena.

Další řešení přizpůsobená  
požadavkům zákazníků

Stáhněte si katalog SKF z webové adresy skf.com/food and beverage 
– který představuje zdroj inspirace pro nové technologie a řešení  
s přidanou hodnotou. Katalog vám ukáže, jak může SKF přispět  
ke zvýšení spolehlivosti výrobních zařízení a bezpečnosti operátorů  
i ke snížení množství odpadní vody, spotřeby energie a maziv.
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