
Závod na výrobu mazacích 

systémů v Chodově



Výrobní závod v Chodově je součástí švédského 

nadnárodního strojírenského koncernu SKF, který je 

celosvětově znám zejména díky výrobě vysoce 

kvalitních valivých ložisek. Koncern SKF v posledních 

letech významně investoval do výroby centrálních 

mazacích systémů, které mají, stejně jako ložiska, 

zásadní vliv na spolehlivý chod strojů a zařízení ve 

všech průmyslových odvětvích. SKF je dnes před-

ním světovým výrobcem centrálních mazacích sys-

témů s továrnami v USA, Německu, Francii, Itálii, 

Nizozemí, Finsku, Číně, Indii, Japonsku a ČR. 

Výrobní závod v Chodově patří díky svému rozvoji 

k páteřním závodům tzv. SKF  Lubrication Business 

Unit. V Chodově se vyrábí mazací systémy obchod-

ních značek SKF a Lincoln.

Firma je certifikavaná na ISO 9001, ISO 14001, 

ISO 50001 a OHSAS 18001.
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Výrobní závod je certiikován dle LEED (úroveň 

Platinum). Certiikace LEED (Leadership in Energy 

& Environmental Design) je udělována mezinárodní 

společností U.S. Green Building Council (Rada pro 

šetrné budovy). Tento certiikát získávají budovy 

s optimalizovaným vlivem na životní prostředí 

z pohledu konstrukce celé budovy.

Mezi nejdůležitější sledované aspekty patří: úspora 

energie, efektivní využití zdrojů vody, snížení emisí 

CO2, zlepšení kvality prostředí uvnitř budovy.

V povaze švédských irem bývá nadstandardní péče 

o zaměstnance a životní prostředí. SKF jde v tomto 

směru příkladem. Při slavnostním otevření nové 

části výrobního závodu v Chodově se jednalo 

o první výrobní provoz, který získal nejvyšší ocenění 

na úrovni LEED Platinum v regionu střední 

a východní Evropy.
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Tření a následné opotřebení jsou průvodním jevem 

u všech strojů a strojních zařízení. Ročně tak 

dochází ke znehodnocování ohromného množství 

cenných přírodních surovin a zbytečné spotřebě 

energie. Omezení či snížení tření přináší významné 

úspory a přispívá tak k ochraně vzácného přírod-

ního bohatství i životního prostředí. Právě mazací 

systémy jsou jednou z důležitých cest, jak toho 

dosáhnout. Těsná souvislost mezi spolehlivým cho-

dem strojů a správným způsobem mazání je důvo-

dem, proč jsou mazací systémy nedílnou součástí 

sortimentu SKF. 

Výrobní program  
– Centrální mazací systémy

Centrální mazací systémy jsou určeny pro oleje, 

tekutá plastická maziva a plastická maziva. Mohou 

pracovat jako ztrátové nebo oběhové systémy.
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• vyšší produktivitě mazaných zařízení díky  

prodloužení životnosti, omezení odstávek  

a zvýšení výkonu či rychlosti

• snížení provozních nákladů díky úsporám energie 

(nižší tření), náhradních dílů, maziva atd.

• vyloučení přemazaných nebo nenamazaných 

(opomenutých) míst

• zamezení kontaminace maziva nečistotami

• zvýšení bezpečnosti vyloučením pohybu obsluhy  

v okolí běžícího stroje v těžko přístupných nebo 

nebezpečných místech

• šetrnost k životnímu prostředí díky minimalizaci 

množství maziva a omezení manipulace s ním.

Význam mazacích  
systémů spočívá zejména ve:
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Schéma systému Quicklub
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Progresivní rozdělovač 

Správné dávkování maziva je zajištěno přesnou 

výrobou s úzkými tolerancemi mezi pístem a těle-

sem rozdělovače. Díky přesnému obrobení dílů 

rozdělovače není třeba žádné těsnění ani O-kroužky 

a celý systému přitom dokáže fungovat s pracovním 

tlakem až 276 bar.

Progresivní rozdělovač může pracovat v širokém 

rozmezí teplot: od –30 do +100 °C (v závislosti  

na vlastnostech použitého maziva).

Snímek skutečného progresivního rozdělovače.

Demo progresivního rozdělovače vyrobeného z plexiskla  
s viditelným vnitřním uspořádáním.
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Typy mazacích systémů

Dvoupotrubní mazací 
systémy

Jsou určeny pro středně velké a velké stroje  

s vysokým počtem mazacích míst, dlouhá vedení  

a náročné provozní podmínky. Mezi aplikace patří 

např. koksovny, ocelárny, povrchové doly, papírny, 

tepelné elektrárny, cementárny atd.

Progresivní mazací systémy

Používají se například v polygraickém průmyslu,  

u stavebních strojů, průmyslových lisů a větrných 

turbín. Přívodní čerpadlo nebo omezovač průtoku 

dodává mazivo do rozdělovače, který  

progresivně dodává deinované množství maziva  

na každý výstup. Progresivní mazací systémy jsou 

určeny až pro 150 mazacích míst. Pro mazání lze 

použít jak olej, tak plastické mazivo.

Jednopotrubní mazací 
systémy

Jsou určeny hlavně pro malé a středně velké stroje 

používané v řadě průmyslových oblastí, jako jsou 

například obráběcí stroje, tiskařské stroje, textilní  

a stavební stroje.
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Systémy mazání s nuceným 
oběhem oleje

jsou určeny pro mazání s nuceným oběhem oleje, 

a to nejen k vlastnímu mazání, ale rovněž i chlazení 

vysoce namáhaných ložisek strojů téměř všech 

velikostí používaných v papírenském a těžkém 

průmyslu. Systémy účinně odstraňují částice nečis-

tot, vodu a vzduch.

Mazací systémy olej + vzduch

jsou určeny především pro vysokootáčková ložiska 

ve vřetenech obráběcích strojů, řetězy a zvláštní 

aplikace v ocelárnách. 

Víceokruhové mazací 
systémy

Jsou určeny pro automatické domazávání a malé 

oběhové olejové systémy, mimo jiné pro aplikace 

v oblasti obráběcích strojů, ropného a plynáren-

ského průmyslu a těžkého průmyslu. Čerpadla 

s několika výstupy dodávají mazivo přímo 

do mazacího místa bez použití jakýchkoliv 

dávkovačů
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Nabízíme uplatnění v mnoha technických oborech jako je 
zejména kovoobrábění, řízení kvality, montáže mazacích 
systémů a další.
Hledáme samostatné a zodpovědné kolegy a kolegyně do našeho týmu. 

Nabízíme

• zajímavou práci v moderně vybaveném a příjemném pracovním prostředí

• přátelskou atmosféru

• možnost dalšího osobního rozvoje

• inanční ohodnocení odpovídající pracovnímu nasazení

• nadstandardní beneity

• týden dovolené navíc

Podporujeme technické vzdělávání
Spolupracujeme se základními, středními školami a učilišti z celého regionu.

Zaměstnání v SKF Chodov
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Rok založení: 1907 ve švédském Göteborgu

Počet výrobních závodů: 115

Obchodní zastoupení: ve 130 zemích světa

Počet autorizovaných distributorů: cca 15 000 po celém světě

Obrat v roce 2015: cca 228 mld. Kč

Počet zaměstnanců ke konci roku 2015: 46 635

Zastoupení SKF v ČR:

Rok založení: 1919 (díky výjimce ze znárodnění má SKF v ČR nepřetržitou tradici do dnešních dnů)

Výrobní závod: Chodov

Obchodní zastoupení: Praha, Ostrava

Nahlédněte k nám prostřednictvím videa.

Na YouTube zadejte jen: SKF Chodov

Nebo načtěte tento QR kód

SKF Lubrication Systems CZ, s.r.o.

Vintířovská 1169

357 35 Chodov

e-mail: chodov@skf.com

tel: 352 355 999

SKF v datech


