
Łożyska baryłkowe NSK mogą wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki. Łożyska 
te są odporne na zatarcie oraz zużycie, pomimo nieustających wibracji, niewspółosiowości 

i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić ciężkie obciążenia 
promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe. Na zwiększenie ich osiągów wpływa tole- 
rancja wyjątkowo małego luzu promieniowego, szczególna precyzja otworu i średnicy 
zewnętrznej oraz bardzo gładko wykończone i poddane specjalnej obróbce cieplnej wałeczki 

o znakomitej odporności na obciążenia udarowe.
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CECHY I ZALETY PRODUKTU
› Technologia materiałowa – łożyska serii NSKHPS są produkowane z opracowanej przez  
 NSK stali o ultra wysokiej czystości
› Materiały koszyka – stal, mosiądz lub poliamid, w zależności od wymagań zastosowania
› Technologia uszczelnienia – NSK oferuje uszczelki wykonane z różnych materiałów,  
 dostosowane do temperatury pracy łożyska
› Konstrukcja – zmiana konstrukcji poprawiająca wyważenie i wytrzymałość koszyka
› Specjalna obróbka powierzchniowa zwiększa odporność na zużycie
› Downsizing – możliwość stosowania mniejszych łożysk przy jednoczesnym zwiększeniu osiągów i trwałości  
 serwisowej urządzeń
› Dosmarowywanie – dostępne są specjalne elementy umożliwiające dosmarowywanie              

Technologia 
projektowania

Technologia 
produkcji

Technologia 
materiałowa

NSKHPS – NOWA DEFINICJA STANDARDU

Optymalizacja konstrukcji 
wewnętrznej

Specjalna obróbka powierzchni 
i wysoce precyzyjna produkcja 
z wykorzystaniem 
najnowocześniejszych 
technologii obróbki

Stosowanie w standardzie 
obróbki zapewniającej 
stabilizację wymiarową w 
wysokich temperaturach. 

Poprawa odporności na zużycie 
przy wysokich prędkościach 
poprzez zwiększenie 
wytrzymałości koszyka

2 x 
Trwałość łożyska*

20 % 

Wyższa prędkość**

200 °C 

Standardowa 
temperatura stabilizacji 

termicznej

* w porównaniu do konwencjonalnych łożysk baryłkowych NSK

** dotyczy konstrukcji EA

ŁOŻYSKA BARYŁKOWE NSKHPS – ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O 
ŁOŻYSKACH I ICH DOSTĘPNOŚCI – SKONTAKTUJ SIĘ Z NSK!
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ASORTYMENT ŁOŻYSK BARYŁKOWYCH OBEJMUJE ŁOŻYSKA O SPECJALNEJ KONSTRUKCJI 
I SPECJALNYCH ROZWIĄZANIACH TECHNICZNYCH, TAKIE JAK:

BRANŻE PRZEMYSŁU

Serie Sealed-
Clean

Z demontowalnymi 
usczelkami

Bardzo duże 
łożyska dzielone

Molded Oil

Trójpierścieniowe

Zintegrowane zespoły do 
przesiewaczy wibracyjnych

Przemysł stalowy i metali 
nieżelaznych

Dowiedz się więcej o łożyskach 
baryłkowych NSK: 

 
Kliknij tutaj >> 

Przemysł celulozowo-papierniczy Przemysł wydobywczy i górnictwo

https://www.nskeurope.pl/pl/bearings/products/roller-bearings/spherical-roller-bearings.html

