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Przykład Sukcesu
Sektor: Przemysł Wydobywczy i Budowlany
Zastosowanie: Sita wibracyjne
Oszczędność: € 117.000

Wprowadzenie

Producent sit wibracyjnych miał trudności z regularnym montażem łożysk w zespole przesiewacza. Jednocześnie klient szukał
możliwości ograniczenia kosztów produkcji i poprawy ogólnej wydajności pracy urządzeń. Inżynierowie NSK podjęli ścisłą współpracę
z klientem i zaproponowali rozwiązanie obejmujące zespół łożysk zaprojektowanych w taki sposób, że można je w łatwy sposób
zamontować w urządzeniu bez skomplikowanego montażu łożysk i uszczelek oraz bez konieczności smarowania.

Kluczowe fakty

•   Producent urządzeń z sitami wibracyjnymi

•   Ciężkie środowisko pracy wymagające specjalnych łożysk

•   Nacisk na zmniejszenie kosztów produkcji

•   NSK zastosowała specjalne łożyska do sit wibracyjnych

•   Dopasowane do potrzeb klienta rozwiązanie NSK
zapewniające gotową obudowę, łożysko i uszczelnienie

•   Produkt gotowy do montażu

•   Ograniczona potrzeba skomplikowanego montażu

Sito wibracyjne

Proponowane rozwiązania

•   Analiza NSK konstrukcji pierwotnego urządzenia

•   Dostosowana do potrzeb klienta konstrukcja z rysunkami
CAD przedstawiona klientowi do akceptacji

•   NSK zajęła się produkcją i montażem całego
złożenia obudowy, łożysk i uszczelnienia

•   Produkt dostarczony do klienta w formie gotowej do
montażu, zapakowany i nasmarowany wstępnie

•   NSK współpracowała z klientem w celu opracowania
prostego, gotowego do montażu zespołu

•   Potwierdzone znaczne ograniczenie kosztów produkcji

•   Lepsze osiągi i niezawodność łożyska
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Cechy produktu

•   Zindywidualizowane obudowy

•   Obudowa żeliwna SG o dużej wytrzymałości

•   Łożyska odporne na drgania – CAM-VS

•   Uszczelnienia labiryntowe i stykowe w zestawie

•   Wstępnie nasmarowane i przygotowane do montażu, z
umiejscowieniem łożyska

•   Zintegrowany zespół zmniejsza potrzebę wytwarzania
podzespołów przez klienta

•   Poziom drgań i szumu zmniejszony o 50-60%

•   Zwiększona wytrzymałość na drgania, obciążenie udarowe,
zużycie i korozję

•   Łatwość montażu i wynikające z niej korzyści
zmniejszają koszty wewnętrzne producentów

•   Możliwość ponownego smarowania

Zintegrowane złożenie łożyskowe

Opis obniżki kosztów przed i po wprowadzeniu rozwiązania NSK
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Przed  Roczny
koszt

Po Roczny
koszt

Roczny wewnętrzny koszt wytworzenia
obudowy, wraz z zakupem łożyska i
kosztem montażu

€ 273.000 Roczny koszt zmontowanych obudów z
łożyskami NSK

€ 156.000

Koszt całkowity € 273.000  € 156.000


