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Nowa alternatywa
Wi´cej mo˝liwoÊci
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M∏ode przedsi´biorstwo z
bogatymi tradycjami

Fakty
Rok za∏o˝enia:
1996

M∏oda i dynamiczna: Firma NKE powsta∏a w 1996 roku w miejscowoÊci

Roczny obrót:
Ponad 43 miliony Euro (2008)

Steyr w Austrii. Nasz znak towarowy przebojem wszed∏ na Êwiatowy rynek
∏o˝ysk jako istotna alternatywa dla innych producentów. W obecnej chwili
prowadzimy sprzeda˝ w ponad 60 krajach na pi´ciu kontynentach, a naszymi
odbiorcami sà dystrybutorzy i producenci wyrobów finalnych w wielu
ga∏´ziach przemys∏u.

Âredni wzrost:
35% rocznie (1996-2008)
IloÊç pracowników (05. 2009):
Ponad 180
IloÊç biur sprzeda˝y:
Ponad 15

DoÊwiadczenie si´gajàce dziesi´cioleci: Korzenie naszego
przedsi´biorstwa si´gajà starej firmy przemys∏owej „Steyr”: za∏o˝yciele i
cz∏onkowie zarzàdu pracowali wczeÊniej w firmie Steyr Wälzlager. Ich liczone
w dziesi´cioleciach doÊwiadczenie w przemyÊle ∏o˝ysk ma istotne znaczenie
dla fachowoÊci m∏odego przedsi´biorstwa.

IloÊç dystrybutorów:
Ponad 240

NKE wcià˝ roÊnie dzi´ki zaufaniu klientów.
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< Pe∏na gama standardowych ∏o˝ysk firmy NKE

Pe∏ny asortyment wyrobów –
wi´cej mo˝liwoÊci
Standardowe ∏o˝yska firmy NKE: Prowadzimy prace rozwojowe, produkujemy
i sprzedajemy ∏o˝yska najwy˝szej jakoÊci. W naszych magazynach dost´pne sà
tysiàce gotowych, standardowych ∏o˝ysk, a czas realizacji specjalnych zamówieƒ
jest bardzo krótki.

Specjalne ∏o˝yska firmy NKE: DoÊwiadczona kadra in˝ynierska firmy NKE jest

Specjalne ∏o˝ysko firmy NKE

<

<

w stanie szybko zaproponowaç praktyczne i twórcze rozwiàzania dostosowane do
potrzeb nabywcy. Nasi klienci to przedstawiciele szeregu ró˝nych ga∏´zi przemys∏u,
takich jak kolej, hutnictwo, producenci pomp, przek∏adni, maszyn rolniczych i
budowlanych, elektrowni wiatrowych i innych, sà w najwy˝szym stopniu
usatysfakcjonowani jakoÊcià wyrobów i us∏ug firmy NKE.

G∏ówny magazyn w Steyr w Austrii

Budynek dyrekcji w Steyr w Austrii
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Austriacka jakoÊç –
produkty Êwiatowej klasy
>

in˝ynieryjny, rozwojowy, monta˝owy, obróbki koƒcowej, kontroli jakoÊci,
logistyki, sprzeda˝y i marketingu znajdujà si´ w naszej g∏ównej fabryce w
Steyr w Austrii.

>
Produkcja: W ostatnich latach intensywnie rozwijaliÊmy naszà fabryk´ w
Steyr, a szczególnie najbardziej krytyczne procesy produkcyjne, jak nowe
modu∏owe linie monta˝owe standardowych i specjalnych ∏o˝ysk.

<

Hala monta˝owa NKE w Steyr

Linia monta˝owa elementów
modu∏owych

<

<

Budynek naszej centrali o powierzchni 4 600 metrów kwadratowych w Steyr
wyposa˝ony jest w urzàdzenia produkcyjne i systemy zapewnienia jakoÊci.
Zale˝nie od grupy wyrobów, w Steyr prowadzi si´ nast´pujàce procesy
produkcyjne i monta˝owe:

>
>
>
>
>
>
>

Toczenie i szlifowanie specjalnych i
krytycznych elementów sk∏adowych na
obrabiarkach numerycznych (planowane
na rok 2008)
operacje szlifowania ∏o˝ysk parowanych
(np. ∏o˝ysk sto˝kowych)
Koƒcowa obróbka bie˝ni
Modu∏owy monta˝ komponentów
Nitowanie na goràco mosi´˝nych
koszyczków stalowymi nitami lub
zintegrowanymi nitami mosi´˝nymi
Odmagnesowywanie
Oznaczanie laserowe
Czyszczenie i konserwacja
Pakowanie

Nitowanie na goràco mosi´˝nych
koszyczków

<

Najwa˝niejsze dzia∏y w Austrii: Nasze najwa˝niejsze oÊrodki, tj.

Monta˝ ∏o˝ysk wielkogabarytowych
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System pomiaru wspó∏rz´dnych
na obrabiarce numerycznej

Najlepszej jakoÊci obróbka dla
najlepszej jakoÊci ∏o˝ysk
Wszystkie ∏o˝yska NKE poddawane sà surowej, udokumentowanej
kontroli jakoÊci w naszej fabryce w Steyr. Dzi´ki zaawansowanym
technologicznie urzàdzeniom pomiarowym oraz rygorystycznej
polityce jakoÊciowej mo˝emy zagwarantowaç, ˝e ka˝da dostarczona
do odbiorcy partia ∏o˝ysk spe∏nia najwy˝sze wymagania jakoÊciowe.
NKE Steyr posiada certyfikat ISO9001:2000 w zakresie projektowania,
produkcji i dystrybucji ∏o˝ysk. Oto kilka przyk∏adów naszego
wyposa˝enia do kontroli i pomiarów:

> Materia∏: Spektrometr (analiza chemiczna), badanie twardoÊci
> Wymiary: Liniowy pomiar wysokoÊci, pomiar kszta∏tu i szorstkoÊci,
>

system pomiaru wspó∏rz´dnych na obrabiarce numerycznej CNC,
punkt pomiaru okràg∏oÊci ∏o˝ysk wielkowymiarowych
Funkcja: Modu∏y pomiaru ha∏asu i wibracji (GP1 i GP2)

Oprócz prowadzenia testów na w∏asnych urzàdzeniach zlecamy równie˝
przeprowadzanie regularnych i specjalnych kontroli przez zewn´trzne
laboratoria, dzi´ki czemu zapewniona jest najwy˝sza jakoÊç ∏o˝ysk NKE.

Punkt pomiaru ∏o˝ysk
wielkogabarytowych

<

Pomiar kszta∏tu i szorstkoÊci powierzchni

<
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<
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Modu∏ badania poziomu ha∏asu
(GP1)
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Techniczna kompetencja –
twórcze rozwiàzania

Us∏ugi spe∏niajàce Paƒstwa potrzeby: Poziom naszych technicznych
us∏ug wyznacza wzorzec dla tej dziedziny przemys∏u:

Kolej

Elektrownie wiatrowe

<

<

>

Projektowanie i prace rozwojowe
In˝ynieria do specjalnych aplikacji – np. dokumentacja, kalkulacje
techniczne, wykazy, etc.
Szkolenia – NKE Bearing College

<

>
>

Przek∏adnie

Odpowiednie rozwiàzanie dla
ka˝dego zastosowania: Bez wzgl´du na
to, czy Paƒstwa zamiarem jest zwi´kszenie
wydajnoÊci swoich urzàdzeƒ, czy te˝
zmniejszenie kosztów celem zwi´kszenia
zysków, mo˝ecie Paƒstwo skorzystaç z
profesjonalnego doradztwa i doÊwiadczenia
NKE. OpracowaliÊmy efektywne rozwiàzania
w wielu ga∏´ziach przemys∏u, na przyk∏ad:

<

ZnajomoÊç technologii i doÊwiadczenie: Nasza kadra in˝ynierska ma
30 lat doÊwiadczenia w konstruowaniu ∏o˝ysk. Dzi´ki rozleg∏ej wiedzy i
kreatywnoÊci zespó∏ in˝ynieryjny zawsze szuka najlepszych dla Paƒstwa
rozwiàzaƒ.

Maszyny rolnicze
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Co mówià nasi klienci na temat NKE:

“

Nasze urzàdzenia górnicze wykorzystywane sà
na ca∏ym Êwiecie. Istotne jest, aby nasi dostawcy
spe∏niali te same standardy, jeÊli chodzi o jakoÊç wyrobów,
niezawodnoÊç dostaw, gotowoÊç do prowadzenia prac
badawczych oraz us∏ug, jakich nasi klienci oczekujà od
Sandvik Machines. NKE spe∏nia wszystkie te
warunki, wi´c z przyjemnoÊcià z nimi
wspó∏pracujemy.

Ernst Hammerlindl, Starszy Konstruktor Górnik Wiertacz
Sandvik Mining and Construction G.m.b.H., BKM 1
www.miningandconstruction.sandvik.com, Austria

Najnowszà list´ udost´pnimy na ˝àdanie.

“

DYSTRYBUTOR:

PRODUCENT WYROBÓW FINALNYCH:

Zajmujemy si´ dystrybucjà ∏o˝ysk firmy NKE
od roku 2001. Ca∏y asortyment standardowych
∏o˝ysk NKE jest znakomitej jakoÊci oraz jest w stu
procentach kompatybilny z ∏o˝yskami wszystkich innych
znanych producentów. JesteÊmy równie˝ w pe∏ni
zadowoleni z kompetentnego serwisu firmy NKE
oraz konkurencyjnoÊci wyrobów NKE.

Marc Picard, Dyrektor Zarzàdzajàcy
Friedrich PICARD GmbH
www.picard.de, Niemcy

28.05.2009

¸o˝yska NKE mo˝na dostaç w
ponad 60 krajach na ca∏ym Êwiecie.
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Âwiatowa sieç –
lokalny serwis

W obecnej chwili NKE posiada 15 biur przedstawicielskich i oko∏o 240 dystrybutorów na pi´ciu
kontynentach. Dzi´ki szybko rozwijajàcej si´ sieci
dystrybucyjnej mo˝ecie Paƒstwo nabyç wyroby i
us∏ugi firmy NKE u siebie na miejscu.
Najnowsze informacje na ten temat mo˝na znaleêç
pod adresem: www.nke.at

NKE AUSTRIA GmbH
Im Stadtgut C4,
4407 Steyr, Austria
Tel: +43 7252 86667
Fax: +43 7252 86667-59
office@nke.at
www.nke.at
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