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CELEBRATE THE POLE POSITION 

 OFERTA   
ŁOŻYSK

Oprawy dzielone

Obsługuje obciążenia promieniowe i dwukierunkowe  
obciążenia osiowe, tolerując statyczną i dynamiczną 
niewspółosiowość
 ▶ Zwiększona powierzchnia montażowa dla większej 
stabilności i lepszego odprowadzania ciepła, co prze-
kłada się na dłuższą żywotność łożysk
 ▶ Szybkie i precyzyjne ustawienie w pionie względem osi 
otworu dzięki oznaczeniach na obu końcach stopki 
oprawy
 ▶ Prosty i bezpieczny montaż połówek obudowy za  
pomocą kołków rozporowych zapewniający łatwe 
ustawienie i montaż ciężkich obudów
 ▶ Dostępne w szerokiej gamie rozmiarów i materiałów
Zastosowania: Przenośniki, dmuchawy

Tuleje

Do osadzania łożysk z otworem stożkowym w gnieździe 
walcowym 
 ▶ Umożliwia łatwą regulację luzu łożyska 
 ▶ Uproszczony montaż i demontaż łożysk
 ▶ Opcjonalna powłoka z fosforanu cynku jest odporna 
na korozję 

Zastosowania: Montaż na wałach gładkich lub stopnio-
wanych

Pierścienie ustalające

Do mocowania łożysk w oprawie
 ▶ Do ustalenia pozycji wymagane są dwa pierścienie 
ustalające – sprzedawane po jednej sztuce w opako-
waniu

Zastosowania: Oprawy dzielone

Uszczelki i pokrywy końcowe

Zapobiegają wyciekom smaru i wnikaniu ciał obcych
Liczne warianty dostępne dla każdego obszaru zastoso-
wania:
 ▶ Gumowa uszczelka z 4 wargami
 ▶ Pierścień V
 ▶ Uszczelnienie labiryntowe
 ▶ Wytrzymała uszczelka takonitowa
 ▶ Termoplastyczna osłona końcowa
Zastosowania: Oprawy dzielone

Zespoły łożyskowe z łożyskami kulkowymi

Do zastosowań z dużymi prędkościami i umiarkowany-
mi obciążeniami promieniowymi i dwukierunkowymi 
obciążeniami osiowymi, tolerującymi niewspółosiowość  
statyczną i dynamiczną
 ▶ Zintegrowana obudowa zmniejsza liczbę otaczających 
elementów i upraszcza procedurę wymiany, skracając 
w ten sposób czas instalacji
 ▶ Płynne i ciche właściwości toczne
 ▶ Uszczelniony, wymienny sworzeń przeciwobrotowy  
na pierścieniu zewnętrznym i śruba ustalająca do  
mocowania wału

Zastosowania: Maszyny i urządzenia rolnicze, sprzęt  
fitness, opakowania, centrale wentylacyjne, wentylatory

Nagrzewnice indukcyjne

Do podgrzewania łożysk w celu ułatwienia montażu  
na wale
 ▶ Kontrola czasu i temperatury procesu grzania
 ▶ Automatyczne rozmagnesowanie
 ▶ Ustawienie temperatury do 240 °C / 464 °F
Zastosowania: Montaż łożysk, sprzęgieł, kół pasowych  
i kół zębatych

Ściągacze hydrauliczne

Do wydajnego i bezpiecznego demontażu łożysk
 ▶ Zintegrowana pompa hydrauliczna i cylinder
 ▶ Samocentrujący, łatwo wymienialny ściągacz  
2- i 3-ramienny
 ▶ Kompaktowa konstrukcja
Zastosowania: Demontaż łożysk, sprzęgieł, kół zębatych 
i kół pasowych

OBUDOWY ŁOŻYSKOWE, AKCESORIA I NARZĘDZIA DO MONTAŻU I DEMONTAŻU
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Łożyska kulkowe poprzeczne

Kulki przenoszą obciążenia 
poprzez styk punktowy na bieżnie 
i najlepiej nadają się do zastosowań 
wymagających dużych prędkości.

Łożyska poprzeczne przenoszą 
głównie obciążenia prostopadłe  
do wału.

Łożyska wałeczkowe poprzeczne

Wałki przenoszą obciążenia 
poprzez styk liniowy na bieżnie  
i najlepiej nadają się do zastosowań 
o dużym obciążeniu.

Łożyska poprzeczne przenoszą 
głównie obciążenia prostopadłe 
do wału.

Łożyska kulkowe wzdłużne

Kulki przenoszą obciążenia 
poprzez styk punktowy na bieżnie 
i najlepiej nadają się do zastosowań 
wymagających dużych prędkości.

Łożyska osiowe (oporowe) 
przenoszą głównie obciążenia 
równoległe do wału.

Łożyska wałeczkowe wzdłużne

Wałki przenoszą obciążenia 
poprzez styk liniowy na bieżnie  
i najlepiej nadają się do zastosowań 
o dużym obciążeniu.

Łożyska osiowe (oporowe) 
przenoszą głównie obciążenia 
równoległe do wału.

Łożyska baryłkowe

Do dużych promieniowych i umiarkowanych dwukierun-
kowych obciążeń osiowych, tolerujących niewspółosio-
wość statyczną i dynamiczną
 ▶ Nr. 1 NA ŚWIECIE 
Maksymalizacja średnicy, długości i ilości rolek w  
połączeniu ze zoptymalizowanym profilem rolki/
bieżni, NACHI zapewnia najwyższą nośność na świecie
 ▶ Dodatkowo NACHI oferuje specjalne wykonanie  
odporne na wibracje ze zwiększoną wytrzymałością 
koszyka i lepszą odpornością na korozję

Zastosowania: Przekładnie przemysłowe, przenośniki, 
dmuchawy, stalownie i papiernie, maszyny górnicze, 
kamieniołomy i maszyny budowlane, granulatory, przemysł 
dźwigowy, przesiewacze wibracyjne i kruszarki

Łożyska do krążków linowych

Dwurzędowe łożyska walcowe z pełną liczbą wałeczków 
do dużych dynamicznych i statycznych obciążeń promie-
niowych 
 ▶ Unikalna konstrukcja gumowego uszczelnienia o  
doskonałych właściwościach uszczelniających
 ▶ Smar na bazie mydła litowego z dodatkami EP
 ▶ Dostępne z wyjątkowo odporną na korozję powłoką 
chromianową i smarem do niskich temperatur (-40 °C)

Zastosowania: Krążki linowe

Łożyska walcowe dwurzędowe

Łożyska superprecyzyjne do zastosowań z dużymi 
prędkościami i dużymi obciążeniami promieniowymi
 ▶ Wysoka dokładność wykonania i sztywność łożysk 
walcowych dwurzędowych NACHI umożliwia wysoką 
dokładność procesów produkcyjnych i produktów
 ▶ Opcjonalny otwór stożkowy umożliwia regulację  
wewnętrznego luzu promieniowego po zamontowaniu
 ▶ Spełniają wysokie wymagania dotyczące sztywności 
wrzecion obrabiarek w połączeniu z superprecyzyj-
nymi łożyskami skośnymi wzdłużnymi

Zastosowania: Tokarki, centra obróbcze i maszyny  
drukarskie

Łożyska kulkowe wzdłużne

Do jedno i dwukierunkowych średnich obciążeń osiowych
 ▶ Rozłączne elementy są wymienne, co ułatwia montaż, 
demontaż i przeglądy konserwacyjne
 ▶ Łożyska z kulistymi podkładkami obudowy umożliwia-
ją niewspółosiowość kątową między wałem a obudo-
wą, a także kompensują niewspółosiowość między 
powierzchniami podparcia w oprawie i na wale

Zastosowania: Wentylatory przemysłowe, pompy  
przemysłowe, przekładnie przemysłowe, górnictwo, 
przetwórstwo minerałów i cementu

Łożyska podporowe śrub kulowych – TAB
Łożyska superprecyzyjne do zastosowań z dużymi prędko-
ściami, dużymi obciążeniami promieniowymi i osiowymi 
oraz wysokimi wymaganiami dotyczącymi sztywności 
 ▶ Dostępne ze zintegrowanym uszczelnieniem stykowym 
(o niskim momencie obrotowym) i uszczelnieniem bezdo-
tykowym w celu uzyskania kompaktowej konstrukcji 
maszyny
 ▶ Oszczędność kosztów i energii dzięki niskiemu i stabil-
nemu momentowi roboczemu uzyskanemu poprzez za-
stosowanie uszczelnienia NACHI o ulepszonej konstrukcji
 ▶ Luz jest regulowany dla zestawu łożysk zespolonych z 
wyprzedzeniem, osiągając odpowiednie napięcie wstępne 
tylko przez dokręcenie nakrętki lub pokrywy i eliminu-
jąc potrzebę regulacji i pomiaru momentu obrotowego

Zastosowania: Wsporniki śrub kulowych w obrabiarkach, 
bardzo precyzyjne siłowniki w szybkich maszynach,  
precyzyjny sprzęt pomiarowy i roboty

Łożyska podporowe śrub kulowych – TAF

Łożyska superprecyzyjne do zastosowań z dużymi 
prędkościami, dużymi obciążeniami promieniowymi i 
osiowymi oraz wysokimi wymaganiami dotyczącymi 
sztywności
 ▶ Maksymalne obciążenie znamionowe dzięki więk-
szemu rozmiarowi kuli przy zachowaniu wymiarów 
granicznych jak w przypadku serii 73 
 ▶ Luz jest regulowany dla zestawu łożysk zespolonych 
z wyprzedzeniem, osiągając odpowiednie napięcie 
wstępne tylko przez dokręcenie nakrętki lub pokrywy 
i eliminując potrzebę regulacji i pomiaru momentu 
obrotowego
 ▶ Opcja VA/VE jako zamiennik łożysk baryłkowych 
wzdłużnych w celu poprawy wydajności

Zastosowania: Formowanie wtryskowe i obrabiarki

Łożyska podporowe śrub kulowych – TAU

Łożyska superprecyzyjne do zastosowań z dużymi pręd-
kościami, dużymi obciążeniami promieniowymi i osiowy-
mi oraz wysokimi wymaganiami dotyczącymi sztywności
 ▶ Zintegrowana konstrukcja obudowy i pierścienia  
zewnętrznego zmniejsza liczbę otaczających elemen-
tów i upraszcza procedurę wymiany, skracając w ten 
sposób czas instalacji
 ▶ Fabrycznie ustawione napięcie wstępne eliminuje  
konieczność regulacji obudowy, co jeszcze bardziej 
upraszcza procedurę instalacji
 ▶ Oszczędność kosztów i energii dzięki niskiemu i stabil-
nemu momentowi roboczemu uzyskanemu poprzez 
zastosowanie uszczelnienia NACHI o ulepszonej kon-
strukcji

Zastosowania: Wsporniki śrub kulowych w obrabiarkach, 
bardzo precyzyjne siłowniki w szybkich maszynach,  
precyzyjny sprzęt pomiarowy i roboty

Łożyska baryłkowe wzdłużne

Do dużych dwukierunkowych obciążeń osiowych i 
umiarkowanych obciążeń promieniowych, tolerujących 
niewspółosiowość statyczną i dynamiczną
 ▶ Nr. 1 NA ŚWIECIE  
Maksymalizacja średnicy, długości i ilości rolek w  
połączeniu ze zoptymalizowanym profilem rolki/
bieżni, NACHI zapewnia najwyższą nośność na świecie
 ▶ Opracowana przez NACHI konstrukcja stalowego  
koszyka w kształcie litery R maksymalizuje przepływ 
smaru – zmniejszając wytwarzanie ciepła i zwiększa-
jąc dopuszczalną prędkość
 ▶ Standardowa stabilizacja cieplna łożysk NACHI  
pozwala na pracę w temperaturze do 200 °C przy 
minimalnych zmianach wymiarów

Zastosowania: Wtryskarki i pionowe pompy z wałem 
drążonym, koparki, młyny i haki dźwigowe

Łożyska kulkowe skośne precyzyjne

Łożyska superprecyzyjne do zastosowań w aplikacjach  
z dużymi prędkościami i umiarkowanymi obciążeniami 
osiowymi
 ▶ Mniejszy rozmiar kulki i optymalna konstrukcja we-
wnętrzna zmniejszają wytwarzanie ciepła przy dużych 
prędkościach obrotowych. Łożyska te są wymienne ze 
standardowymi łożyskami kulkowymi skośnymi
 ▶ Standardowe płaskie przyłącze NACHI umożliwia  
łatwy montaż, ponieważ nie jest wymagana regulacja 
prawidłowego luzu wewnętrznego lub napięcia 
wstępnego. Uniwersalne wykonania pozwalają na 
elastyczne łączenie w stosy łożysk (sets) co wpływa 
korzystnie na zmniejszenie zapasów i obniżenie  
kosztów zakupu i składowania
 ▶ Dostępne z kulkami ceramicznymi
Zastosowania: Centra obróbcze, szlifierki, wrzeciona  
wysokoobrotowe, tokarki i frezarki

Łożyska kulkowe skośne

Do zastosowań wymagających dużych prędkości i  
dużych obciążeń osiowych
 ▶ Wysoka dokładność wykonania pozwala na szybkie 
przyspieszanie i zwalnianie oraz płynną i cichą pracę
 ▶ Standardowe płaskie przyłącze NACHI umożliwia  
łatwy montaż, ponieważ nie jest wymagana regulacja 
prawidłowego luzu wewnętrznego lub napięcia 
wstępnego. Uniwersalne wykonania pozwalają na 
elastyczne łączenie w stosy łożysk (sets) co wpływa 
korzystnie na zmniejszenie zapasów i obniżenie 
kosztów zakupu i składowania

Zastosowania: Skrzynie biegów, pompy, silniki elek-
tryczne, obrabiarki i sprzęgła, tokarki, wiertarki,  
szlifierki, centra obróbcze, frezarki, krajalnice

Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe

Do dużych obciążeń promieniowych, dwukierunkowych 
obciążeń osiowych i umiarkowanych momentów prze-
chylających
 ▶ Szczególnie nadają się do kompaktowych łożyskowań, 
w których wymagany jest łatwy montaż
 ▶ Dwie opcje kąta pracy (20°/30°), aby dokładnie  
dopasować się do wymagań aplikacji – poprawiając 
wydajność i wydłużając żywotność łożyska

Zastosowania: Pompy, akcesoria do silników i elektro-
narzędzia

Łożyska kulkowe samonastawne

Do zastosowań wymagających dużych prędkości z  
niewielkimi dwukierunkowymi obciążeniami osiowymi, 
tolerującymi niewspółosiowość statyczną i dynamiczną
 ▶ Standardowy koszyk z tworzywa sztucznego NACHI 
zapewnia niskie tarcie i niskie wytwarzanie ciepła przy 
jednoczesnym zmniejszeniu poziomu hałasu i wibracji 
w warunkach niewspółosiowości 
 ▶ Doskonale nadaje się do łączenia z oprawami stojącymi
Zastosowania: Wentylatory

Łożyska sprzęgła magnetycznego

Do zastosowań z wysokimi prędkościami obrotowymi 
pierścienia zewnętrznego, umiarkowanymi obciążeniami 
promieniowymi i osiowymi oraz umiarkowanymi momen-
tami przechylającymi
 ▶ Nr. 1 NA ŚWIECIE 
NACHI zdobyło ponad 50% udziału w rynku kół  
pasowych klimatyzacji samochodowej dzięki szerokiej 
gamie konstrukcji wewnętrznych łożysk – uszczelnień, 
koszyków i materiałów, a także opracowaniu specjal-
nych smarów
 ▶ Łożysko o cienkim przekroju, spełniające wyjątkowe 
wymagania dotyczące stosunku średnicy wewnętrznej 
do zewnętrznej

Zastosowania: Klimatyzatory samochodowe i inne  
akcesoria do silników

4-punktowe łożyska kulkowe

Do zastosowań z dużymi prędkościami i dużymi promie-
niowymi i dwukierunkowymi obciążeniami osiowymi
Opcja VA/VE jako zamiennik dla: 
 ▶ Łożysk stożkowych w celu zwiększenia wydajności: 
kontakt punktowy bieżni z kulką jest lepszy niż  
kontakt liniowy z rolką
 ▶ Łożyska kulkowe zwykłe zwiększające sztywność: 
Zwiększona liczba punktów styku zmniejsza ugięcie 
i luz osiowy, a także przedłuża żywotność łożyska
 ▶ Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe w celu zmniej-
szenia rozmiaru i uzyskania kompaktowej konstrukcji
 ▶ Doskonały jednoczęściowy pierścień wewnętrzny do 
łatwego montażu

Zastosowania: Akcesoria silnikowe, sprzęt AGD, elektro-
narzędzia, obrabiarki, silniki elektryczne, pompy,  
wentylatory, koła pasowe, przekładnie

Łożyska walcowe

Do zastosowań wymagających dużych prędkości i dużych 
obciążeń promieniowych
 ▶ Standardowy plastikowy koszyk NACHI zapewnia  
niskie tarcie i niskie wytwarzanie ciepła przy jedno-
czesnym zmniejszeniu poziomu hałasu
 ▶ Dostępne z koszykami tłoczonymi stalowymi, obrabia-
nymi maszynowo mosiężnymi lub poliamidowymi

Zastosowania: Silniki elektryczne, silniki trakcyjne,  
tabory kolejowe i przekładnie

Łożyska stożkowe

Do zastosowań z dużymi prędkościami i dużymi obciąże-
niami promieniowymi i osiowymi 
 ▶ Rozłączne i wymienne elementy umożliwiają prosty 
montaż, demontaż i konserwację
 ▶ Zaawansowana konstrukcja żeber pierścienia  
wewnętrznego zapewnia doskonałe prowadzenie  
rolek w celu uzyskania lepszej wydajności
 ▶ Ulepszona geometria styku zapewnia niskie tarcie i 
zmniejsza wytwarzanie ciepła, jednocześnie zmniej-
szając poziom hałasu i wibracji

Zastosowania: Przekładnie przemysłowe, przekładnie 
samochodowe, samochodowe mechanizmy różnicowe, 
koła samochodowe i tabor kolejowy

Łożyska kulkowe zwykłe >50mm otwór-Ø

Do zastosowań w aplikacjach z dużymi prędkościami 
obrotowymi, z umiarkowanymi obciążeniami promienio-
wymi i dwukierunkowymi obciążeniami osiowymi
 ▶ Prostota i dokładność sprawiają, że łożyska kulkowe 
zwykłe są najbardziej wszechstronnym i najczęściej 
stosowanym typem łożysk, z licznymi opcjami mody-
fikacji w celu dalszego zwiększenia zastosowań
 ▶ Płynne i ciche właściwości toczne
Zastosowania: Obrabiarki, silniki elektryczne, pompy, 
wentylatory, koła pasowe, przekładnie, sprzęt AGD,  
akcesoria do silników, elektronarzędzia i przenośniki

Łożyska kulkowe zwykłe ≤50mm otwór-Ø

 ▶ Doskonałe gumowe uszczelki odporne na wysoką 
temperaturę zapewniające trwałe uszczelnienie do 
130 °C
 ▶ Oryginalny wysokowydajny smar NACHI Quest pod-
waja żywotność smaru w temperaturach do 150 °C
 ▶ Oszczędność kosztów i energii – niskie opory toczenia 
i stabilny moment obrotowy dzięki nowej konstrukcji 
uszczelnienia NACHI

PORTFOLIO ŁOŻYSK NACHIPEŁNY ASORTYMENT ŁOŻYSK NACHI

Uwaga: informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Od 1939 roku NACHI rozwija i produkuje łożyska toczne o 
wyjątkowo wysokiej jakości.

NACHI kontroluje każdy etap w procesie – od produkcji  
stali po obróbkę cieplną i obróbkę elementów łożyska.

Obecnie NACHI dostarcza szeroką gamę łożysk kulkowych 
i wałeczkowych do wszelkiego rodzaju zastosowań w 
różnych aplikacjach (obrabiarki, przekładnie, napędy 
elektryczne, dźwigi) i wielu gałęziach przemysłu  
(lotnictwo. motoryzacja, górnictwo, itd.).

NACHI oferuje klientom najwyższą możliwą  
elastyczność rozwiązań 
Szerokie możliwości dostosowania projektu (geometria  
i materiały) do wymagań klienta (w tym projekt bieżni/
koszyków, materiały pierścieni/kulek/koszyków itp.),  
a także efektywne ulepszanie obróbki cieplnej i  
oferowanych powłok.

Od surowca po projekt, produkcję i  
kontrolę jakości

Stal NACHI:
	▶ Specyfikacja	materiałów
	▶ Specyfikacja	procesu
	▶ Kontrola	jakości

Projekt NACHI: 
	▶ Geometria	wewnętrzna	(bieżnie,	koszyki	itp.)
	▶ Uszczelnienie
	▶ Smar

Produkcja NACHI:
	▶ Proces
	▶ Kontrola	jakości

WYKONANE PRZEZ NACHI
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