KINEX BEARINGS
Profil Spółki

O NAS

PONAD 100 LAT DOŚWIADCZEŃ
W INŻYNIERII I PRODUKCJI ŁOŻYSK

Krótkie Wprowadzenie

Wiarygodny partner w kreowaniu
nowych rozwi ązań ruchowych

KINEX BEARINGS należą wraz ze swoim
doświadczeniem do ważnych światowych dostawców
w zakresie standardowych i specjalistycznych łożysk
tocznych skierowanych do różnorodnych zastosowań
przemysłowych. Głównym zadaniem i celem jest
zapewnienie dostaw kompletnego asortymentu
łożysk produkowanych w poszczególnych fabrykach,
w celu rozwinięcia współpracy z klientami
oraz dostarczenia im serwisu zgodnego z ich
wymaganiami.
W celu osiągnięcia maksymalnej satysfakcji
naszych klientów oraz elastycznego reagowania
na zapotrzebowania rynku, KINEX BEARINGS
łaczą pracę działu badań, inżynierii, produkcji i
marketingu. Prawie cała produkcja spółki KINEX
BEARINGS, a.s. jest kierowana na rynki zagraniczne.

OD POMYSŁU, PRZEZ INOWACJĘ,
DO PERFEKCJI ...
Światowy dostawca nr 1 w zakresie łożysk specjalistycznych
dla przemysłu tekstylnego
Europejski leader w cylindrycznych łożyskach wałeczkowych
Jeden ze światowych dostawców dla przemysłu
samochodowego
Liczący się dostawca łożysk tocznych dla przemysłu
kosmicznego
Wiarygodny dostawca dla klientów indywidualnych na całym
świecie

STRUKTURA SPRZEDAŻY
Terytorialna dystrybucja sprzedaży

Dystrybucja sprzedażowa według gałęzi przemysłu
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łożyska dla przemysłu kolejowego

łożyska dla przemysłu kosmicznego i
specjalistycznego

Azja

łożyska dla przemysłu samochodowego

Others

Ameryka Północna

łożyska katalogowe

Ameryka Środkowa i Południowa

łożyska do maszyn tekstylnych

Europa

HISTORYCZNE
FAKTY

JAKOŚĆ
ŁOŻYSK

Fabryki KINEX BEARINGS powstały w wyniku
historycznego rozwoju i stabilizowania się technologii
i organizacji. KINEX BEARINGS wraz ze swoim
wielkoskalowym programem stają się czołowym
światowym dostawcą łożysk tocznych.

Skierowana na klienta, z założeniem wypełniania jego
wymagań i oczekiwań jest podstawowym założeniem
strategii spółki. Implementacja certyfikowanego systemu
zarządzania jakością we wszystkich spółkach KINEX
BEARINGS jest efektywnym narzędziem w poprawnej
identyfikacji wymagań i oczekiwań klientów, jak również do
monitorowania i podnoszenia ich satysfakcji.

SPÓŁKA KINEX
Historia od 1906 …

1906

KINEX SA
Otwarcie fabryki w Bytca, rozpoczęcie produkcji
inżynieryjnej „Povazsky zelezopriemysel”

1948

KINEX - KLF SA
Otwarcie fabryki w Kysucke Nove Mesto

PRODUKCJA ŁOŻYSK
1950

Produkcja kul oraz łożysk kulkowych
-pierwsze wyprodukowane łożysko na Słowacji było 6204
wzorem

1953

Produkcja łożysk wałeczkowych i cylindrycznych
łożysk kulowych
-produkcja cylindrycznych jednorzędowych łożysk
kulowych

1959

Produkcja łożysk dla kolei
-cylindryczne kulowe łożysko jednorzędowe dla
pojazdów kolejowych

1964

Produkcja łożysk dla przemysłu lotniczego
-różnorakie zastosowania w przemyśle lotniczym

1968

Produkcja łożysk dla przemysłu tekstylnego
-specjalistyczne kulowe łożyska dwurzędowe

1978

Produkcja łożysk do pomp wodnych
-specjalistyczne łożyska dwurzędowe

1987

Produkcja dolnych wsporników łożyskowych
-specjalistyczne łożyska dwurzędowe

2009

Nowy obszar produkcyjny łożyska
dla przemysłu lotniczego w fabryce w Bytca

KINEX BEARINGS są zaklasyfikowane do wyróżnionej grupy
dostawców dla przemysłu lotniczego certyfikatem zgodności
z międzynarodowymi wymaganiami AS 9100 oraz NADCAP.

CERTIFIKATY
JAKOŚCI
// ISO 9001
// ISO/TS 16949
// AS 9100
// IRIS
// ISO 14001
// BS OHSAS 18001
// Nadcap AC7102
// Nadcap AC7108
// Nadcap AC7114

ŁOŻYSKA KOLEJOWE
Początek produkcji jednorzędowych cylindrycznych łożysk wałeczkowych dla maźnic kolejowych DATUJE SIĘ NA 1959 roku. Produkcja łożysk
tocznych dla pojazdów kolejowych jest prowadzona zgodnie z wymaganiami Standardów
Europejskich EN 12080.

Jednorzędowe cylindryczne łożysko wałeczkowe
wykorzystywane w przemyśle kolejowym było
testowane względem zgodności z Normą Europejską
EN 12080. KINEX BEARINGS należą do liderów w
grupie dostawców osiowych cylindrycznych łożysk

wałeczkowych dla przemysłu kolejowego w Europie.
Łożyska uzyskały szereg dopuszczeń do użytku na
różnorakich rynkach.

Zastosowanie łożysk
Otwory piasty kół wagonów transportowych, pasażerskich, lokomotyw elektrycznych i dieslowych, układów motorniczych
dla pociągów dieslowych i elektrycznych
napędy
silniki trakcyjne i generatory
kompresory silnikowe, wentylatory silnikowe
napędy sprężarek
wzbudnice i ładowarki prądnic lokomotyw elektrycznych i dieslowych

ROZWIĄZANIA INZYNIERYJNE DLA PRZEMYSŁU
KOSMICZNEGO

Głównym
zadaniem
dla
oddziału
KINEX
zajmującego
się przestrzenią powietrzną
jest
oferta
kompleksowych
rozwiązań oparta na dostarczaniu łożysk wraz z serwisem
dla klientów przemysłu kosmicznego. Odział KINEX Przestrzeń
Powietrzna jest oparty na zintegrowaniu działań badawczych,
technicznych, konsultingowych,
produkcyjnych,
biznesowych
oraz serwisowych.

ROZWIĄZANIA INZYNIERYJNE
DLA PRZEMYSŁU KOSMICZNEGO
KINEX BEARINGS został zaklasyfikowany
do grupy wyróżnionych dostawców dla
przemysłu
kosmicznego
certyfikatem
zgodności z międzynarodowymi standardami AS 9100 i NADCAP.
KINEX dostarcza kompleksowe serwisy
w
specjalistycznych
procesach
dla
przemysłu lotniczego przez specjalistyczne
wyposażenie do kontrolowania – obróbka
cieplna, MPI, FPI, prądy wirowe i trawienie
temperaturowe.

In accordance with SAE Aerospace Standard AS7003, to the revision in effect at
the time of the audit, this certificate is granted and awarded by the authority of
the Nadcap Management Council to:

Kinex Bearings, a.s.
1.maja 71/36
Bytca, 01483
Slovakia

This certificate demonstrates conformance and recognition of accreditation for
specific services, as listed in www.eAuditNet.com on the Qualified Manufacturers
List (QML), to the
in effect
theAerospace
time of theStandard
audit for: AS7003, to the revision in effect at
In revision
accordance
with at
SAE
the time of the audit, this certificate is granted and awarded by the authority of
the Nadcap Management Council to:

Heat Treating
Kinex Bearings, a.s.
1.maja 71/36

Zastosowanie łożysk
silniki turboodrzutowe i turbośmigłowe
obudowy napędów
układy głównych wirników
obrotowe części reduktorów
pomocnicze zespoły napędowe
rozruszniki zespołów generatorowych
systemy klimatyzacyjne
pompy hydrauliczne i pompy paliwa

Certificate Number: 9768141893
Expiration Date: 31 January 2013

Bytca, 01483
Slovakia

Joseph G. Pinto, Vice President and Chief Operating Officer

This certificate demonstrates conformance and recognition of accreditation for
specific services, as listed in www.eAuditNet.com on the Qualified Manufacturers
In accordance
SAE
Aerospace
Standard
List (QML), to the revision
in effectwith
at the
time
of the audit
for: AS7003, to the revision in effect at
the time of the audit, this certificate is granted and awarded by the authority of
the Nadcap Management Council to:

Performance Review Institute (PRI) 161 Thorn Hill Road Warrendale, PA 15086-7527

Heat Treating
Kinex Bearings, a.s.
1.maja 71/36

Certificate Number: 9768141893
Expiration Date: 31 January 2013

Bytca, 01483
Slovakia

Joseph G. Pinto, Vice President and Chief Operating Officer

This certificate demonstrates conformance and recognition of accreditation for

services,
as listed
in www.eAuditNet.com
on the Qualified Manufacturers
Performance Review Institute (PRI) specific
161 Thorn
Hill Road
Warrendale,
PA 15086-7527
List (QML), to the revision in effect at the time of the audit for:

Heat Treating

Certificate Number: 9768141893
Expiration Date: 31 January 2013

Joseph G. Pinto, Vice President and Chief Operating Officer

Performance Review Institute (PRI) 161 Thorn Hill Road Warrendale, PA 15086-7527

SEDNEM JAKOSCI ŁOZYSK DLA
PRZEMYSŁU LOTNICZEGO SA PROCESY
Trawienie
Badanie
temperatu
fluorescencyjne
rowe - FPI
NITAL ETCH

Obróbka
cieplna

Testy
pradów
wirowych
- EDDY

Proszkowe
badanie
magnetyczne
- MPI

ŁOŻYSKA SAMOCHODOWE
KINEX BEARINGS oferują grupę standaryzowanych i specjalistycznych łożysk używanych
w zestawach poszczególnych agregatów silników samochodowych. Łożyska toczne są
przypisane do OEM Stowarzyszenie Pierwotnych
producentów
zakupu
pierwotnego
oraz
napraw dla samochodów osobowych,
ciężarówek i traktorów.

Zastosowanie
łożysk
samochody osobowe,
ciężarówki i traktory
układy wału skrzyni biegów
skrzynie biegów
pompy wodne
napędy
przekładnie napędowe
silniki
akcesoria

Sukces KINEX BEARINGS jest oparty na
doskonałej jakości produktów i procesów
produkcji, wielkiej sile innowacyjności oraz
umiejętności szybkiego reagowania na
specjalistyczne wymagania klientów. Spółka
obecnie dostarcza więcej niż 5000 zastosowań
jednorzędowych
łożysk
kulowych,
cylindrycznych łożysk wałeczkowych oraz
specjalistycznych łożysk dwuosiowych dla

sektora samochodowego. Siła innowacji
jest oparta na doświadczeniu pracowników,
wiedzy i współpracy z uniwersytetami. Takie
metody jak symulacja wirtualna, produkcja
prototypów w celu wykonywania testów
praktycznych oraz własne stanowiska testowe
redukują okres badań i gwarantują najwyższą
możliwa jakość produktów.

ŁOŻYSKA SUPER PRECYZYJNE
Specjalistyczne łożyska
są
to
produkty
o
zróżnicowanej
charakterystyce funkcjonalnej
w porównaniu do podstawowych standardowych konstrukcji. Są one
zwykle przeznaczone do
specjalnych zestawów.

KINEX BEARINGS dostarczają szeroki asortyment
super precyzyjnych i specjalistycznych łożysk tocznych.

Zastosowanie łożysk
wysoka dokładność i duża prędkość aplikacji
duża prędkość systemów wrzecion
obrabiarki
obrotowe części drukarek
turbosprężarki doładowujące
Jednym z najważniejszych segmentów przemysłu są specjalistyczne
jednorzędowe łożyska skośne dla wysoko obrotowych częstotliwości
i wysokiej dokładności zestawów. Te łożyska różnią się od łożysk
standardowych w projekcie wnętrza pierścieni łożyska, przez
wielkość kąta działania, rodzaj koszyczka i wysoką precyzyjną
tolerancję klasy pracy.

Łożyska te są nierozłączne, a ich wygodny zestaw ustawień
gwarantuje wymagana zwięzłość i dokładność obudowy. Do
ekstremalnie wysokich prędkości, niskiego tarcia oraz wytwarzania
niskiej temperatury w łożysku są produkowane łożyska z kulami
ceramicznymi.

ŁOŻYSKA TEKSTYLNE
Rozwój łożysk specjalistycznych
dla przemysłu tekstylnego jest
powiązany z rozwiązaniami układów
najbardziej istotnych części maszyny
tekstylnej ale również z narzędziami
pomiarowymi.

Zastosowanie
łożysk
w nie wrzecionowych
przędzarkach
w obudowie łożysk komory
przędzarki oraz otwartych
łożyskach wałeczkowych
w łożyskach krążka prasy
w zestawach wrzecion
tekstylnych
w maszynach do
teksturowania

Specjalistyczne, dwuosiowe łożyska kulowe do
maszyn tekstylnych są projektowane dla wysoko
obrotowych prędkości i relatywnie lekkiego
załadunku. Są znane ze swojej dokładności o
wysokich parametrach oraz spokojnego biegu
gwarantującego wysoką efektywność. Te łożyska
są dostarczane do klientów na zamówienie i
są wyposażone w dodatkowe komponenty np.
sprężynujące stałe zawieszenie.
W niektórych przypadkach, łożyska stanowią

całkowicie zintegrowane zestawy, dzięki którym
z technologicznego i ekonomicznego punktu
widzenia, istnieje możliwość efektywniejszej
produkcji maszyn tekstylnych. Dla obrotów
o wysokiej częstotliwości KINEX BEARINGS,
a.s. oferują jednoosiowe, cylindryczne łożyska
wałeczkowe bez pierścienia wewnętrznego typu
VL. Cylindryczne łożyska wałeczkowe typu VL
znajdują zastosowanie w zestawach
łożyskowych wrzecion tekstylnych.

ŁOŻYSKA DLA POZOSTAŁYCH ZASTOSOWAŃ W PRZEMYŚLE
KINEX BEARINGS, a.s. dostawca łożysk tocznych,
ważnego wyposażenia i serwisu dla końcowego
odbiorcy w przemyśle maszynowym, budowlanym jak również dla dystrybutorów oraz
pozostałych gałęzi biznesu.

Zastosowanie łożysk
przemysł inżynieryjny
przemysł rolniczy
przemysł górniczy
przemysł papierowy
energetyka
W dodatku do standardowych łożysk tocznych w podstawowej
i zmodyfikowanej wersji, KINEX BEARINGS oferują serię
specjalistycznych łożysk tocznych, które zostały zaprojektowane
do zestawów maszyn, instrumentów oraz wyposażenia w wielu
dziedzinach przemysłu.

przemysł spożywczy

TWÓJ PARTNER W PRZEMYŚLE

KontaKt
KINEX BEARINGS, a.s.
Ul 1 maja 71/36, 014 83 Bytca, Słowacja

Oficjalny www.kinex.sk
przedstawiciel w Polsce
Wydanie: CP_Marzec_2013

P.P. Promot
Jan Mieczysław Kowalczyk
ul. Metalowa 9, 87-800 Włocławek
tel. +48 235 55 00, promot@szczotkiweglowe.pl
www.szczotkiweglowe.pl

