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OsvûÏující alternativa
pro více moÏností
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< ·ir
loÏ

Mlad˘ podnik
s bohatou tradicí

Fakta
ZaloÏeno:
1996

Mladí a vzestupující: NKE byla zaloÏena v roce 1996 v rakouském Steyru.

Roãní obrat:
43 milliónÛ € (2008)

Tato znaãka vstoupila rychle na svûtov˘ loÏiskov˘ trh jako v˘znamná alternativa.
V souãasné dobû máme prodejní aktivity ve více neÏ 60-ti zemích na pûti
kontinentech, a základnu zákazníkÛ v rozsahu od distributorÛ k OEM klientÛm
v rÛzn˘ch prÛmyslov˘ch odvûtvích.

PrÛmûrn˘ rÛst:
35% p.a. (1996-2008)
Poãet zamûstnancÛ (05.09):
180+

Zku‰enosti nûkolika desetiletí: Na‰e koﬁeny mohou b˘t vystopovány zpût

Obchodní poboãky:
15+

ke starému závodu Steyr. Zakladatelé NKE a vedoucí kádry pocházejí z dﬁívûj‰í
spoleãnosti Steyr Wälzlager. Jejich zku‰enosti nûkolika desetiletí v loÏiskovém
prÛmyslu znaãnû pﬁispívají do jádra kvalifikovanosti mladého podniku.

Distributoﬁi:
240+

<

NKE roste trvale, díky dÛvûﬁe zákazníkÛ.
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Nové sídlo závodu NKE bylo dokonãeno v ãervnu 2009. První fáze
stavby zahrnuje v˘robní halu (6.000 m2), samoãinn˘ vysokopolicov˘
sklad (1.300 m2) a administrativní budovu (3.000 m2)

<

< ·irok˘ sortiment standardních
loÏisek

Komplexní rozsah sortimentu –
Více moÏností
NKE standardní loÏiska: Vyvíjíme, vyrábíme a uvádíme na trh vysoce kvalitní
loÏiska. Tisíce standardních loÏisek je dostupn˘ch skladem a mnoho dal‰ích
poloÏek v krátk˘ch v˘robních – dodacích termínech.

NKE speciální loÏiska

<

<

NKE speciální loÏiska: Zku‰ení inÏen˘ﬁi NKE vám poskytnou rychlé, praktické
a tvÛrãí ﬁe‰ení na zakázku. Na‰i zákazníci z prÛmyslov˘ch oborÛ jako napﬁ.
Ïeleznice, ãerpadla, pﬁevodovky, zemûdûlské strojírenství, tûÏk˘ prÛmysl,
oceláﬁství, papírensk˘ a celulózov˘ prÛmysl atd., jsou vysoce spokojeni s
produkty a sluÏbami NKE.

Centrální sklad ve Steyru, Rakousko
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Rakouská kvalita –
v˘robky svûtové tﬁídy
>

inÏen˘ring, v˘voj v˘robku, montáÏ, finální zpracování zajiDtûní jakosti, logistika, marketing a prodej – jsou soustﬁedûny v na‰em hlavním sídle závodu ve
Steyru, v Rakousku.

>

V˘roba: V posledních letech jsme znaãnû roz‰íﬁili v˘robní prostory ve Steyru,
zejména pro rozhodující v˘robní procesy jako jsou nové modulární montáÏní
linky pro standardní i speciální loÏiska.

Modulární linka pro montáÏ komponent

<

MontáÏní hala ve Steyru

<

<

Ná‰ 10.000m2 hlavní závod ve Steyru je vybaven moderními v˘robními zaﬁízeními a systémy zaji‰Èování jakosti. V závislosti na skupinû v˘robkÛ, následující
v˘robní a montáÏní procesy, které jsou uskuteãÀovány ve Steyru:

>
>
>
>
>
>
>

CNC soustruÏení/brou‰ení speciálních a
kritick˘ch komponent (plánováno na r. 2008)
Brou‰ení za úãelem pﬁilícování párÛ
(napﬁ. párování kuÏelíkov˘ch loÏisek)
Finální zpracování obûÏn˘ch drah
Modulární skládání komponentÛ
N˘tování mosazn˘ch klecí za tepla
ocelov˘mi n˘ty nebo integrovan˘mi
mosazn˘mi n˘ty
Demagnetizace
Laserové znaãkování
âi‰tûní a konzervace
Balení

N˘tování mosazn˘ch klecí za tepla

<

Hlavní kompetence v Rakousku: Na‰e hlavní kompetence – jako napﬁ.

MontáÏ velkorozmûrov˘ch loÏisek
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Mûﬁení profilu a drsnosti

<

CNC mûﬁící souﬁadnicov˘ systém

Kvalitním zpracováním
ke kvalitním loÏiskÛm
Ve‰kerá NKE loÏiska jsou podrobena pﬁísn˘m, zdokumentovan˘m
jakostním inspekcím v na‰em hlavním závodu ve Steyru. PouÏitím
pokroãilého testu a mûﬁicích zaﬁízení, a stejnû tak dÛslednou jakostní
politikou, mÛÏeme garantovat, Ïe kaÏdá jednotlivá sada
loÏisek, která je vám doruãena splÀuje nejvy‰‰í standardy kvality...
Pracovi‰tû NKE ve Steyru je drÏitelem certifikátu ISO9001:2000 za
konstrukci, v˘voj, v˘robu a distribuci loÏisek. Zde je nûkolik pﬁíkladÛ
na‰ich testovacích a mûﬁicích zaﬁízení:

> Materiál: Spektrometr (chemická anal˘za), testování tvrdosti
> Rozmûry: Lineární mûﬁení v˘‰ky, mûﬁení tvaru a hrubosti, CNC
>

souﬁadnicov˘ mûﬁicí systém, a stanovi‰tû mûﬁení kulatostí
velkorozmûrov˘ch loÏisek.
Funkãnost: Hlukové a vibraãní moduly (GP1 a GP2)

Kromû na‰ich vlastních zaﬁízení, také externí nezávislé laboratoﬁe
povûﬁujeme k regulérním nebo speciálním kontrolám abychom
zabezpeãili nejvy‰‰í kvalitu NKE loÏisek.

<

<

<
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Stanovi‰tû pro mûﬁení
velkorozmûrov˘ch loÏisek

Testovací modul pro mûﬁení hluku
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Technická zpÛsobilost –
kreativní ﬁe‰ení
zku‰enosti s loÏisky. S rozsáhl˘m know-how a kreativitou, konstruktérsk˘ t˘m
vÏdy pro vás hledá nejlep‰í moÏné ﬁe‰ení.

SluÏby k uspokojení va‰ich potﬁeb: Ná‰ technick˘ servis je nastaven na
prÛmyslová mûﬁítka:

Îelezniãní aplikace

Vûtrná energie

<

<

>

Návrh a v˘voj v˘robku
Aplikaãní inÏen˘rství – napﬁ. dokumentace, technická kalkulace, pﬁevádûcí/srovnávací systémy, etc.
·kolení/Kurzy – NKE Bearing College

<

>
>

Pﬁevodovky

Pﬁesné loÏiskové ﬁe‰ení pro kaÏdou
aplikaci: Chcete-li zv˘‰it v˘konnost va‰eho
zaﬁízení nebo redukovat náklady na Ïivotní
cyklus za úãelem zv˘‰ení rentability, mÛÏete
mít prospûch z odborného posudku a
odborné expertizy NKE. Vyvinuli jsme
efektivní ﬁe‰ení v ‰irokém spektru prÛmyslov˘ch odvûtví, napﬁíklad:

<

Know-how a zku‰enosti: Na‰i konstruktéﬁi mají více jak 30-tileté

Zemûdûlské strojírenství
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Co ﬁíkají na‰i zákazníci o NKE:
OEM:

“

DISTRIBUTOR:

S na‰ími tûÏebními strojními zaﬁízeními operujícími v provozech po celém svûtû, je pro na‰e
dodavatele dÛleÏité dodrÏování stejnû vysok˘ch standardÛ
ve smyslu kvality v˘robku, spolehlivosti dodávek, pohotovosti pro inovaci a servisních v˘konÛ, které na‰i
zákazníci oãekávají od strojÛ Sandvik Machines.
Tyto hodnoty jsme na‰li, a proto se tû‰íme ze
spolupráce s NKE.

“

Ernst Hammerlindl, Senior Designer Borer Miner, Drives
Sandvik Mining and Construction G.m.b.H., BKM 1
www.miningandconstruction.sandvik.com, Austria

PoÏádejte nás o nejnovûj‰í seznam referencí

“

Distribujeme loÏiska NKE od roku 2001. Kompletní
rozsah standardních loÏisek NKE je vynikající
kvality a 100% kompatibilní s kteroukoliv
jinou znaãkou. Jsme rovnûÏ zcela spokojeni
s kvalitou sluÏeb a konkurenceschopností
v˘robkÛ NKE
Marc Picard, Managing Director
Friedrich PICARD GmbH
www.picard.de, Germany

“
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NKE loÏiska jsou distribuována do
více jak 60-ti zemí svûta

19:13 Uhr

Seite 8

<

NKE_image_CZ_NEU

Celosvûtová síÈ –
lokální servis

Na celosvûtovém trhu má NKE v souãasnosti 15
reprezentaãních zastoupení a pﬁibliÏnû 240 distributorÛ na pûti kontinentech. S touto rychle se
rozrÛstající sítí mÛÏete získat v˘robky a sluÏby
NKE pohodlnû ve va‰í lokalitû.
Nejnovûj‰í kontaktní informace mÛÏete najít na
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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