Egy új alternatíva
több lehetŒség
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Egy fiatal vállalkozás gazdag
hagyományokkal

Tények
Alapítva:
1996

Fiatal és feltörekvŒ: Az NKE-t 1996-ban alapították Steyr-ben, Ausztriában.
A márka gyorsan megjelent a csapágyak világpiacán mint egy jelentŒs választási
lehetŒség. Ma már 5 kontinens több, mint 60 országában értékesítjük termékeinket és ügyfélkörünkbe beletartoznak különbözŒ iparágakhoz tartozó terjesztŒk és
gyártók.

Éves forgalom:
€ 43,8 million (2009)
Átlagos növekedés:
30% évenként (1996-2009)
Alkalmazottak száma (12.09):
200+

Több évtizedes tapasztalat: Gyökereink a korábbi ipari vállalkozásig, a

Értékesítési helyek:
15+

Steyr-ig vezethetŒk vissza. Az NKE alapítói és ügyvezetŒ igazgatói a korábbi Steyr
Wälzlager cégnél dolgoztak. Az Œ csapágyiparban szerzett több évtizedes tapasztalatuk alapvetŒen hozzájárul a fiatal vállalkozás kulcskompetenciájához.

TerjesztŒk/disztribútorok
240+

Az NKE folyamatosan növekszik az ügyfelek bizalmának köszönhetŒen
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NKE központ Steyr-ben, Ausztria

< NKE széleskörı választéka
a normál csapágyakból

Széles körı termékskála –
több lehetŒség
NKE normál csapágyak: Kiváló minŒségı csapágyakat fejlesztünk, gyártunk
és értékesítünk. Több ezer normál csapágy áll rendelkezésre raktárról és még
többet tudunk legyártani rövid határidŒn belül.

NKE különleges csapágy
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NKE különleges csapágyak: Tapasztalt mérnökeink gyors, gyakorlatias és
kreatív személyre szabott megoldásokkal tudnak szolgálni Önnek. Ügyfeleink
– az olyan különbözŒ iparágak területeirŒl, mint például vasút, szivattyúk, sebességváltó, mezŒgazdasági gépek, nehézipar, acél, szélenergia stb.– rendkívül
elégedettek az NKE termékeivel és szolgáltatásaival.

Központi raktár Steyr-ben, Ausztria
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Osztrák minŒség –
világklasszis termékek
>
>
>
>

A 10.000 négyzetméteres steyr-i központ modern gyártási lehetŒségekkel és
minŒségellenŒrzési rendszerekkel rendelkezik. Termékcsoporttól függŒen az
alábbi gyártási és összeszerelési eljárások zajlanak Steyr-ben:

>
>
>
>

NKE összeszerelŒ csarnok, Steyr
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ÖsszeszerelŒ sor

<

melŒüzemet különös tekintettel az olyan kulcsfontosságú gyártási eljárásokra,
mint például a normál és különleges csapágyak új moduláris összeszerelŒ
gépsora.

<

<

Gyártás: Az elmúlt években nagymértékben kiterjesztettük a steyr-i ter-

>

A különleges és nehezen gyártható
alkatrészek CNC forgatása és köszörülésre
(tervezik)
Összetartozó alkatrészek összecsiszolása
(pl. kúpgörgŒcsapágyak)
GördülŒfelületek végsŒ legyártása
Alkatrészek összeszerelése
A réz csapágyházak réz vagy acél
szegecsekkel történŒ forró szegecselése
Demagnetizáció
Lézeres megjelölés
Tisztítás és állagbiztosítás
Csomagolás

Réz csapágyház forró szegecselése

<

Kulcs tevékenységi körök Ausztiában: Az alapvetŒ tevékenységeink
– mint például a tervezés, termékfejlesztés, összeszereslés, gyártás, minŒségbitosítás, logisztika, értékesítés – a steyr-i központban található Ausztriában.

Nagyméretı csapágyak összeszerelése
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Alak - és érdesség- mérés

<

Nagyméretı csapágyak mérŒállomása

<

CNC koordináták mérŒrendszere

<

Zajszint teszteló modul (GP1)

MinŒségi eljárás a
minŒségi csapágyakért
Minden NKE csapágy szigorú és dokumentált minŒségellenŒrzésen
esik át a steyr-i központban. A fejlett tesztelési és mérési felszerelés,
valamint a szigorú minŒségi elvek garanciát biztosítanak arra, hogy
minden egyes NKE csapágy, mely eljut Önhöz megfelel a legmagasabb
minŒségi követelményeknek.
Az NKE steyr-i létesítménye megkapta az ISO9001:2008 minŒsítést a
csapágyak tervezésében, fejlesztésében, gyártásában és terjesztésében.
Íme néhány példa a tesztelési és mérési eszközeinkre:

> Anyag: Spektrométer (kémiai elemzés), keménység teszt
> Méret: Lineáris magasságmérés, forma- és érdességmérés, CNC
>

koordináta-mérŒ rendszer, kerekség és mérŒ állomás nagyméretı
csapágyakhoz
Mıködés: Zaj és rezgés modulok (GP1 és GP2)

A saját lehetŒségeink mellett, rendszeres és speciális vizsgálatok
elvégzésével bízunk meg külsŒ független laboratóriumokat, hogy így
biztosíthassuk az NKE csapágyak kiváló minŒségét.
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Technikai hozzáértés –
Kreatív megoldások

Szolgáltatások, melyek megfelelnek az Ön szükségleteinek:
Technikai szolgáltatásaink értékadóak az iparágban:

Vasút
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Szélenergia

<

<

>

Tervezés és fejlesztés
Felhasználás tervezés – pl. dokumentáció, technikai számítások,
referencialista stb.
Képzés: NKE Bearing College (NKE FelsŒfokú képzés)

<

>
>

Sebességváltók

A megfelelŒ csapágy-megoldás minden alkalmazáshoz: akár eszközei teljesítményét szeretné növelni, akár üzemköltségeit
kívánja csökkenteni a nagyobb haszon
érdekében, számíthat az NKE szakmai tanácsaira és technikai szakértelmére. Hatékony
megoldásokat fejlesztettünk ki iparágak
széles skáláján, például:

<

Szakértelem és tapasztalat: Mérnökeink közel 30 éves tapasztalattal
rendelkeznek a csapágygyártás terén. Szakértelmükkel és kreativitásukkal
mindig a lehetŒ legjobb megoldást keresik az Ön számára.

MezŒgazdasági gépek
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„

„

Amit ügyfeleink mondanak az NKE-rŒl
GÉPGYÁRTÓ

„

Mivel bányászati gépeinket világszerte használják,
fontos számunkra, hogy beszállítóink ugyanazt a
magas minŒséget nyújtsák termékminŒség, szállítási megbízhatóság, innovációs készség és szolgáltatás-végrehajtás
terén, mint amit tŒlünk várnak a Sandvik
Machines ügyfelei. Megtaláltuk ezeket az
értékeket és ezért szívesen mıködünk együtt
az NKE-vel.
Ernst Hammerlindl, Senior Designer Borer Miner, Drives
Sandvik Mining and Construction G.m.b.H., BKM 1
www.miningandconstruction.sandvik.com, Austria

TERJESZTÃ

„

2001 óta terjesztünk NKE csapágyakat. Az NKE
normál csapágyainak skálája rendkívül széles, a
csapágyak kiváló minŒségŒek és 100%-ban kompatibilisek
bármely más fŒ márkával. Teljes mértékben elégedettek vagyunk az NKE hozzáértésével és
termékeik versenyképességével.
Marc Picard, Managing Director
Friedrich PICARD GmbH
www.picard.de, Germany

Kérje legfrissebb referencialistánkat.
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Az NKE csapágyakat több, mint 60
országban terjesztik világszerte

Világméretı hálózat –
Szolgáltatás helyben

Az NKE-nek 15 kirendelt irodája és körülbelül 240
terjesztŒje van 5 kontinensen, hogy képes legyen
a világpiacot kiszolgálni..
A gyorsan terjeszkedŒ hálozat lehetŒvé teszi, hogy
Ön kényelmesen helyben hozzáférhessen az NKE
termékeihez és szolgáltatásaihoz.
Kapcsolatba léphet velünk a www.nke.at oldalon.

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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