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RKB: Producător Elveţian de Rulmenţi din Clasa Premium

Grupul RKB Bearing Industries este o 
companie de producţie elveţiană, ce 
activează in industria rulmenţilor din 
1936, avand o capacitate de procesare 
lunară a peste 350 tone de oţel. Experienţa 
acumulată de-a lungul anilor conferă 
RKB expertiza recunoscută în proiectarea 
și fabricarea rulmenţilor tehnologici, cu 
diametrul exterior de peste 1925 mm. 
Obiectivul RKB este de a oferi clienţilor săi 

soluţii eficiente de creștere a productivităţii 
și reducere a costurilor pe termen lung, 
fl exibilitate totală, servicii la cele mai înalte 
standarde, gamă completă de rulmenţi în 
stoc, livrare promptă, rulmenţi premium de 
înaltă calitate.
Cu o reţea de distribuţie globală în peste 
50 de ţări, RKB este universal recunoscută 
ca “The Alternative Power” în domeniul 
rulmenţilor.



RKB HQ

GRUPUL RKB
Repere din Istoria Grupului RKB

Boom-ul economic din anii 1960 l-au 
determinat pe domnul Gianni Colleoni să 
mute activitatea într-o nouă şi modernă locaţie 
de 9.000 mp, fapt ce a permis extinderea 
activităţilor.

RKB incepe o strânsă colaborare în plan 
tehnologic şi de producţie cu partenerii pentru 
realizarea unor proiecte de mare anvergură.

RKB raspunde noilor provocări ale economiei 
globare extinzînd prezenţa sa în întreaga 
lume prin intermediul fi lialelor sale.

Conducerea RKB decide deschiderea a două 
fabrici noi: RKB LN (6.000 mp) și RKB MS (4.500 
mp).

RKB achiziţionează 40.000 mp de teren pentru 
construcţia noii fabrici RKB T4.
Fabrica RKB MS este mutată într-o nouă locatie 
de 8.000 mp.

RKB deschide două noi fi liale: RKB SSC în 
România şi RKB Latam în Mexic.

Este inaugurată fabrica RKB T3 care are o 
suprafaţă de 56.000 mp.

Originea Grupului RKB se regăsește în pasiunea 
și dedicarea familiei Colleoni de a crea o sursă 
sigură de aprovizionare cu rulmenţi și bucșe 
de înaltă calitate.

CALITATE ELVEŢIANĂ PREMIUM
PREZENŢA ÎN LUMEPRPR ZZENENŢAŢA ÎÎÎNN LULUMEME

EXPERIENŢA ÎN DOMENIUL INDUSTRIAL
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Cunoașterea Profundă a 
Problematicii din Industrie 

Născut ca furnizor de nișă, în prezent, Grupul 
RKB aprovizionează o gamă largă de industrii 
din întreaga lume, dezvoltând cunoștinţe și 
expertize specifice în fiecare dintre acestea. 
Filosofia de producţie și comercializare a 
RKB are la bază înţelegerea caracteristicilor și 
nevoilor specifice fiecărei industrii în parte.

Miile de succese înregistrate prin colaborări 
cu diverși clienţi importanţi OEM și MRO 
din diferite domenii, au adus Grupului RKB 
o expertiză de neegalat în industria de 
rulmenţi.

De la construcţii navale la platforme 
petroliere marine, de la fabricarea oţelului la 
prelucrarea metalelor, de la excavatoare la 
mașini de săpat tuneluri, de la mecanisme 
de ridicare a podurilor la aplicaţii de 
transmisie a puterii, de la electrocasnice la 
reductoare uriașe pentru centralele eoliene, 
de la autovehicule grele la aplicaţii pentru 
construcţii, expertiza RKB este prezentă.

Înţelegerea profundă, experienţa de primă 
mână în cercetare-proiectare și tehnologia 
de fabricaţie stau la baza succesului RKB în 
fiecare sector industrial.
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GRUPUL RKB

O Sursă Unică de Rulmenţi Industriali

RKB este specializat în proiectarea și fabricarea 
tuturor tipurilor de rulmenţi:

• Rulmenţi radiali cu bile (DGBB) și rulmenţi radial-

axiali cu bile (ACBB)

• Rulmenţi radiali-oscilanţi cu role butoi (SRB), cu 

cea mai mare pondere în producţia curentă

• Rulmenţi radiali cu role cilindrice (CRB), în special 

cei pe mai multe rânduri de role

• Rulmenţi radial-axiali cu role conice (TRB), 

îndeosebi cei pe mai multe rânduri de role

RKB oferă o sursă unică și de încredere de 
rulmenţi de înaltă calitate, un portofoliu 
complet de tipo-dimensiuni, de la rulmenţii 
miniaturali la cei de dimensiuni foarte mari. 
Rulmenţii RKB sunt fabricaţi în conformitate 
cu standardele actuale ISO, ANSI/ABMA sau 
GOST, în funcţie de cerinţele clientului.
Departamentul Tehnic al RKB sprijină clienţii 
în procesul de selecţie al rulmentului 
potrivit pentru cerinţele specifice ale fiecărei 
aplicaţii.

18%
Transmisia puterii

12%
Șantiere navale și platforme 
off shore

6%
Motoare electrice, ventilatoare 
industriale, pompe

5%
Industria celulozei și hârtiei, 
industria tipografi că

30%
Metalurgie

5%
Energia tradiţională 

și regenerabilă

% Vânzări

3%
Industria chimică 

și a cauciucului

15%
Minerale și minerit

6%
Construcţii

CALITATE ELVEŢIANĂ PREMIUM

PREZENŢA ÎN LUME

EXPERIENŢA ÎN DOMENIUL INDUSTRIAL



PROGRAMUL DE CALITATE
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TOTUL PORNEȘTE DE LA OŢEL
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PRODUCŢIE
Gamă Completă de Rulmenţi, cu Accent pe cei de Dimensiuni Mari

În prezent, RKB produce peste 8.000 de tipo-dimensiuni de rulmenţi. Aceștia sunt 
grupaţi în patru categorii, în conformitate cu tipul rulmentului și fabrica producătoare.

Rulmenţii standardizaţi sunt produși în fabrica RKB T3 
(56.000 mp)

Gama de dimensiuni: diametrul exterior 40-1925 mm
Clasa de precizie: până la P0/P6-CL4

Rulmenţii miniaturali și cei de mici dimensiuni sunt 
produși în fabrica RKB MS (8.000 mp)

Gama de dimensiuni: diametrul interior 1-35 mm 
Clasa de precizie: până la P4-ABEC 7

Rulmenţii tehnologici și cei nestandardizaţi sunt 
produși în fabrica RKB T3 (56.000 mp)

Gama de dimensiuni: diametrul exterior 80-1500 mm 
Clasa de precizie: până la P6/P5-CL2/CL3-HP

Rulmenţii standardizaţi sunt realizaţi în producţie de 
serie mare la fabrica RKB T4 (40.000 mp)

Gama de dimensiuni: diametrul exterior 300-600 mm
Clasa de precizie: până la P6/P5-CL2/CL3-HP

Doar  Oţeluri de Înaltă 
Calitate

Rulmenţii de înaltă calitate necesită materie 
primă de înaltă calitate. Puritatea oţelului 
este criteriul cheie în alegerea materialelor, în 
scopul îmbunătăţirii considerabile a rezistenţei 
rulmentului la oboseală și a capacităţii de 
încărcare. Datorită unei lungi colaborări cu cei 
mai renumiţi producători de oţel din lume, în 
prezent, RKB poate conta pe diferite tipuri de 
oţel (5 de călire în profunzime și 2 de călire la 
suprafaţă), selectate în funcţie de caracteristicile 
rulmentului și cerinţele  aplicaţiei.
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RKB este în avangarda noilor tehnologii de 
tratament termic. Specialiștii săi folosesc linii 
automate de tratament termic, cu băi de săruri 
și atmosferă controlată pentru tratamentul de 
bainitizare (HB), cuptoare pentru stabilizare 
dimensională și tehnologii de reducere a 
austenitei reziduale în vederea asigurării unei 
funcţionări normale la temperaturi sub zero 
grade. Toate protocoalele sunt concepute 
pentru a asigura cea mai bună duritate sau 
uniformitatea stratului de călire (CHD).

Tehnologii Avansate de 
Tratament Termic
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Tehnologie de Vârf pentru Rulmenţii de 
Dimensiuni Medii și Mari

Fabricile RKB T3 și T4, care împreună acoperă 
96.000 mp, sunt dedicate, în special, producţiei 
de rulmenţi de dimensiuni medii și mari, atât 
rulmenţi standardizaţi, cât și speciali.

Printre alte dotări, acestea dispun de:

• peste 260 de centre de prelucrare

• strunguri multiax CNC de ultimă generaţie

• mașini de rectifi cat multiax CNC de ultimă 
generaţie

• mașini de strunjire dură, pentru obţinerea 

acurateţii dimensionale și a parametrilor 
geometrici

• mașini de honuit de mare precizie, pentru a 
îmbunătăţi abaterile de formă ale rulmenţilor

• tratamente speciale ale suprafeţelor, pentru 
a crește rezistenţa rulmentului la uzură și 
coroziune (AWT și PT)

• sistem informatic centralizat de urmărire a 
trasabilităţii, pentru colectarea datelor pe tot 
fl uxul de producţie



TEHNOLOGIA DE FABRICAŢIE
TOTUL PORNEȘTE DE LA OŢEL
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PRODUCŢIE

Automatizare pentru 
Rulmenţii de Dimensiuni Mici
Noua fabrică RKB MS are o suprafaţă de 8.000 
mp și este dedicată fabricării rulmenţilor 
miniaturali și a celor de dimensiuni mici:

• 36 de linii de producţie complet automatizate

• control strict al mediului de lucru în toate 
secţiile

• utilizarea instrumentelor Anderon pentru a 
asigura inspecţia de 100% a producţiei

• sistem informatic centralizat de urmărire 
a trasabilităţii, pentru colectarea datelor pe 
tot fl uxul de producţie

Tehnologie Avansată cu Atenţie 
Sporită pentru Flexibilitate

Modelul de business al RKB are la bază 
conceptul de sistem integrat vertical, 
conform căruia întregul proces de producţie 
se desfășoară în cadrul companiei. RKB asigură 
calitatea produselor sale printr-un control 
riguros al fi ecărei etape din procesul de 
producţie.

RKB își modernizează continuu procesul de 
producţie, prin investiţii în  echipamente 
de vârf și prin integrarea celor mai recente 
descoperiri în domeniul tehnic și al ingineriei. 
Strategia de producţie a RKB este susţinută de 
Departmentul R&D, care dezvoltă permanent 
noi tehnici și tehnologii în vederea creșterii 
fi abilităţii produselor, fl exibilităţii producţiei și a 
protecţiei mediului ambiant.

Modelul inovativ de afaceri al RKB îi permite să 
răspundă rapid oricăror cerinţe ale clienţilor, 
chiar și pentru loturi mici și medii.

În sfârșit, utilizarea extensivă a sistemelor 
inteligente în linie, pentru controlul strict al 
procesului de producţie, reduce semnifi cativ 
rebuturile și variaţiile în producţie, contribuind 
la o îmbunătăţire considerabilă a calităţii 
produselor.



TEHNOLOGIA DE FABRICAŢIE

PROGRAMUL DE CALITATE

TOTUL PORNEȘTE DE LA OŢEL

PRODUCŢIE
Efi cienţă Organizaţională și 
Produse de Calitate

Încă de la înfi inţarea sa, Grupul RKB a introdus 
Controlul Total al Calităţii (Total Quality 
Approach), dedicat creșterii efi cienţei 
organizaţionale și păstrarii standardelor de 
calitate. Atât Sediul Central al RKB cât și facilităţile 
de producţie sunt certifi cate ISO pentru calitate, 
mediu, sănătate și securitate ocupaţională, 
dovadă a determinării RKB în susţinerea riguroasă 
a standardelor de calitate pe întreg lanţul de 
producţie.

Ca o dovadă în plus, în 2012 RKB a fost certifi cată 
cu Top Class Rating de către prestigioasa 
agenţie Dun & Bradstreet (D&B), lider mondial 
în furnizarea de servicii de Credit Risk și informaţii 
comerciale către mediul de afaceri. În ceea ce 
privește producţia, RKB a dezvoltat un sistem 
multi-level de control al calităţii, care să 
prevină erorile pe întreg lanţul de producţie: de 
la recepţionarea oţelului până la forjare, de la 
prelucrarea mecanică la tratamentul termic, de la 
rectifi care la asamblare.

Desigur, în afară de controlul strict al calităţii 
producţiei, RKB utilizează și alte tehnici de control 
dimensional în laboratoarele de metrologie și 
analiză metalografi  că din cadrul Grupului.

Anual Grupul RKB investește peste 10% din cifra 
de afaceri în cercetare. Scopul este maximizarea 
calităţii și performanţei produselor concomitent 
cu scăderea costurilor în producţie. Principalele 
atribuţii ale Departamentului R&D vizează:

• programe de calcul avansate pentru 
determinarea zonelor de contact, distribuţiei 
sarcinii și presiunii, tensiunilor von Mises

• noi materiale pentru inele, role și colivii 
în colaborare directă cu cei mai renumiţi 
producători de oţel

• tratamente termice pentru a spori rezistenţa 

R&D în Slujba Producţiei



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

Laboratoare Certifi cate de 
Metrologie și Metalografi e

Toate laboratoarele de metrologie și analiză 
metalografi că de la Sediul Central și din cadrul 
facilităţilor de producţie RKB sunt dedicate 
Asigurării Calităţii și garantează calitatea 
produselor livrate clienţilor.

Laboratoarele de metrologie sunt echipate 
cu instrumente de ultimă generaţie pentru 
măsurarea profi lelor căilor de rulare și a 
rolelor, rugozităţii, ondulaţiilor, circularităţii și a 
abaterilor de formă care pot afecta calitatea și 
performanţa rulmenţilor.

La fel sunt și laboratoarele de metalografi e și 
de metalurgie, unde ingineri înalt califi caţi și 
cu abilităţi deosebite, folosesc echipament de 
ultimă oră pentru a realiza orice tip de analiză, 
inclusiv teste de microduritate, evaluarea 
incluziunilor nemetalice în oţel, determinarea 
segregării și porozităţii, teste de rupere și multe 
alte analize.

la oboseală a rulmentului, prin obţinerea 
unei microstructuri optime a materialului

• tratamente superfi ciale pentru a reduce
coefi cientul de frecare și a crește rezistenţa la
uzură și coroziune

• teste de durabilitate efectuate pe instalaţii
speciale de testare prin metoda distrugerii
bruște

• seminarii tehnice în vederea transferului
celor mai noi cunoștinţe către clienţi

• colaborarea cu centrele academice în
domeniul tribologiei și proiectării rulmenţilor



Proiectarea rulmenţilor

Pentru a optimiza performanţa rulmenţilor, 
RKB utilizează masiv sisteme software 
comerciale și proprii, care respectă cu 
stricteţe standardele internaţionale. Alături de 
soluţiile clasice de proiectare asistată 2D și de 
modelare 3D pentru ingineria mecanică, RKB 
poate conta și pe un set de
algoritmi evolutivi special elaboraţi pentru 
proiectarea optimală mono și multi-obiectiv 
a macrogeometriei rulmentului, cu scopul 
de a maximiza durata de viaţă a rulmentului. 
In sfârșit, metoda elementului fi nit (FEM) și 
metoda semianalitică (SAM) sunt folosite 
în mod selectiv pentru a rafi na soluţiile de 
proiectare prin simulare avansată.

Activităţi de co-engineering

Fie că este vorba de un proiect de tip 
greenfi eld sau de o aplicaţie existentă, 
Departamentul Tehnic al RKB poate fi  activ 
implicat în activităţile de co-engineering și 
co-design cu departamentele tehnice ale 
clienţilor. Activităţile comune au ca obiectiv 
crearea de sinergii între diferite domenii de 
interes și expertiză. În cazul aplicaţiilor noi, RKB 
poate oferi consultanţă tehnică cu privire la:

• alegerea corectă a tipului de rulment, 
mărimea, tipul de aranjament, ajustajele 
adecvate cu piesele conjugate, jocul intern 
sau prestrângerea, etanșarea și ungerea

• calcularea capacităţii de încărcare a 
rulmentului, jocul intern sau prestrângerea 
rezultate după montaj sau existente în 
funcţionare, momentul de pornire sau de 
trecere de la un regim de funcţionare la altul, 
temperatura de funcţionare

Pentru utilajele afl ate deja în exploatare, RKB 
poate oferi recomandări relevante în legătură cu:

• sisteme de lubrifi ere și lubrifi anţi, 
care să favorizeze o ungere în regim 
elastohidrodinamic și scăderea temperaturii 
de funcţionare

• intervale de reungere și cantitatea de 
vaselină necesară

• servicii de mentenanţă a rulmenţilor

Suport Tehnic Total

Analiza Cauzelor Deteriorării 
Rulmenţilor
RKB poate realiza analiza privind cauzele deteriorării 

rulmenţilor (RCFA) prin:

• identifi carea mecanismelor care duc la 
deteriorarea rulmenţilor dintr-o aplicaţie specifi că

• evaluarea purităţii oţelului pentru procesul de 
selecţie a producătorilor de oţel eligibili

• analiza microstructurii și durităţii oţelului în 
vederea validării proceselor de tratament termic

• investigarea formării și propagării fi surilor, 
folosind cele mai noi tehnici de microscopie optică



JUST IN TIME
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INGINERIE ȘI ASISTENŢĂ

SERVICE
Asistenţă Tehnică la Sediul Clientului

Ingineria aplicaţiilor

Echipa "Technical Team 
Unit" (TTU) este o divizie a 
Departamentului Tehnic al RKB, 
care oferă asistenţă tehnică la 
sediul clientului. Prin echipa sa, 
formată din ingineri de aplicaţii 
înalt califi caţi și tehnicieni cu o 
vastă experienţă, RKB poate oferi:

• supervizarea montării 
rulmenţilor

• servicii de monitorizare a stării 
de funcţionare a utilajelor, 
inclusiv inspecţia vizuală, 
analiza vibraţiilor și a șocurilor

• training cu personalul tehnic 
și de întreţinere, cu accent 
peungere și proceduri corecte 
de montare/demontare

Ingineria inversă

Prin aplicarea ingineriei inverse, 
Echipa "Technical Team Unit" a 
RKB poate deduce parametrii 
direct de la produsele fi nite, 
în aplicaţiile care nu dispun 
de documentaţie actualizată. 
Experienţa echipei TTU este 
esenţială în soluţionarea 
problemelor de proiectare 
a lagărelor și utilajelor, 
atunci când sunt disponibile 
doar informaţii minime ale 
componentelor originale 
instalate.  În plus, analiza 
componentelor și condiţiilor de 
funcţionare existente poate duce 
chiar la îmbunătăţiri structurale 
preconizate, optimizând astfel 
performanţa generală.

Mentenanţa preventivă

În contextul actual de afaceri, 
esenţa administrării efi ciente a 
activelor pe parcursul întregului lor 
ciclu de viaţă constă în reușita de a 
oferi soluţii cu valoare adăugată, 
de a îmbunătăţi productivitatea 
și de a reduce costurile totale. 
BSS (Bearing Service and 
Solutions) este o propunere de 
360°, dezvoltată de RKB pentru a 
sprijini clienţii pe durata întregului 
ciclu de viaţă al produsului, de la 
primele servicii de consultanţă și 
până la întreţinerea post-vânzare. 
Scopul BSS este de a maximiza 
performanţa tehnică a aplicaţiei 
clientului, creând sinergii între 
cunoștinţele și experienţa RKB și 
cele ale clientului.

Instruire și Seminarii de 
Specialitate
Instruirea reprezintă o investiţie care aduce profi t 
pe termen lung, îmbunătăţind productivitatea și 
mărind efi cienţa. Din acest motiv, Departamentul 
Tehnic al RKB oferă un portofoliu cuprinzător și 
personalizat de seminarii susţinute de specialiști 
cu înaltă califi care în domeniul ingineriei lăgăruirilor 
cu rulmenţi. Programul de instuire, care poate fi  
organizat atât la sediul central al RKB cât și la locaţia 
clientului, va spori competenţele participanţilor 
cu privire la cele mai semnifi cative teme legate de 
rulmenţi, înlesnind astfel efi cienţa muncii.



INGINERIE ȘI ASISTENŢĂ

JUST IN TIMEJUST IN TIME

PROIECTE SPECIALE

SERVICE
Rulmenţi pentru sisteme de stabilizare 

antiruliu şi antitangaj a vapoarelor

Rulmenţi pentru laminoarele de sârmă



Soluţii Speciale pentru Aplicaţii Speciale

RKB este angajat activ în dezvoltarea, 
conducerea și supervizarea a sute de proiecte 
speciale, peste tot în lume, pentru a sprijini 
clienţii în implementarea unor soluţii originale și 
personalizate de lăgăruire pentru aplicaţiile lor. 

Rulmenţi pentru sistemele de 
ridicare a platformelor marine

Rulmenţi pentru concasoare cu con

Colaborând cu companii OEM și MRO, RKB 
poate dezvolta cele mai bune soluţii tehnice 
pentru a satisface pe deplin nevoile fi nale 
ale clienţilor în ceea ce privește specifi caţiile 
tehnice și performanţele rulmenţilor.



INGINERIE ȘI ASISTENŢĂ
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PROIECTE SPECIALE

SERVICE

Rulmenţi pentru sisteme de 
ridicare verticală

Rulmenţi pentru macarale portuare



Rulmenţi pentru cilindrii de lucru 
ai laminoarelor la cald

Rulmenţi pentru punţile 
basculantelor de mare capacitate



RKB consideră că disponibilitatea stocurilor 
este esenţială pentru a valida consistenţa unui 
producător de talie mondială, prezenţa sa pe 
piaţă și recunoașterea brandului.

Grupul RKB deţine unul din cele mai 
importante stocuri de rulmenţi din întreaga 
lume. Cu peste 6.000 de tipo-dimensiuni, de 
la rulmenţii mici la cei de dimensiuni mari, 
stocul actual confi rmă experienţa îndelungată 
și vocaţia internaţională a Grupului RKB de a 
sprijini clienţii din diferite industrii partenere 
din întreaga lume. 

Desigur, pe lângă depozite bine 
aprovizionate, în ceea ce privește varietatea 
și disponibilitatea rulmenţilor, este necesară 
o organizare logistică puternică pentru a 
satisface prompt piaţa internaţională.

Din acest motiv, toate stocurile RKB peste tot 
în lume sunt gestionate de propriul software 
(ASSM - Active Stock System Management), 
în scopul optimizării timpului de răspuns 
și reducerii semnifi cative a perioadei de 
staţionare a utilajelor clienţilor.

Stocuri Semnifi cative de Rulmenţi Standardizaţi și Speciali

RKB dispune de o puternică reţea de depozite 
locale, dezvoltate împreună cu partenerii săi 
regionali, pentru a asigura proximitatea faţă 
de clienţi și livrarea promptă. Desigur, toate 
spaţiile de depozitare asigură condiţii de 
temperatură și umiditate controlate, garantând 
conservarea perfectă a rulmenţilor. 

În plus, ambalajul RKB special creat pentru a 
proteja rulmenţii, chiar și în condiţii improprii, 
este ușor de recunoscut și asigură identitatea 
brandului pretutindeni în lume.

Identitate de Brand Puternică



PROIECTE SPECIALE
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JUST IN TIME

SERVICE

În sfârșit, strategia de stoc a RKB dispune de 
“JIT Bundle”, un program in-house dezvoltat 
împreună cu partenerii RKB din întreaga lume, 
cu scopul de a aduce mai aproape de clienţi 
piesele de schimb necesare.

Reţea Logistică Globală
Grupul RKB se poate baza pe o serie de centre 
logistice moderne situate în majoritatea zonelor 
strategice din lume:

• Centrul logistic principal din Elveţia: 15 000 
mp, dedicaţi pentru a livra rulmenţi peste tot 
în lume

• Centrul logistic din Italia: 14.000 mp, dedicat 
livrărilor în Comunitatea Europeana și Turcia

• Centrul logistic din România: 2.500 mp, 
dedicat livrărilor în ţările din Europa de Est

• Centrul logistic din America: 5000 mp, dedicat 
livrărilor în America de Nord, Centrală și de Sud



TQOSAVS2/GTQOS/G TQOSAVS2/G.1

TQITTQO/G.1 2TDONATQO/G spacerlessTQO

TTK2 TTKSPTTK1

TKSDTKVTKCR

TDI.1 TDISSTDO TDONASWTDI TDIS

DFDBTS.1TS

TDONASWE.FF

WS+GS

3NNU3NCF

81M 89M81M+U

Q2ACEVOGB2F2CIID2CAF2D

Rulmenţi cu role conice
Diametrul exterior până la 1800 mm

Diametrul exterior până la 1925 mm
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Rulmenţi radial-axiali 
cu role conice
pe un rând

Rulmenţi radial-axiali 
cu role conice
montaţi în seturi

Rulmenţi radial-axiali 
cu role conice
pe două rânduri

Rulmenţi radial-axiali 
cu role conice pe mai 
multe rânduri

Diametrul exterior până la 1925 mm

Diametrul exterior până la 1600 mm

Rulmenţi axiali
cu role conice
cu simplu efect

Rulmenţi axiali
cu role conice
cu dublu efect

Diametrul exterior până la 1600 mm

Rulmenţi cu role cilindrice

Rulmenţi radiali
cu role cilindrice
pe două rânduri

Rulmenţi radiali
cu role cilindrice pe
mai multe rânduri

Rulmenţi radiali
cu role cilindrice 
pe un rând

Diametrul exterior până la 1800 mm

Diametrul exterior până la 1800 mm

Diametrul exterior până la 1400 mm

Diametrul exterior până la 1600 mm

Rulmenţi axiali
cu role cilindrice
cu simplu efect

Rulmenţi axiali
cu role cilindrice
cu dublu efect
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1. Precizia dimensională și de rotire conform standardelor ISO/AFBMA/GOST
2. Toţi rulmenţii sunt disponibili cu dimensiuni atât în milimetri, cât și în inch, cu alezaj cilindric sau conic
3. Alte caracteristici speciale sunt disponibile la cerere

Note

Rulmenţi cu bile

Rulmenţi cu role butoi

Diametrul exterior până la 1900 mm

Diametrul exterior până la 1580 mm

Rulmenţi radiali 
oscilanţi cu role butoi
pe două rânduri
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Rulmenţi radiali 
cu bile
pe un rând

Rulmenţi radial-axiali 
cu bile pe un rând, 
montaţi în seturi

Rulmenţi radial-axiali 
cu bile 
pe două rânduri

Diametrul exterior până la 1925 mm

Diametrul exterior până la 1400 mm

Diametrul exterior până la 1600 mm

Diametrul exterior până la 1400 mm

Rulmenţi axiali
cu bile
cu simplu efect

Rulmenţi axiali
cu bile
cu dublu efect

Rulmenţi 
cu role toroidale

Rulmenţi axiali 
oscilanţi
cu role butoi

Alte Produse

Rulmenţi cu role 
butoi și cilindrice, 
speciali și secţionaţi

Diametrul exterior până la 400 mm

Diametrul exterior până la 1800 mm
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Role de sprijin &
Rulmenţi radiali 
cu ace

A
X

IA
LI

Rulmenţi
de sprijin și rotire

Rulmenţi radial-axiali 
cu bile
pe un rând
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