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RKB Châu Âu SA 

Các thông tin chi tiết đã được kiểm tra kỹ 
lưỡng nhất, tuy nhiên chúng tôi sẽ không 
thể chịu trách nhiệm về các sai sót, thất 
thoát xảy ra trong quá trình in ấn

Nghiêm cầm Copy dưới mọi hình thức



DỊCH VỤ
• THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ HỖ TRỢ
 - Dịch vụ kĩ thuật hoàn chỉnh
 - Phân tích nguyên nhấn hư hỏng
 - Hỗ trợ tại chỗ (trụ sở  của khách hàng)
 - Các buổi hội thảo và huấn luyện.

• DỰ ÁN THIẾT KẾ ĐẶC BIỆT
 - Giải pháp đặc biệt cho những ứng dụng đặc biệt

• ĐÚNG HẸN:
 - Lượng tồn kho lớn với sản phẩm vòng bi tiêu chuẩn và đặc biệt
 - Nhận diện thương hiệu mạnh
 - Mạng lưới hậu cần toàn cầu.

Dịch Vụ

SẢN XUẤTSản Xuất
• CÔNG NGHỆ LUYỆN THÉP
 -  Dải sản phẩm vỏng bi đẩy đủ đa dạng,  tập trung chủ yếu vào kích thước lớn 
 - Chỉ sử dụng thép hợp kim cao cấp
 - Công nghệ nhiệt luyện hàng đầu

• CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT
 - Qui trình Công nghệ tiên tiến với tập trung vào Tính linh hoạt
 - Áp dụng công nghệ mới nhất vào dài Vòng bi kích thước vừa và lớn
 - Công nghệ tự động hóa cao trong sản xuất sản phẩm Vòng bi nhỏ.

• QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
 - Tố chức gọn hẹ, tập trung vào tính Hiệu quả và Hoàn hảo
 -  Sử dụng các Phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn cao về nghiên cứu kim 

loại và đo lường
 - Nghiên cứu và phát triển sản phẩm đáp ứng nhu cầu của sản xuất

Dải Sản Phẩm CủaDải Sản Phẩm Của

RKB Group
• ĐẲNG CẤP THỤY SỸ
 - Lịch sử tập đoàn RKB
 - RKB: Nhà sản xuất vòng bi chất lượng Thụy sỹ.

• VƯƠN TẦM THẾ GIỚI
 - Trụ sở chính RKB
 - Mạng lưới đối tác RKB.

• KINH NGHIỆM CÔNG NGHIỆP
 - Hiểu biết sâu rộng trong tất cả lĩnh vực công nghiệp lớn
 - Là một nguồn duy nhất, riêng biệt trong lĩnh vực công nghiệp vòng bi. 

RKB Group

Mục lục
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RKB group là nhà sản xuất Thụy sỹ, có lịch sử hoạt 
động trong ngành Vòng bi công nghiệp từ 1936. 
Công suất hiện nay vượt 350 tấn sản phẩm/
tháng.
 
Nhờ vốn kinh nghiệm tích lũy theo năm tháng, 
RKB đủ chuyên môn để sản xuất và phát triển 
kĩ nghệ sản xuất vòng bi tiên tiến, lên đến cỡ 
1925mm đường kính ngoài. Ngoài ra , RKB đưa 
ra giải pháp về chi phí hiệu quả và đáng tin cậy, 

hoạt động sản xuất linh hoạt cao, dịch vụ hàng 
đầu , tồn kho sẵn với số lượng lớn, thời gian vận 
chuyển ngắn và sự ổn định chất lượng cao của 1 
nhà sản xuất vòng bi cao cấp.

Với mạng lưới cung cấp toàn thế giới và xuất khẩu 
cho hơn 50 quốc gia, RKB được thế giới công nhân 
như một Nhà cung cấp "Giải pháp thay thế mạnh" 
trong ngành công nghiệp vòng bi.

RKB: nhà sản xuất vòng bi đẳng cấp thụy sĩ



RKB HQ

RKB GROUP

Sự bùng nổ kinh tế của những năm 60 của thế 
kỷ 20 là nguyên nhân dẫn tới việc ông Gianni 
Colleoni đầu tư vào cơ sở sản xuất Vòng bi rộng 
9.000m2 .

RKB bắt đầu hợp tác với các Đối tác kỹ thuật/công 
nghệ để trao đổi, nghiên cứu, nâng cao năng lực 
sản xuất Vòng bi ở bình diện quốc tế

RKB tiếp nhận các thách thức của nền kinh tết 
toàn cầu bằng cách cho ra đời Tập đoàn RKB với 
các Chi nhánh hoạt động trên nhiều nước khác 
nhau

Cơ quan quản lý RKB lập ra 2 cơ sở sản xuất mới : 
Nhà máy RKB LN và RKB MS

RKB sáp nhập và khánh thành nhà máy T4, diện 
tích 40.000m2 Đồng thời di chuyển nhà máy MS 
tới vị trí mới, 8.000m2

RKB khánh thành 2 chi nhánh mới: RKB SSC 
(Rumania) và RKB Latam (Mexico)

RKB khánh thành nhà máy T3, có diện tích 
56.000m2

Chặng đường lịch sử của RKB

RKB có cội nguồn từ niềm đam mê và quyết tâm 
của gia đình nhà Colleoni để xây dựng 1 nguồn 
cung cấp đáng tin cậy các ổ lăn và ổ trượt chất 
lượng cao cho các ứng dụng công nghiệp

ĐẲNG CẤP THỤY SĨ
HIỆN DIỆN TRÊN THẾ GIỚIHIHIỆỆNỆN DD ỆIỆIỆNN TRTRÊÊNÊN TT ẾHẾHẾ GG ỚIỚIỚII

KINH NGHIỆM CÔNG NGHIỆP



RKB GROUP
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RKB Trade
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Hiểu biết sâu rộng về tất cả ứng 
dụng vòng bi trong các ngành 
công nghiệp chính

Xuất phát  là 1 nhà cung cấp cho vòng bi và ổ 
trượt, hiện tại RKB Group phục vụ cho tất  cả các 
ngành công nghiệp trên toàn thế giới. RKB đã 
phát triển vốn kiến thức chuyên biệt và chuyên 
môn hóa từng mảng của nó. Hiểu được thuộc 
tính và điều kiện riêng biệt của từng ngành công 
nghiệp là cơ sở cho phương châm sản xuất và 
marketing của RKB

Sau hàng ngàn cuộc cộng tác thành công với các 
khách hàng OEM và MRO hàng đầu trong nhiều 
lĩnh vực khác nhau, RKB đã thu nhận được những 
bí quyết/kiến thức công nghiệp không thể so 
sánh.

Từ công nghiệp đóng tàu tới giàn khoan dầu 
ngoài khơi, từ sản xuất thép tới gia công kim loại, 
từ các máy đào đất đến máy khoan đường hầm, 
từ cầu nâng đến thiết bị truyền động, từ các thiệt 
bị gia dụng đến nhưng hộp giảm tốc lớn cho 
tuabin gió, từ thiết bị thi công cơ giới hạng nặng, 
tới các thiết bị cán thép, nghiền đá/xi măng, RKB 
tự tin ghi tên mình vào lịch sử phát triển của tất 
cả các ngành công nghiệp nặng.

Sự hiểu biết sâu và kinh nghiệm chính trong chế 
tạo, R&D và kĩ thuật sản xuất là nền tảng cho sự 
thành công của RKB cho từng mảng công nghiệp.
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RKB GROUP

RKB luôn chuyên sâu trong thiết kế và sản xuất 
tất cả các loại vòng bi

• Vòng bi cầu (DGBB) và Vòng bi đỡ chặn (ACBB)

• Vòng bi tang trống tự lựa ( SRB), vốn là dãy sản 
phẩm chủ lực

• Vòng bi đũa ( CRB), cụ thể là các loại vòng bi 
nhiều dãy

• Vòng bi côn ( TRB), đặc biệt là các thiết kế TDO 
và nhiều dãy

Thách thức của RKB là đưa ra được 1 nguồn cung 
độc đáo nhất và đáng tin cậy, một lý lịch hoàn 
hảo về sản phẩm vòng bi tiên tiến về chất lượng, 
trải dài từ kích thước nhỏ đến kích thước đặc biệt 
lớn. Vòng bi RKB được sản xuất phù hợp theo tiêu 
chuẩn ISO, ANSI/ABMA hay GOST và cả  loại thiết 
kế theo yêu cầu riêng. Thông thường khách hàng 
sẽ được hỗ trợ bởi phòng Kỹ thuật  RKB trong chu 
trình lựa chọn vòng bi phù hợp nhất theo tiêu chí 
của khách hàng.

Nguồn cung độc đáo nhất trong công nghiệp vòng bi
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ĐẲNG CẤP THỤY SĨ

KINH NGHIỆM CÔNG NGHIỆP
HIỆN DIỆN TRÊN THẾ GIỚI
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QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
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Dải đầy đủ của vòng bi, tập trung vào kích thước lớn

Vòng bi tiêu chuẩn sản xuất tại nhà máy T3 ( 56.000 m2)

Kích thước từ 40 - 1925 mm đường kính ngoài
Độ chính xác : đến P0/P6-CL4

Kích thước nhỏ và đặc biệt nhỏ của vòng bi cầu được 
sản xuất trong nhà máy RKB MS ( 8.000m2)

Kích thước từ 1- 35 mm đướng kính lỗ
Độ chính xác : đến P4-ABEC 7

Vòng bi kĩ thuật và thiết kế theo yêu cầu được sản xuất 
tại nhà máy RKB T3 ( 56.000 m2)

Kích thước từ 80 - 1500 mm đường kính ngoài
Độ chính xác : đến P6/P5-CL2/CL3-HP

Vòng bi được sản xuất với số lượng lớn và lặp lại hàng 
loạt tại nhà máy RKB T4 ( 40.000m2)

Kích thước từ 300 - 600mm đường kính ngoài
Độ chính xác : đến P6/P5-CL2/CL3-HP

RKB hiện thiết kế và sản xuất hơn 8000 Mã số khác nhau. Chúng được phân loại theo 4 
khu vực, dựa vào đặc tính của vòng bi và trụ sở sản xuất

Chỉ dùng Thép chất lượng cao cấp

Vòng bi chất lượng cao cần nguồn nguyên liệu 
chất lượng tương đồng. Độ tinh khiết của Thép 
là yêu tố quan trọng trong chọn lựa nguyên liệu, 
và có thể gây ảnh hương sâu sắc tới việc nâng 
cao tuổi thọ mỏi và khả năng chịu tải của vòng 
bi. Nhờ vào việc liên kết với những nhà máy làm 
thép có uy tín trên thế giới, RKB hiện tại có thể sử 
dụng nhiều loại thép cao cấp (5 loại tôi sâu và 2 
loại tôi bề mặt), vốn được lựa chọn có mục đích 
dựa trên đặc tính và tính năng của vòng bi.
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Tiên phong trong nhiệt luyện

RKB hiện đang đi tiên phong trong các bí quyết 
xử lý nhiệt. Quá trình chuyên biệt dựa trên qui 
trình nhiệt luyện tự động, với các bể hóa chất đặc 
dụng và hệ thống kiểm soát nhiệt độ  cho quá 
trình tôi bainite hóa (HB), trong lò lửa cho ổn định 
kích thước và kỹ thuật để giảm lượng austenite 
dư và bảo đảm cơ lý tính được duy trì cả ở nhiệt 
độ  dưới 0 độ C.  Tất cả các quá trình được nghiên 
cứu kỹ lưỡng, để  tạo khả năng cho thép có độ 
cứng tốt nhất, đồng thời khả năng đồng nhất 
cao giữa các lớp cấu trúc thép bên trong, chống 
sự phát triền của các vết nứt vi tế (CHD).
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TOUGH ROLLER
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PROFILE

CAGE DESIGN

OPTIMIZED

Công nghệ mới nhất cho Vòng bi cỡ vừa và lớn
Nhà máy RKB T3 và T4 với tổng diện tích lên tới 
96.000m2, tập trung chủ yếu cho dài sản phẩm 
vòng bi vừa và lớn, cả về tiêu chuẩn lẫn theo yêu 
cầu.

Trong số như thứ khác, 2 Nhà máy bao gồm:

• hơn 260 trung tâm gia công

• các máy tiện CNC nhiều trục thế hệ mới nhất

• các máy mài CNC nhiều trục thê hệ mới nhất 

• Các máy tiện có độ chính xác cao để đảm bảo 
các kích thước của vòng bi đạt độ chính xác 
đồng đều hơn

• Các máy mài xoa có độ chính xác cao để cải 
thiện đặc tính của vòng bi

• Phương pháp xử lý bề mặt đặc biệt để kéo dài 
khả năng chịu mài mòn và ăn mòn của vòng bi 
(AWT và PT)

• Hệ thống truy xuất điện tử tập trung cho phép 
thu thập và hệ thống hóa tất cả các dữ liệu sản 
xuất



PRODUCTION
Qui trình công nghệ tiên tiến, 
đặt trọng tâm vào tính linh hoạt

Hình mẫu kinh doanh của RKB dựa trên  hệ thống 
liên kết dọc, nghĩa là tất cả các công đoạn trong 
chuỗi sản phẩm đều được quản lý chặt chẽ trong 
công ty. Thông qua sự quản lý hiệu quả trong 
từng bước sản xuất, RKB đảm bảo được chất 
lượng của sản phẩm

RKB luôn liên tục cập nhật quá trình sản xuất để 
tối đa hóa hiệu quả nguồn đầu tư trong thiết bị 
và để khai thác kĩ thuật mới nhất và phá triển. 
Chiến lược sản xuất của RKB được hỗ trợ bởi 
phòng R&D, nơi liện tục phát triển kĩ thuật và 
công nghệ mới nhất để tăng độ tin cậy, khả năng 
linh hoạt của sản phẩm và bền  vững môi trường.

Hình mẫu kinh doanh tân tiến của RKB cho phép 
đáp ứng nhanh chóng mọi nhu cầu cung ứng, 
ngay cả khi cho số lượng nhỏ và vừa.

Cuối cùng, sự sử dung rộng rãi của hệ thống dây 
chuyền thông minh cho việc quản lỹ nghiêm 
ngặt quá trình sản xuất đã hiệu quả trong việc 
giảm thiểu phế phẩm và hao phí vật liệu, qua đó 
nâng cao chất lượng và độ chính xác.

Tự động hóa cho kích thước nhỏ

Nhà máy mới RKB MS với diện tích 8000m2 tập 
trung sản xuất cho vòng bi cầu kích thước nhỏ:

• 36 dây chuyền sản xuất tự động

• Môi trường quản lý nghiêm ngặt áp dụng cho 
tất cả công xưởng

• Hệ thống đo in-line Anderon cho phép kiểm tra 
100% sản phẩm đầu ra

• Hệ thống điện tự truy xuất trung tâm cho phép 
thu thập tất cả dữ liệu sản xuất

CHỌN LỰA THÉP HỢP KIM

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT
Q ỢQUQUQUẢẢẢNẢNẢN LLLÝÝÝÝ CHCHCHẤẤẤTẤTẤT LLLƯỢƯỢƯỢƯỢNGNGNG



CHỌN LỰA THÉP HỢP KIM

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Tổ chức hiệu quả và Sản xuất 
Hoàn hảo

Mỗi năm RKB Group đểu đầu tư 10% của tổng 
doang thu cho R&D. Mục tiêu chính là tối đa hóa 
chất lượng và khả năng hoạt động của sản phẩm, 
trong khi đó giảm tổng các chi phí. Hoạt động 
chính của R&D liên quan tới:

• Công cụ tính toán tiên tiến để dự đoán diện 
tích tiếp xúc thật sự, sức chịu tải và áp lực và 
ứng suất dẻo "von Mises"

• Nguôn nguyên liệu mới cho vòng cách, con lăn 
trong sự  hợp tác trực tiếp với các nhà sản xuất 
thép nổi tiếng thế giới

• Nhiệt luyện để cải thiện tuổi thọ mỏi của vòng 

 Nghiên cứu và Phát triển

Kể từ khi thành lập, RKB Group đã luôn theo tổn 
chỉ Hướng tới Chất lượng toàn bộ để tăng cường 
hiệu quả của tổ chức và bảo đảm chất lượng sản 
phẩm. Trụ sở  điểu hành RKB và hệ thống cơ sở 
sản xuất đều đạt chứng chỉ ISO về chất lượng, 
môi trường và sức khỏe & an toàn lao động, đó 
chính là điểm nhấn và sự khác biệt trong cam 
kết của RKB Group trong việc duy trì bến vững 
nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về chất lượng trong 
suốt chuỗi giá trị. 

Ngoài ra, năm 2012 RKB được trao chứng nhận 
đẳng cấp hàng đầu của D&B, là tổ chức hàng đầu 
thế giới về thông tin thương mại và đánh giá sâu 
sắc về kinh doanh. Trong sản xuất, RKB đã phát 
triển hệ thông quản lý chất lượng nhiều tầng để 
phòng ngữa lỗi phát sinh trong dây chuyền sản 
xuất, từ kiểm tra chất lượng thép đến luyện thép, 
từ công đoạn tiên đến nhiệt luyện, từ công đoạn 
mài đến lắp ráp.

Ngoài ra, cùng với vấn đề nghiêm ngặt trong 
kiểm soát dây chuyền được trực tiếp làm việc 
trong Các cơ sở sản xuất  RKB, vấn để kiểm soát 
kích thước và thiệt  hại được thực hiện thường 
xuyên trong phòng thí nghiệm của RKB group.

SẢN PHẨM



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

Công nghệ đo lường và Hệ 
thống thí nghiệm kim loại học 

bi bằng việc hướng tới độ nhất quán trong cấu 
trúc phân tử vật liệu

• Phủ bề mặt để giảm  hệ số ma sát và tăng
cường khả năng chống mài mòn và ăn mòn

• Kiểm tra độ bền bằng các  thí nghiệm đặc biệt, tính
trước bao gồm cả phương thức "cái chết bất ngờ"

• Các buổi hội thảo kĩ thuật để truyền tải các
thông tin mới nhất tìm được cho bộ phận thiết
kế.

• Liên kết với các học viện hàn lâm về ma sát học
và thiết kê vòng bi/

Tất cả các phòng thí nghiệm về đo lường và kim 
loại học của RKB đều tuân thủ 1 tiêu chuẩn chất 
lượng duy nhất của Group, đảm bảo độ tin cậy 
của sản phẩm khi đưa đến tay khách hàng.

Các hoạt động đo lường trong phòng thí nghiệm 
đều được trang bị các thiết bị thế hệ mới nhất. 
đảm bảo mọi phép đo hình dáng, kích thước, độ 
nhám, độ lượn cong và độ tròn  của mọi chi tiết, 
như con lăn, rãnh chạy,.. có thể ảnh hưởng tới 
chất lượng, khả năng chịu tải và tuổi thọ vòng bi.

Tương tự như vậy, đối với công nghệ vật liệu và 
luyện kim, nơi những kĩ sư có chuyên môn cao 
dùng những thiết bị tối tân nhất để thực hiện tất 
cả các thể loại phân tích, bao gồm cả kiểm tra độ 
cứng vi mô, phân tích thành phần các tạp chất 
phi kim loại,  độ xốp, kiểm tra vết nứt vi tế và 
những hoạt động phân tích khác.



Thiết kế vòng bi

Để tối đa hóa khả năng chịu tải của vòng bi,  RKB 
dùng các hệ thống phần mềm thiết kế riêng, phù 
hợp nghiêm ngặt với những tiêu chuẩn quốc tế 
liên quan. Ngoài các phương pháp 2D và công 
cụ mô hình 3D cho thiết kễ kĩ thuật , RKB có thể 
kế đến tập hợp các thuật toán bí quyết riêng cho 
phép thiết kế tối ưu cho nhiều mục nhiều mục tiêu, 
để tối ưu hóa tuổi thọ vòng bi. Cuối cùng, phương 
pháp các phần tữ hữu hạn và bán phân tích được 
sử dụng có chọn lựa để lọc lại các phương án thiết 
kế qua sự mô phỏng.

Các hoạt động cộng tác kĩ thuật

Cho dù là dự án mới hoàn toàn hay dự án đang 
thực thi, Phòng kĩ thuật RKB có thể chủ động cộng 
tác kĩ thuật và thiết kế với phòng kĩ thuật của 
khách hàng.  Hoạt động cộng tác chủ yếu dựa trên 
cơ hội tạo tình đoàn kết làm việc giữa các bộ phận 
với chuyên môn và kiến thức khác nhau.

Trong trường hợp ứng dụng mới, RKB có thể đưa 
ra các  hướng dẫn kĩ thuật liên quan tới:

• Chọn lựa loại vòng bi, kích thước, kết cấu, chế 
độ lắp phù hợp với các chi tiết liên quan, như 
khe hở bên trong, dự ứng lực, hệ thống làm kín 
và bôi trơn.

• Tính toán tải trọng thực tế vòng bi, khe hở làm 
việc, dự ứng lực trước, sau khi lắp đặt và khi 
hoạt động, moment xoắn khi khởi động, nhiệt 
độ làm việc v.v..

Đối với các máy đang hoạt động, RKB có thể đưa ra 
các giải pháp gia tăng giá trị liên quan tới:

• Hệ thống bôi trơn và chất bôi trơn, tạo điểu 
kiện thuận lợi cho điều kiện bôi trơn và giảm 
nhiệt độ gia tăng khi hoạt động.

• các khoảng  chu kì tái tra dầu mỡ và lượng dầu 
mỡ cần sử dụng.

• Bảo quản và bảo dưỡng vòng bi.

Hỗ trợ Thiết kế - Chế tạo hoàn hảo:

Phân tích nguồn gốc gây hư hại

RKB có thể thực hiện chương trình đầy đủ phân tích 
nguồn gốc hư hại trong khả năng liên quan tới:

• Nhận diến yếu tố cơ học gây cho vòng bi không 
thực hiện được trong 1 số ứng dụng cụ thể.

• Tiến hành làm sạch vòng bi thép cho quá trình 
hội đủ điều kiện của nhà sản xuất thép.

• Phân tích cấu trúc phân tử và độ cứng của thép 
để xác nhận quá trình nhiệt luyện.

• Tiến hành điều tra sự tạo vết nứt vi tế và phát 
triển bằng kĩ thuật quang học vi mô mới nhất.



KỸ THUẬT VÀ HỖ TRỢ
DỰ ÁN ĐẶC BIỆTDỰ ÁÁN ẶẶĐẶC BIỆỆT

ĐÚNG GIỜ

DỊCH VỤ

Huấn luyện và hội thảo

Mở khóa huấn luyện là một khởi đầu hiệu quả để 
tăng năng suất và hiệu quả làm việc. Do đó, bộ 
phận kĩ thuật  RKB có thể đưa ra những buổi hội 
thảo, huấn luyện phù hợp với yêu cầu của khách 
hàng, được thực  hiện bởi những chuyên gia kĩ 
thuật cao trong ngành công nghiệp vòng bi.

Cá nhân tham gia buổi huấn luyện được thực hiện 
ở trụ sở RKB hoặc nhà máy khách hàng, sẽ được 
cải thiện vốn kiến thức với những yếu quyết quan 
trọng trong những chủ đề liên quan tới vòng bi, 
qua đó cái thiện năng suất làm việc hiệu quả.

Hỗ trợ tại chỗ (trụ sở) khách hàng

Kỹ thuật ứng dụng

Đỗi ngũ kỹ thuật RKB (TTU) là 1 đơn 
vị trong Phòng Kĩ thuật đưa ra các 
giải pháp hỗ trợ kĩ thuật trực tiếp tại 
trụ sở khách hàng. Công việc được 
thực hiện bởi các kĩ sự ứng dụng 
lành nghề và kĩ sư cơ khí giàu kinh 
nghiệm thực hiện bao gồm:

• Giám sát, Lắp đặt vòng bi.

• Dịch vụ giám sát tình trạng thiết 
bị, bao gồm phân tích chấn động 
và rung động, tiếng ồn.

• Huấn luyện, đào tạo các kĩ thuật 
viên bảo trì và nhân viên kỹ 
thuật, tập trung vào bôi trơn 
và quy trình lắp đặt và tháo gỡ 
đúng cách.

Kỹ thuật truy ngược

Thông qua quá trình "kĩ thuật truy 
ngược", Đội ngũ kĩ thuật RKB có thể 
đưa ra giải pháp cho những tình 
huống ứng dụng chưa hoàn thiện 
hoặc mất tài liệu kỹ thuật.  Sự phân 
tích về thiết kế hiện tại của máy móc 
và điều kiện làm việc có thể đưa tới 
những giải pháp cải tiến/cải thiện về 
cấu trúc quan trọng, phục hồi hoặc 
thậm chí  tối ưu hóa khả năng làm 
việc tổng thể của máy móc/vòng bi.

Giải pháp cho tuổi thọ của tài 
sản
Trong bối cảnh kinh doanh ngày 
nay, quản lý tài sản một cách có hiệu 
quả trong suốt vòng đời của chúng 
là cần thiết để đưa ra giải pháp giá 
trị gia tăng, cải thiện năng suất và 
giảm chi phí. Dịch vụ và giải pháp 
cho vòng bi (BSS) là thỏa thuận 360 
độ được đưa ra bởi RKB để hỗ trợ 
khách hàng trong suốt vòng đời của 
tài sản, từ  dịch vụ tư vấn cho đế bảo 
trì sau khi mua hàng.
Dịch vụ và giải pháp cho vòng bi 
hướng tới tối đa hóa hiệu suất kĩ 
thuật cho các ứng dụng của khách 
hàng, tạo mội quan hệ cộng hưởng 
giữa RKB và kiến thức và kinh 
nghiệm của khách hàng.



Vòng bi cho hệ thống ổn định Gyrofi n

Vòng bi cho các giá cán thép dây

DỰ ÁN ĐẶC BIỆT
ĐÚNG GIỜÚĐÚĐÚĐÚNGNGNG GGG ỜIỜIỜIỜ

KỸ THUẬT VÀ HỖ TRỢ

DỊCH VỤ



Vòng bi cho hệ thống nâng
hạ giàn khaon Jack-up

Vòng bi cho máy nghiền thanh/đá

Giải pháp độc đáo cho ứng dụng đặc biệt:

RKB chủ động nâng cao tầm nhìn phát triển và 
quản lý trong hàng trăm các dự án đặc biệt trên 
thế giới để hỗ trợ khách hàng và đưa ra giải pháp 
vòng bi tùy chọn cho ứng dụng của khách hành

Hợp tác với các công ty MRO và OEM, RKB có thể 
phát triển các thảo thuận kĩ thuật tốt nhất để phù 
hợp yêu cầu khách hàng trong các ứng dụng và 
hoạt động bi cụ thể.



Vòng bi cho hệ thống nâng hạ

Vòng bi cho các cần cẩn Cảng hạng nặng

DỰ ÁN ĐẶC BIỆT
ĐÚ G G ỜÚĐÚĐÚĐÚNGNGNG GGG ỜIỜIỜIỜ

KỸ THUẬT VÀ HỖ TRỢ

DỊCH VỤ



Vòng bi cho các giá cán thép nóng

Vòng bi cho bánh xe tải hặng nặng



RKB tin rằng khả năng tổn kho sẵn có là một phần 
quan trọng cho một nhà sản xuất vòng bi đẳng 
cấp thế giới, phục vụ cho nhu cầu  thị trường và 
nhận diện thương hiệu.

RKB Group có một trong những nhà kho lớn nhất 
về vòng bi trên thế giới, với hơn 6000 mã hàng từ 
kích thước nhỏ đến cực lớn, lượng tổn kho hiện 
tại thể hiện chỗ đứng đầy kinh nghiệm hướng 
ra quốc tế của RKB trong việc hỗ trợ khách hàng 
trong nhiều ngành công nghiệp trên thế giới.

Một cách tự nhiên, ngoài khả năng tổn kho lớn 
trong sự đa dạng và sẵn có của vòng bi, Tổ chức 
công tác hậu cần mạnh mẽ là vô cùng cần thiết 
để phục vụ hiệu quả cho thị trường quốc tế.

Do đó, Tất cả hàng dự trữ của RKB trên thế giới 
đều được vẫn hành bởi một hế thống phần mềm 
độc quyền (ASSM- hệ thống quản lý chủ động 
hàng tồn kho) giúp tối ưu hóa thời gian và giảm 
đáng kể thời gian chết của máy móc cho khách 
hàng.

RKB có một mạng lưới phát triển rất lớn các nhà 
kho địa phương, tham gia trực tiếp liên kết với 
các đối tác đia phương để bảo đảm giao hàng 
nhanh và đúng hạn. Ngoài ra, tất cả khu vực kho 
đều được kiểm soát điều kiện môi trường cho 
phép bảo quản hoàn hảo cho vòng bi. 

Hơn nữa, RKB chú trọng cao trong khâu đóng 
gói, để tạo môi trường bảo quản vòng bi trong 
điểu kiện không thích hợp, để dễ dàng nhận ra 
và đảm bảo uy tín nhận diện thương hiệu trên 
thế giới.

Hệ thống Nhận diện thương hiệu

Lượng tồn kho lớn cho sản phẩm vòng bi tiêu chuẩn và đặc biệt



Cuối cùng, chiến lược dự trữ  đặc trưng cho gói 
JIT cung cấp một hính thức giao nhận hàng hóa 
tận nơi để làm nhẹ cho tình hình tài chính của 
khách hàng và đảm bảo có sẵn các phụ tùng cần 
thiết dựa trên liên kết đồng minh.

Mạng lưới phân phối thế giới

RKB Group có thể đảm bảo các trung tâm phân 
phối hiện đại ở những vùng trọng yếu trên thế 
giới:

• Trung tâm Thụy sĩ với 15.000m2 cho vẫn 
chuyển vòng bi cho nước ngoài

• Trung tâm Italy với 14.000m2 cho vận chuyển 
vòng bi cho khối EU và Thỗ nhĩ kì

• Trung tâm Romania với 2.500m2 cho vận 
chuyển vòng bi các nước Đông Âu

• Trung tâm phân phối ở châu Mỹ: 5000 m2 cho 
thị trường Bắc, Trung và Nam Mỹ”

DỰ ÁN ĐẶC BIỆT

ĐÚNG GIỜ

KỸ THUẬT VÀ HỖ TRỢ

DỊCH VỤ
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Loại 1 dãy bi Loại một dãy bi, lắp cặp

Loại 2 dãy bi

Loại nhiều dãy bi

Loại 1 dãy bi

Loại 2 dãy bi

TQOSAVS2/GTQOS/G TQOSAVS2/G.1

TQITTQO/G.1 2TDONATQO/G spacerlessTQO

TTK2 TTKSPTTK1

TKSDTKVTKCR

TDI.1 TDISSTDO TDONASWTDI TDIS

DFDBTS.1TS

TDONASWE.FF

 Vòng bi côn
Đường kính ngoài tới 1800 мм

Đường kính ngoài tới 1925 мм

Đường kính ngoài tới 1600 мм

Đường kính ngoài tới 1600 мм

Đường kính ngoài tới 1925 мм
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3NNU3NCF

Q2ACEVOGB2F2CIID2CAF2D

Loại một (1) dãy bi

Loại hai (2) dãy bi

Loại có nhiều dãy bi

Đường kính ngoài tới 1800 мм

Đường kính ngoài tới 1800 мм

Đường kính ngoài tới 1400 мм

Vòng bi đũa

NJ+HJNJ NJGL NPN NUPNJEMP1 NJG NUBNU NCF MUCNJFNU.1

SL18SL02 NN.1NNU.1 SL04NJW+NJPW SL01 NNNNU

Loại 2 dãy bi
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WS+GS81M 89M81M+U

Loại 1 dãy bi

Đường kính ngoài tới 1600 мм
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DẢI SẢN PHẨM CỦA



Vòng bi cầu

Vòng bi tang trống tự lựa

Vòng bi tang trống
2 dãy bi
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Vòng bi đỡ chặn
2 dãy bi

Vòng bi cầu, 
chặn trục 1 hướng

Vòng bi cầu, 
chặn trục 1 hướng

Vòng bi tang trống
 1 dãy bi

Vòng bi tang trống
1 dãy bi

53M+U51M 52M

DB+ZZ

QJQMTN+ZZZZ 2RSJN1JM

DBTNDFM

EJEMEVOEM

V+2CZVJ

2CZECAMB ECCSCABMA CCCA

DFDB

Các loại Vòng bi đặc biệt
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Vòng bi kim và 
Vòng bi dẫn 
hướng

SSRB 2-ROW SCRBSCRBLOOSESCRBFIXED

NAJNTRSP NAMNNTRTR

WORROVSX2CZROVSX
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3-ROW ROLLERSCROSSEDL-TYPE SINGLE

Slewing ring

Vòng bi đỡ chặn
1 dãy bi

1. Kích thước và dung sai theo tiêu chuẩn ISO / AFBMA / ГОСТ
2. Các vòng bi được cung cấp với đủ các thiết kế: hệ mét, hệ inch. Lỗ trụ hoặc lỗ côn
3. Có thể yêu cầu các tính năng đặc biệt

Ghi chú

Vòng bi cầu 1 dãy bi

Vòng bi đỡ chặn, 
lắp cặp

Vòng bi đặc biệt

Đường kính ngoài tới 1900 мм

Đường kính ngoài tới 1580 мм

Đường kính ngoài tới 1925 мм

Đường kính ngoài tới 1400 мм

Đường kính ngoài tới 1600 мм

Đường kính ngoài tới 1400 мм

Đường kính ngoài tới 400 мм

Đường kính ngoài tới 1800 мм
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Via Primo Agosto 1 · 6828 Balerna · Thụy Sĩ
P.O. Box 16 · 6830 Chiasso 3 · Thụy Sĩ
Phone +41 91 260 09 30 · Fax +41 91 260 09 50
info@rkbeurope.com · www.rkbbearings.com

RKB Offi  cial Representative 
Hoang An (Mr.)
Phone: +84903883012
E-mail: hoangan@rkbeurope.com
Web site: www.rkbbearings.com


