
ŁOŻYSKA DO MASZYN ROLNICZYCH

PROFESJONALNE PODEJŚCIE DO ŚWIATOWEGO PRZEMYSŁU



ZVL SLOVAKIA, a.s., jest tradycyjnym dostawcą łożysk do maszyn rolniczych.
Większość łożysk dostarczanych dla rolnictwa stanowią:

■ łożyska kulkowe samonastawne UC, UA, UE, UD zamontowane w oprawach
 albo sprzedawane oddzielnie
■ oprawy łożysk – stojące SG, leżące FG
■ w zależności od możliwości produkcyjnych inne oprawy łożysk dostarczane są na specjalne zamówienie

W rolnictwie, podobnie jak i w innych dziedzinach dzia-
łalności, stawia się maszynom coraz większe wymagania 
i oczekuje większej wygody ich obsługi. W efekcie większe 
wymagania stawia się również częściom, z których maszy-
ny te są zbudowane, w tym i łożyskom.
Wzrost wydajności w rolnictwie spowodował zmiany w meto-
dach pracy. Zmniejszenie udziału prac wykonywanych ręcznie, 
mechanizacja prac, zwiększona wydajność maszyn i sprzętu 
umożliwiła wykonywanie większej liczby czynności, uprawę 
większych powierzchni. Oczywiście spowodowało to koniecz-
ność przenoszenia większych sił w urządzeniach zaopatrzonych 
w łożyska ZVL.

Łożyska wypełniane są smarem jakościowym o  zakresie temperatur roboczych 
od -20°C do 120°C. Smar uzupełnia się przez otworki do smarowania. Przestrzeń 
elementów tocznych we wszystkich łożyskach kulkowych samonastawnych za-
bezpieczona jest gumowym uszczelnieniem. Łożyska UC i UA mają ponadto meta-
lową osłonę przymocowaną do pierścienia wewnętrznego zabezpieczającą przed 
uszkodzeniem mechanicznym powodowanym przez zanieczyszczenia przedosta-
jące się z zewnątrz.
Łożyska kulkowe samonastawne z  oprawami są stosowane ze względu na ich 
zdolność kompensacji ewentualnego braku współosiowości czopów wałów w 
różnych urządzeniach podnoszących zamontowanych w ciągnikach.

www.zvlslovakia.sk

Łożyska do maszyn rolniczych

asortyment Łożysk

Oprawa łożyska – typ SG

Oprawa łożyska – typ FG



Łożyska do rozmaitych specjalnych układów w maszynach rolniczych stanowią część asortymentu produkcji 
ZVL SLOVAKIA. Firma dostarcza szeroką gamę łożysk kulkowych, w opracowywaniu których specjalny nacisk 
położono na szczelność przestrzeni 
elementów tocznych.
Łożyska ZVL stosowane są w przeno-
śnikach poziomych i pionowych, śli-
makowych, przekładniach pomocni-
czych, talerzach pługów i w innym 
sprzęcie. Łożyska baryłkowe dwurzę-
dowe montowane są w przekładniach 
ciągników i innych maszyn rolniczych.

ZVL SLOVAKIA wytwarza łożyska ze stali nierdzewnej do pracy w szczególnie agresywnym środowisku jak i łożyska 
dostosowane do wymagań klientów do specjalnych układów wymagających większej precyzji wykończenia po-
wierzchni wewnątrz łożysk.

NOWATORSKIE ROZWIĄZANIA DLA PRODUCENTÓW MASZYN ROLNICZYCH

zalety samonastawnych Łożysk kulkowych zVl

Łożyska do przenośników i do przekŁadni w maszynach rolniczych

specjalne zastosowania Łożysk w rolnictwie
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Przykładowe zastosowanie łożysk ZVL w przekładni maszyny rolniczej:
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