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ПРОФЕСІЙНИЙ ПІДХІД ДО СВІТОВОЇ ІНДУСТРІЇ

Profil firmy

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ
Продукти

Бренд ZVL є синонімом якості та надійності майже 50 років. Широкий асортимент продукції робить компанію ZVL SLOVAKIA одним з про-
відних міжнародних постачальників підшипників. Завдячуючи десятиліттям досвіду і потужному технічному ноу-хау ми стали надійним 
партнером для наших клієнтів з різних секторів промисловості, надаючи технічне обслуговування безпосередньо замовникам.

Якість

Система управління якістю запроваджена для постійного вдо-
сконалення характеристик нашої продукції, яка сертифікована 
за міжнародними стандартами s ISO 9001, ISO 14001 та ISO 45001. 
Перевірка якості матеріалів та компонентів має для нас першо-
рядне значення. Матеріали підшипникових кілець та елемен-
тів кочення відповідають стандарту ISO 683- 17. Компанія ZVL 
SLOVAKIA має сучасні вимірювальні та тестові лабораторії, а та-
кож інспекційну лабораторію для точного вимірювання.

ШАРИКОПІДШИПНИКИ
•	 Однорядні	радіальні	шарикопідшипники	
•	 Однорядні	радіально-упорні	шарикопідшипники
•	 Однорядні	радіально-упорні	шарикопідшипники
    з чотирьохточковим контактом
•	 Дворядні	радіально-упорні	шарикопідшипники
•	 Дворядні	радіальні	шарикопідшипники
•	 Одинарні	та	двійні	упорні	шарикопідшипники

РОЛИКОВІ ПІДШИПНИКИ
•	 Однорядні	циліндричні	підшипники	
•	 Циліндричні	підшипники	повного	комплекту
•	 Циліндричні	роликові	упорні	підшипники

СФЕРИЧНІ РОЛИКОВІ ПІДШИПНИКИ
•	 Дворядкові	сферичні	підшипники
•	 Сферичні	роликові	упорні	підшипники

ГОЛКОВІ ПІДШИПНИКИ
ПІДШИПНИКИ З КОРПУСОМ 
ВСТАВНІ ПІДШИПНИКИ
СФЕРИЧНІ ШАРНІРНІ ПІДШИПНИКИ
СПЕЦПІДШИПНИКИ
СКЛАДОВІ (ПІДШИПНИКОВІ 
КОМПЛЕКТУЮЧІ)
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Ми почали масове виробництво шарикових підшипників у 
1968 році. З того часу компанія ZVL SLOVAKIA виробляла про-
дукцію безперервно протягом 50 років, незважаючи на чис-
ленні	зміни	у	структурі	керівництва.	Додаткові	підшипникові	
напрямки впроваджувалися поступово і сьогодні ми поста-
чаємо широкий асортимент підшипників провідним вироб-
никам машин та обладнання з різних галузей промисловості 
в усьому світі.

Широка мережа дистриб’юторів дозволяє нам підтримувати 
контакти з нашими клієнтами і посилює присутність брен-
ду ZVL на світовому ринку. Вона також дозволяє провадити 
сервісну підтримку та виконувати безліч індивідуальних за-
мовлень. 

сучасність

розробка та виробництво Продукції

Дякуючи	тривалій	тісній	взаємодії	з	нашими	клієнтами	ми	готові	запропонувати	опти-
мальні технічні рішення і допомогу користувачам підшипників у виборі найкращих 
продуктів	з	нашого	широкого	асортименту.	Департамент	з	розробки	нових	продуктів	є	
невід’ємною частиною компанії ZVL SLOVAKIA. Ми використовуємо розробку в програ-
мах CAD та 3D CAD для проектування та покращення нових продуктів. Також ми співпра-
цюємо з технічними університетами та зовнішніми тестовими лабораторіями. Потужна 
команда розробників готова допомогти нашим клієнтам у вирішенні таких питань:
•	матеріали,	мастила	та	трибологія
•	стандарти	якості	та	доцільність	використання	нових	конструкцій	підшипників
•	виявлення	проблем,	що	спричиняють	несправності	підшипників	та	машин

ПідшиПники ZVL
в Промислових галузЯх

машинобудуваннЯ важка Промисловість аграрний сектор

•	 Промислові	коробки	передач
•	 Трансмісії/осі
•	 Двигуни	та	генератори
•	 Насоси/компресори
•	 Електродвигуни
•	 Верстати
•	 Муфти
•	 Побутова	техніка
•	 Конвеєрні	стрічки

•	 Металургійні	виробництва
•	 Гірнича	промисловість
•	 Переробна	промисловість
•	 Енергетична	

промисловість
•	 Виробництво	цементу
•	 Целюлозно-паперова	

промисловість

•	 Трактори
•	 Комбайни
•	 Різаки
•	 Сіялки
•	 Культиватори
•	 Лісообробні	машини	

та механізми

Ми побудували довготривалі успішні від-
носини з багатьма виробниками оригі-
нального обладнання і представниками 
вторинного ринку.

Каталог підшипникової продукції Підшипники для індустрії важкого машинобудування Підшипники для сільськогосподарської техніки

Підшипники для електричних машин Підшипники для роликових ковзанів та скейтбордів Мастила для закритих підшипників

інтерактивний каталог ПідшиПників ZVL

рекламні інформаційні матеріали ZVL

Пошукова система інтерактивного 
каталогу підшипників на нашому 
сайті буде вам надійним поміч-
ником для ретельно вибору під-
шипників для ваших потреб. Вона 
спростить ваш пошук в широкому 
асортименті підшипників, які ми 
виробляємо.
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