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2 lata przedstawicielstwa RKB w Polsce

1

Step Group Industry w sieci
Przedstawicielstwo handlowe RKB Bearings w Polsce ma już dwa lata!
Jesteśmy obecni na Twitterze, a także na łamach Głównego Mechanika (aby znaleźć wszystkie posty
o nas, prosimy skorzystać z wyszukiwarki).
W ostatnim numerze Głównego Mechanika pojawiły się dwa nasze artykuły, „Analiza CAD w produkcji
łożysk na specjalne zamówienia do nietypowych zastosowań” oraz „Rozwój łożysk tocznych dla
turbin wiatrowych”.
Zapraszamy do przeczytania!

Na łamach Głównego Mechanika
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Szkolenia łożyskowe w Polsce
Step Group Industry uruchomiło biuro
szkoleniowo – handlowe w Poznaniu
We współpracy z kadrą inżynierską RKB Bearings
uruchomiliśmy możliwość organizacji kompleksowych
szkoleń dla partnerów handlowych w celu wsparcia sieci
sprzedaży w Polsce.

Na naszej stronie powstała AKADEMIA WIEDZY zawierająca
bogaty zbiór materiałów szkoleniowych, takich, jak:
• katalogi łożysk
• przykłady aplikacji łożysk w maszynach
• listy łożysk dla poszczególnych sektorów przemysłu
• filmy szkoleniowe
• realne zdjęcia łożysk
• i inne.

Zaplecze szkoleniowe Step Group
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Ułatwione wyszukiwanie łożysk
Wyszukiwarka gabarytów online
Aby ułatwić naszym klientom zdobycie informacji o
dostępności łożysk wielkogabarytowych, uruchomiliśmy
wyszukiwarkę aktualnych stanów magazynowych –
wystarczy wpisać fragment kodu łożyska:
lozyska-wielkogabarytowe-ekspres.pl

Wyszukiwarka aplikacji
W Akademii Wiedzy na naszej stronie znajduje się również
wyszukiwarka, pozwalającą odnaleźć łożysko po jego
nazwie lub typie maszyny. Po kliknięciu na nazwę łożyska w
większości przypadków obejrzeć można ich przykładowe
aplikacje w maszynach.

Wyszukiwarki
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Wsparcie Teamu Step Group Industry
Mogą Państwo liczyć na nasze wsparcie
Staramy się szybko odpowiadać na Państwa zapytania
(w ciągu 24h, w wyjątkowych przypadkach 48h).
Pomagamy przygotować ofertę dla Klientów.
Na zdjęciu: Alberto Bai – RKB, Artur Kasprzak – Step Group
Industry; poniżej: Alberto Bai, Ewa Dukat w fabryce RKB

Nasz Team
Marianna Czyż - Dział Obsługi Klienta
Anna Klinkiewicz, Artur Kasprzak - Dział Marketingu,
Program Ambasador
Ewa Dukat - Dział Obsługi Klienta, wyceny

Chętnie pomożemy ;)
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Nasze wiodące sektory przemysłu:
narzędziowy • metalowy • wydobywczy
elektryczny • morski • papierniczy • przekładnie
(zapraszamy do kontaktu aby otrzymać spersonalizowane materiały)

Segmentacja łożysk RKB
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