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NASZA OFERTA DLA PAŃSTWA

• Łożyska precyzyjne

• Łożyska wieńcowe (dostępne w 
terminie 7-10 dni roboczych)

• Łożyska TAILOR MADE –
wykonujemy je na podstawie 
wizualizacji / zdjęcia - dostępne 
także w krótkich seriach 
produkcyjnych

• Szeroki asortyment łożysk wielko-

gabarytowych - średnice do 1925mm, 

dostępne „od ręki” w terminie od 5 do 7 

dni roboczych od złożenia zamówienia

• Realna alternatywa dla marek premium

• Możliwość negocjacji cen

• Szybka odpowiedź na Państwa pytania
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CHARAKTERYSTYKA ŁOŻYSK WIEŃCOWYCH

Łożyska wieńcowe (Slewing rings)

Łożyska wieńcowe (Wieńce obrotu) mają 

zastosowanie w różnych urządzeniach 

przemysłowych. Od łożysk standardowych 

odróżnia je możliwość przenoszenia dużych 

obciążeń osiowych (działających na łożysko) 

oraz momentów wywrotowych. 

Skonstruowane są z dwóch lub trzech 

pierścieni, pomiędzy którymi znajdują się 

elementy toczne oraz specjalne 

uszczelnienia, ograniczające możliwość 

przedostawania się zanieczyszczeń ze 

środowiska.

Wykonane są najczęściej ze stali 42CrMo4.

Podział łożysk wieńcowych:

Ze względu na budowę zewnętrzna:

• łożyska z uzębieniem zewnętrznym

• łożyska z uzębieniem wewnętrznym

• łożyska bez zębów

Ze względu na budowę wewnętrzną:

• łożyska jednorzędowe

• łożyska dwurzędowe

• łożyska trzyrzędowe

Ze względu na rodzaj elementu 

tocznego:

• łożyska kulkowe

• łożyska wałeczkowe 

• łożyska stożkowe 
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ŁOŻYSKA WIEŃCOWE - OEM i MRO

W chwili obecnej produkowanych jest 910 

typów różnego rodzaju łożysk wieńcowych

o średnicach od 234 do 2500 mm, między 

innymi kulkowe (w tym dwubiegowe) 

i krzyżowe.

Roczna produkcja łożysk wieńcowych to ok. 

25 000 sztuk (z czego 85% na eksport). 

Łożyska wykorzystywane są m. in. 

w koparkach, platformach powietrznych, 

dźwigach, obrabiarkach, oczyszczalniach

i wesołych miasteczkach – wg szacunków 

każdego dnia produkowanych jest ok. 100 

maszyn z ich użyciem. Na dalszych stronach prezentujemy 

przykładowe łożyska wieńcowe.
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PRZYKŁADY APLIKACJI ŁOŻYSK
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Jeśli rozpoznajecie Państwo swoje łożysko, prosimy o kontakt

biuro@stepgroup-industry.eu | sales@stepgroup-industry.eu
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Zastosowanie  łożysk wieńcowych:

• elektrownie wiatrowe (do obrotu gondoli, 

do obrotu śmigieł, utrzymywanie wirnika)

• żurawie wieżowe, mobilne

• koparki

• manipulatory

• pozycjonery

• chwytaki obrotowe

• wciągarki obrotowe

• platformy obrotowe

• obrotnice i maszyny urabiające

• ładowarki

• radary

• anteny

• korarki (maszyny leśne)

• urządzenia stosowane w oczyszczalni 

ścieków (mieszadła, zgarniacze)

• suwnice z obrotowymi trawersami

• podnośniki koszowe (zwyżki).
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TYPY ŁOŻYSK WIEŃCOWYCH
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PRZYKŁADY ŁOŻYSK WIEŃCOWYCH
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PRZYKŁADY ŁOŻYSK WIEŃCOWYCH
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PRZYKŁADY ŁOŻYSK WIEŃCOWYCH
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http://stepgroup-industry.eu/dock/RKB_Certificates.pdf


W 7-10 DNI
DOSTAWA
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stepgroup-industry.eu
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http://stepgroup-industry.eu/akademia-wiedzy/


PRZEMYSŁ ENERGETYCZNY
ELEKTROWNIE WIATROWE

PRZEMYSŁ

MORSKI I PRZYBRZEŻNY

PRZEMYSŁ

PAPIERNICZY

ŁOŻYSKA PRECYZYJNE

- PRZEMYSŁ NARZĘDZIOWY

PRZEMYSŁ METALOWY
PROCES OBRÓBKI METALI

• Aktualne SO dla wszystkich branż

• Przykłady aplikacji łożysk

• Program Ambasador

PRZEMYSŁ GÓRNICZY, 

MINERALNY
PRZEMYSŁ CEMENTOWY
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