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Używając wysokiej jakości
sprawdzonych surowców stosujemy
najnowocześniejsze urządzenia do
obróbki żeliwa szarego, żeliwa
sferoidalnego, staliwa, stali
nierdzewnej, mosiądzu. – do pracy
w temp. od-50 °C do +350 °C.
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Spółka HFB Wälzlager- und Gehäusetechnik

została utworzona w 1996. Na powierzchni

ponad 4,500 m² przy zastosowaniu

najnowocześniejszej techniki HFB produkuje

obudowy łożyskowe oraz elementy przenoszenia

napędu dla odbiorców na całym świecie.

Proces produkcyjny poprzedza profesjonalne

doradztwo techniczne, projektowanie a kończy się

kontrolą jakości produkcji dostosowaną do potrzeb

klientów w zakresie elementów przenoszenia

napędu.

Nasz proces produkcyjny obejmuje szerokie

spektrum produktów standardowych wykonanych

w najwyższej jakości.

Kompletny program
produkcyjny: Łożyska
toczne i obudowy
łożyskowe HFB

HFB specjalizuje się w projektowaniu i wytwarzaniu kompletnych
rozwiązań zgodnie z koncepcją: Przenoszenie napędu od jednego
dostawcy.

Wykonujemy dodatkowe zabezpieczenie stosując obróbkę powierzchniową, np.: cynkowanie,
niklowanie itp. oraz nasze bardzo efektywne pokrycie nierdzewne SSP (Stainless-Steel-Protection),
które zabezpiecza powierzchnię przed wpływem czynników klimatycznych, ścieraniem oraz korozją.
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  Kompleksowy Program 
Produkcyjny:
   do wielu zastosowań

Obudowy niedzielone i obudowy naciągowe
do przenośników o różnych rozmiarach.

Obudowy do łożysk kulkowych dla średnic
wałów od 12-120 mm

Obudowy łożyskowe dla wentylatorów
przemysłowych, wykonanie pod
kąpiel olejową lub smar plastyczny

HFB należy do wiodących producentów obudów

łożyskowych i elementów przenoszenia napędów

do zastosowania w różnych obszarach przemysłu.

Szeroki wachlarz asortymentu wytwarzanego w

oparciu o najnowsze rozwiązania techniczne 

(np.: odporność na działanie kwasów i wysokiej

temperatury lub dostosowane do wymogów 

przemysłu spożywczego) obejmuje oprócz

produktów standardowych, specjalne

rozwiązania ukierunkowane na potrzeby klienta.

Wszystko od jednego producenta

Oprócz sprzedaży obudów i elementów

przenoszenia napędów, HFB współpracując z

firmami partnerskimi z branży łożyskowej, posiada

szczególne możliwości w zakresie rozwiązań

kompleksowych, np.: montaż kompletnych

zespołów z łożyskami kulkowymi i wałkami,

używanymi w skomplikowanych technologiach

przenoszenia napędu.
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Obudowy niedzielone i obudowy naciągowe
do przenośników o różnych rozmiarach.

Obudowy dzielone z żeliwa szarego,
żeliwa sferoidalnego i staliwa

Obudowy smarowane do łożysk
ślizgowych z tuleją z brązu

Obudowy w specjalnym wykonaniu w
zależności od wymagań klienta

Łańcuchy rolkowe, koła łańcuchowe, sprzęgła i 
koła pasowe na tulejach stożkowych

Obudowy do maszyn górniczych, obudowy 
do zestawów kołowych wózków do produkcji
bloczków wapienno-piaskowych ,obudowy
kołnierzowe do łożysk baryłkowych na tulejach
stożkowych

Łożysk baryłkowe HFB są stabilizo-
wane wymiarowo do +200 °C od 
średnicy otworu Ø 200 mm. Znajdują 
zastosowanie w różnorodnych 
konstrukcjach, gdzie wymagana jest 
dokładność, materiał (np.: hartowanie), 
smarowanie etc.

Dostępne wykonania (w zależności od
konstrukcji łożyska i średnicy otworu
pierścienia wewnętrznego)
• CC: Dwuczęściowy koszyk stalowy  
 z prowadzeniem na pierścieniu 
 wewnętrznym
• CA: Jednoczęściowy masywny
koszyk mosiężny z prowadzeniem
na elementach tocznych i dwóch 
kołnierzach na pierścieniu 
wewnętrznym
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Od produkcji jednostkowej

Ogromne doświadczenie w produkcji obudów wielkogabarytowych: masa komponentów do 2.5 t i 
wymiarach do 1.80 m średnicy obrabiane z najwyższą precyzją.

Obrabiarka CNC do obróbki obudów.
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do produkcji seryjnej obudów
    wielkogabarytowych:
    HFB technika, która porusza

W ostatnich latach HFB nieprzerwanie inwestuje

w urządzenia produkcyjne. Wynikiem tego jest

park maszynowy spełniający najwyższe

standardy techniczne. Wykonujemy m.in.

obudowy dwułożyskowe serii BL, PDNI i ZLGO

stosowane w wentylatorach przemysłowych.

Nasze wieloprocesowe maszyny CNC pozwalają

obrabiać element o średnicy do 1800 mm, w

pół lub w pełni automatycznym procesie obróbki.

Sterowane numerycznie wiertarki, obrabiarki i

frezarki pozwalają produkować z najwyższą 

dostępną precyzją.

Obrabiarka CNC do obróbki obudów. Renomowane produkty produkowane non-stop: Wydajne roboty masowo produkujące części dla tokarek.
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CAD Projektowanie konstrukcji.
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CAD Projektowanie konstrukcji. Wewnątrz-procesowe próby losowe z użyciem urządzeń pomiarowych 2D i 3D w połączeniu ze
staranną inspekcją końcową gwarantuje niespotykaną jakość produktów HFB.

Kontrola jakości zaczyna się u nas już w fazie

projektowania produktu. Określamy wówczas

rodzaj stosowanego surowca oraz precyzję

produkcji. Nasze projekty 2D dopełniamy

modelowaniem 3D.

Aby zagwarantować naszym Klientom

jednakową jakość produktów, nieustannie

nadzorujemy proces produkcji.

Na końcu procesu produkcyjnego, dział kontroli

dba, aby wszystkie dostarczone do Klienta

produkty lub elementy posiadały tę samą, wysoką

jakość wykonania.

W HFB wszystko toczy
  się wokół jakości !
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HFB składuje w swoim magazynie na powierzchni

2,200 m2 ponad 8500 produktów techniki

przenoszenia napędu, dzięki Temu mogą one

niezwłocznie trafić do Klienta. Dotyczy to jednak

nie tylko produktów standardowych, lecz również 

w przypadku zamówienia niestandardowego

jesteśmy w stanie je zrealizować i dostarczyć

zgodnie z zasadą: „just-in- time”. W pełni zinforma-

tyzowany system planowania i zarządzania 

produkcją jak również przemyślana koncepcja

logistyczna, pozwala wszystkie wpływające 

zamówienia opracowywać na bieżąco. Wraz z

naszymi dystrybutorami, przedstawicielami 

handlowymi jesteśmy obecni na wszystkich

kontynentach.

Aby wszystko przebiegało bez zbędnych 

komplikacji, przy naszych telefonach dostępni są 

dla Państwa inżynierowie oraz technicy gotowi 

rozwiązywać wszelkie problemy techniczne i 

udzielać pomocy, również w przypadkach

szczególnie skomplikowanych.

Wprawiamy koła w ruch.



HFB WälzlagerGehäusetechnik GmbH

Siemensstr. 33 · 74722 Buchen
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www.hfb-waelzlager.de
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