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LongLife Corrotec
Łożyska dla przemysłu spożywczego zatwierdzone przez FDA



LongLife Corrotec
W ostatnich latach Innowacje w zakresie materiałoznawstwa 
wprowadzają dużo nowatorskich rozwiązań w wielu 
gałęziach przemysłu. Materiały ceramiczne okazują się być 
mocniejsze i znacznie trwalsze niż stal - będzie to miało 
wkrótce wpływ również na Twoją branżę.

Hybrydowe łożyska kulkowe są przyszłością w urządzeniach 
do produkcji żywności. Są one wytrzymalsze i wydajniejsze 
oraz osiągają żywotność 4-8 razy większą niż zwykłe typy 
łożysk stalowych.

Redukcja kosztów MRO
Zatrzymywanie produkcji kosztuje. Im częściej tym większe 
straty. Planowany lub nieplanowany serwis urządzeń 
produkcyjnych zakłóca przepływ produkcji i ma wpływ na 
pogorszenie poziomu konkurencyjności.

W produkcji spożywczej to łożyska najczęściej ulegają 
awariom i wymagają wymiany, co może być kosztowną 
operacją.

W przypadku łożysk hybrydowych częstotliwość 
planowanych postojów konserwacyjnych spada znacznie z 
miesięcy na lata, co pozwala na optymalizację zakładu 
produkcyjnego i zwiększenie konkurencyjności.

Gwarancja braku ryzyka
CeramicSpeed gwarantuje, że inwestycja w łożyska 
hybrydowe zwróci się. Jeśli dodatkowe koszty łożysk 
hybrydowych nie zostaną zwrócone w okresie rzeczywistej 
pracy łożyska, dostarczymy nowe łożyska nieodpłatnie.

Autoryzowany dystrybutor CeramicSpeed 
Grupa Sped
ul. Krakowska 180, 52-015 Wrocław

Telefon: +48 71 889 81 74
www.grupa.sped.pl

Informacje techniczne
Hybrydowe łożyska kulkowe CeramicSpeed są wyposażone 
w najwyższej jakości kulki ceramiczne (Si3N4), które są 2 
razy twardsze od stali i 4 razy gładsze.

Znacznie niższy współczynnik tarcia zmniejsza temperaturę 
pracy łożysk i zużycie energii urządzenia.

Kim jesteśmy?
CeramicSpeed jest wyspecjalizowanym i wiodącym dostawcą 
hybrydowych łożysk kulkowych. Dzięki silnej obecności na 
rynku europejskim, szybko stajemy się preferowanym 
dostawcą zaawansowanych rozwiązań łożyskowych w branży.

Oferujemy najszerszy na świecie asortyment łożysk premium 
i stale pracujemy, aby pozostać w czołówce rozwoju 
technologicznego.

Dlaczego warto wybrać łożyska 
hybrydowe przy produkcji żywności?

•  Wyjątkowo długa żywotność 
•  Szybki zwrot z  inwestycji liczony w miesiącach, 

a  nie w latach
•  Zatw ierdzone przez FD A  
•  W iększa gwarancja i lepsza konkurencyjność 
•  Zdolne do pracy w ekstremalnych warunkach 

temperaturowych

http://www.grupa.sped.pl


 

 

CHCESZ SPRZEDAWĆ ŁOŻYSKA HYBRYDOWE? 

 

 

kliknij po szczegóły 

 

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ: 

 

• Polska strona autoryzowanego dystrybutora:  

https://lozyska-ceramiczne.pl/ 

 

• CeramicSpeed Polska na Facebooku: 

https://www.facebook.com/CeramicSpeedPolska/ 

 

• Sklep internetowy z łożyskami Ceramic Speed: 

https://zaopatrzenie24.pl/lozyska/lozyska-hybrydowe 

 

• Oficjalna strona duńskiego producenta łożysk:  

https://www.ceramicspeed.com/en/industry/ 

https://lozyska-ceramiczne.pl/
https://www.facebook.com/CeramicSpeedPolska/
https://zaopatrzenie24.pl/lozyska/lozyska-hybrydowe
https://www.ceramicspeed.com/en/industry/
https://lozyska-ceramiczne.pl/kontakt/

