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Trägen vinner

NSK är en av världens ledande tillverkare av rullningslager, linjära komponenter 
och styrinrättningar. Vi finns representerade på alla kontinenter – med fabriker, 
återförsäljare och teknikcenter. Med snart 100 år i branschen vet vi vad kunderna 
vill ha: tillförlitliga kvalitetsprodukter, korta beslutsvägar, snabba leveranser och 
lokal närvaro. Därför har vi specialiserat oss på att ge just det, och vara en partner 
i vått och torrt.
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NSK arbetar kontinuerligt för att överträffa sig själv – genom att 
optimera sina produktionsprocesser, leverera innovativa och 
skräddarsydda produkter av hög kvalitet och utöka sitt tjänsteutbud.  
Vi är världsledande inom rörelse- och styrningsteknik, men vi har  
ett större mål också:

Att vara bäst på totalkvalitet.

Det här målet genomsyrar vårt dagliga arbete, som syftar till att 
fördelarna med våra produkter ska komma dig som kund tillgodo både 
på kort sikt och i längden. Högre kvalitet ger nämligen många fördelar: 
lägre underhållskostnader, kortare time-to-market för dina produkter, 
färre driftstörningar och högeffektiva, flexibla precisionslösningar.

Vår utmaning ligger i att leverera trygga, exakta lösningar och erbjuda 
toppkvalitet ur alla aspekter. Det gör vi genom forskning, genom vårt 
världsomspännande expertnätverk och genom att finnas representerade 
lokalt där du är verksam.

Vi är en pålitlig partner och en problemlösare – och nöjer oss inte med 
mindre än att uppfylla våra kunders önskemål in i minsta detalj.

Vänliga hälsningar

Norbert Schneider
vd NSK Europe Ltd.
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Om NSK

Skräddarsydda precisionslösningar och en  
konstant strävan efter oöverträffad kvalitet

NSKs produkter och lösningar finns överallt där det finns teknik som rör sig – även 
vid de svåraste driftsförhållandena. Våra precisionslager används i vindkraftverk 
och verktygsmaskiner, våra linjära system hittar man i tillverkningslinjer och våra 
fordonskomponenter finns inbyggda i de allra flesta välkända biltillverkares mo-
deller.

NSK startade sin verksamhet 1916 och var då den 
första kullagertillverkaren i Japan. Sedan dess har vi 
utökat och förfinat vårt produkt- och tjänsteutbud 
kontinuerligt och samlat på oss en väldig erfarenhet 
inom vitt skilda industrisektorer och branscher.

Att göra rätt från början
Vi brinner för att lösa våra kunders problem, och vi 
tror att det märks direkt från start. Redan under 
utvecklings fasen bidrar vi med spjutspetskompetens 
och erfarenhet. Vi utnyttjar vårt omfattande nätverk 
av forskningscenter och tar fram bästa möjliga lösning 
tillsammans med dig. 

Arbetshästar för de mest krävande miljöerna
Extremt robusta kullager som fungerar med exakthet 
även vid 1 500° C inom stålproduktion. Kulskruvar som 
går praktiskt taget underhållsfritt i verktygsmaskiner för 
höga bearbetningshastigheter. Multi-Sensor-hjullager 
som garanterar hög säkerhet och låg bränsleförbrukning 
även vid extrem hetta och svår köld. Det finns många 
exempel på NSK-produkter som visar prov på sin 
kvalitet genom att fungera dag ut och dag in i de allra 
tuffaste driftsmiljöer och uppfylla de högsta 
prestandakraven.

Globala – och nära dig
Vår storlek är en av våra styrkor. Vi har över 200 
service- och produktionscenter runtom i världen,  
med omkring 24 000 medarbetare som arbetar i  
nära samarbete med kunderna.

Erfarenhet som avspeglas i produkterna
Vi har mer än 90 års erfarenhet av det vi gör. Under 
denna tid har vi lärt oss att ta fram produkter och 
tjänster som är perfekt anpassade för olika industrier, 
branscher och användningsområden. Vi vet exempelvis 
vilka krav företagen inom råvaruindustrin ställer, och vi 
vet vad som gäller för våra kunder inom 
maskintillverkning.
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Kullager:
Spårkullager, en- och tvåradiga vinkelkontakt 
kullager, sfäriska kullager, axialspårkullager, 
precisions spårkullager och SPACEA-spårkullager 

Rullager:
Sfäriska rullager, cylindriska rullager, koniska 
rullager, precisionsrullager, axialrullager och nållager

Kapslade lager:
Lagerhus, kapslade lagerenheter och tillbehör

Linjära system:
Kulskruvar, lagerenheter för kulskruvar, Linjära 
kullagringar, Linjärrullstyrningar, Monocarrier och 
Megatorque-motorer

Fordonskomponenter: 
Styrinrättningar, hjullagerenheter, växellådslager
samt lager för motorer och hjälpaggregat

NSKs produkter – översikt
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Innovation och kvalitet

Vår forskning resulterar i nya,  
bättre lösningar

› BSH Supplier Award 2008
› Bosch Supplier Award 2007
› Brammer Award
› Continental Supplier Award 2006
› Volkswagen Group Award 2004

Utmärkelser

› Toyota Award
 ›  Achievement Award: 1998/1996/1995  
 ›  Certificate of Recognition: 2008/2006/2005/2004/2001/2000/1999/1998 
 ›  Project Management Award: 2007
 ›  Superior Performance Award: 2000/1997
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NSK hör till de företag som är ledande när det gäller patentsökningar för 
maskindelar, och har en lång tradition av detta. Vi koncentrerar oss dock  
inte bara på utveckling av nya tekniska lösningar, utan också på kontinuerlig 
optimering av kvaliteten – i alla tillverkningsfaser.

Teknikcenter runtom i världen ger förenad  
know-how 
I våra forskningscenter i Europa, Amerika och Asien 
arbetar vi på morgondagens teknologier och lösningar. 
Men vi lägger även ner möda på till synes små detaljer 
– som sedan kan leda till betydande kostnads- och 
energibesparingar. Det kan handla om allt från produkt - 
konstruktion och simuleringar med olika analyssystem 
till utveckling av olika stålkvaliteter och smörjmedel för 
rullningslager.

Fyra kärnområden
Genom kontinuerliga framsteg inom våra fyra kärn tek-
nikområden – tribologi, materialteknik, analysteknik och 
mekatronik – åstadkommer vi en integrerad teknikplatt-
form för utveckling av framtidssäkra produkter. Och vi 
testar våra produkter ytterst noga, ända tills de fungerar 
hundraprocentigt och har högsta möjliga slitstyrka.

›  Tribologi – En korrekt smörjning är avgörande för 
lagringar och linjära system. Dess uppgift är att under - 
lätta linjära och roterande rörelser. Med förbättrade 
smörjmedel och metoder för ytbehandling kan vi 
utveckla kullager som är ännu tystare, slitstarkare  
och som klarar högre varvtal och större belastning.

›  Materialteknik – Material vidareutvecklas kontinuer-
ligt för att förbättra funktionen och hållbarheten hos 
rullningslagren. NSK ligger i framkant på det här 
området. Vårt forskningsarbete är koncentrerat till 
områdena materialsammansättning, värmebehand-
ling, prestandautvärdering och analytisk granskning. 
Resultaten från denna forskning utnyttjas vid 
framtagning av nya produkter.

›  Analysteknik – Vid produktutveckling är analyser 
(oftast i form av datorsimuleringar) nödvändiga.  
Med dessa simulerar vi hur produkterna uppför sig  
i extrema miljöer och vinner värdefulla kunskaper  
om produktutformning och tillverkningsmetoder.

›  Mekatronik – Genom att kombinera mekanik och 
elektronik möjliggörs nya, banbrytande lösningar för 
högprestandamotorer, styr- och reglerteknik, preci-
sionsgivare och biomedicinska mikroelektromeka-
niska system. Mekatronik har också betydelse för 
monte ringstekniker när tillämpningarna ställer höga 
krav på temperaturtålighet, effekttäthet och 
tillförlitlighet.

Samma mål för alla verksamhetsområden:  
att leverera totalkvalitet
Innovativ utveckling är första steget i en processkedja 
med målet att bli nummer 1 på att leverera totalkvalitet. 
Därför har vi toppmoderna tillverkningsanläggningar för 
kvalitetsoptimerad tillverkning av enskilda produkter 
och hela system. Vårt mål om totalkvalitet gäller 
förstås även NSKs tjänster, som inbegriper allt från 
rådgivning och utbildning till tekniska verktyg och 
program.
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Råvaruindustrin

Robusta, hållbara lösningar

Redo för tuffa tag
Inom järn- och stålindustrin är driftmiljöerna ofta 
mycket tuffa: stora temperaturskillnader, kraftig 
nedsmutsning, bandhastigheter på över 2 000 meter 
per minut samt svängningar och stötar. Lager från NSK 
står pall för dessa belastningar, från råmaterial bered-
ning och smältning av stålet fram till den färdigvalsade 
produkten.

I vått och torrt
Vindkraftverk alstrar ström under svåra och ständigt 
växlande förhållanden, både på land och till havs.  
Det ställer mycket stora krav på varje komponent i 
anläggningarna, speciellt på lagringarna. Rullnings-
lagren från NSK är kända för dess långa livslängd,  
stora tillförlit lighet och genomtänkta konstruktion.  
I växellådor kan exempelvis våra kullager användas  

på ett sådant sätt att mindre friktion uppstår. Och 
mindre friktion innebär som bekant att turbinen ger 
större effekt.

Driftsäker papperstillverkning
Pappersmaskiner måste prestera maximalt – och detta 
i miljöer som är allt annat än idealiska för rörliga 
maskiner. Värme, fuktighet och höga varvtal ställer 
särskilt höga krav på lagren. Akilleshälen är här 
kalandervalsen. Den höga utvidgningen av innerringen 
kan leda till sprickor och därmed haveri i maskinen. 
NSKs rullningslager för pappersmaskiner är förberedda 
för detta. Lagren kan dessutom skräddarsys efter speci-
fika krav, vilket gör att de uppfyller alla behov, är 
hög presterande och inte orsakar oplanerade drifts-
avbrott.

Oavsett om det gäller stål- och järnframställning, energiproduktion eller papperstill-
verkning så är en sak säker: kraven är höga och driftsmiljön är ibland extrem. Kullager 
från NSK fungerar tillförlitligt och effektivt även vid mycket hög belastning. Dessutom  
är de skonsamma för miljön. Våra kullager har förberetts för allt detta genom hårda 
tester där de utsätts för mycket större krafter än vid normal användning.

När det gäller tätade lager är NSK en pionjär. Genom en extra tätning blir inte lagren smutsiga, något som annars 
hade kunnat leda till oplanerade driftstopp.
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Råvaruindustrin:
Gruvdrift och utvinningsteknik, byggsektorn, jord- och skogsbruk, stålindustrin, 
papper och massa, energiproduktion, samhällsservice

Optimerad smörjning: Mindre fett skonar miljön och är bra för plånboken.



10

Tillverkningsindustrin

Högre driftsäkerhet ger lägre kostnader

Oplanerade driftstopp är dyra – slår man ihop dem på ett år blir kostnaderna  
ofta svindlande höga. För en produktion utan avbrott måste lagren vara exakt 
avpassade för tillverkningsprocessen och maskinerna. Förutom ett omfattande 
produktprogram spelar NSKs tekniska lösningar en avgörande roll i det här 
sammanhanget. De mest lämpade produkterna kan utvecklas och testas  
ingående för att sedan tas i bruk.

Höga temperaturer, stor belastning
I komplexa industriprocesser, som vid produktion av 
mineraloljor, leder pumphaverier till dyra störningar 
och kan till och med medföra att hela anläggningen 
slås ut. NSKs vinkelkontakt kullager i den nya serien 
HPS är ledande när det gäller belastbarhet, oavsett om 
de är utrustade med kulhållare i mässing, polyamid 
eller NSKs patenterade L-PPS-hållare. L-PPS plastkulhål-
laren klarar dessutom en konstant temperatur på upp 
till 190° C, även i kontakt med vanligen förekommande 
smörjmedel och processgaser.

Trä- och metallbearbetning
Inom trä- och metallbearbetning används många olika 
maskiner, utrustning och verktyg. Också driftsmiljöerna 
är helt olika. Vid träbearbetning är det damm och spån 
som kan störa lagrets funktion, medan det vid metall - 
bearbetning förekommer stora spännkrafter som ställer 
höga krav på precisionen. NSK erbjuder optimalt 
anpassade lager för alla användningsområden. Vi 
hjälper gärna till med att utforma maskiner, analysera 
haveriorsaker och optimera processer.

Smörjningen gör skillnaden
Processerna inom livsmedelsindustrin är oftast 
automatiserade – och detta under driftförhållanden 
som ofta inkluderar svår köld, hetta och hög luftfuktig-
het. Lång livslängd hos maskinerna är ett absolut krav 
för att kunna få driften effektiv och ekonomisk. Tyvärr 
händer det ändå att lagringar havererar när maskinerna 
högtryckstvättas. NSKs lager är däremot robusta, 
korrosionsskyddade och permanentsmorda – till 
exempel med det fasta smörjmedlet Moilded Oil, som 
är framtaget specifikt för maskiner med höga hygien-
krav i livsmedelsindustrin. K1-smörjenheter, ett 
världspatent från NSK, är underhållsfria i upp till 
50 000 km beroende på användning. De uppfyller en 
dubbel funktion – dels utgör de form passande gavel-
tätningar, dels frigör de smörjmedel.

Lagerlösningar från NSK används i alla typer av förpack-
ningsmaskiner, påfyllningsanläggningar och maskiner 

inom livsmedels- och förpacknings industrin.
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Tillverkningsindustri:
Livsmedel och drycker, förpackningar och påfyllningsanläggningar, fordonstillverkning, 
mineraloljeprodukter, trä- och metallbearbetning, cement, kemi, läkemedel, keramik och  
glas, gipsbearbetning, betong, gummi och plast, textil- och läderbearbetning, tryck- och 
halvledarindustri
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Maskiner och anläggningar

Vi leder kraften till rätt ställe  
och gör dig mer produktiv

Vi har samarbetat med många välkända tillverkare av maskiner och anläggningar  
i många års tid. Dessa partnerskap har resulterat i skräddarsydda lösningar som 
ger högre produktivitet i hela systemet. Oavsett hur olika produkterna är så har de 
en sak gemensamt: hög tillförlitlighet och en brukstid som är en bra bit över 
genomsnittet. Som vår kund kan du med andra ord känna dig i trygga händer.

För en mjuk gång
Problemfria lager med lång livslängd är viktigt för 
pumpar och kompressorer. Detta uppfyller alla kul-  
och rullager från NSK. Detta gäller både våra standard-
produkter och de lagertyper som är framtagna för 
specifika användningsområden. Exempelvis skruv- 
kompressorer, där vi erbjuder en hållare av specialplast 
som tål höga temperaturer och har utmärkt kemisk 
motståndskraft mot smörjmedel och processgaser.

Tillförlitlighet hos elmotorer och generatorer
NSK är förstahandsvalet för många av världens ledande 
tillverkare av elmotorer och generatorer. Våra kullager 
uppfyller alla krav på tillförlitlighet, kvalitet, tyst gång 
och lågt friktionsmoment. De används även till servo - 
motorer, då deras funktion inte påverkas ens av 
kraftiga svängningar.

Precisionskullager för verktygsmaskiner
Borrning, fräsning, slipning och svarvning kräver  
lösningar med höga prestandagränsdata, högsta 
möjliga kvalitet och teknisk erfarenhet. Spindellager  
för verktygsmaskiner, som håller hög precision även 
vid höga varvtal, tystgående motorspindlar för över  
20 000 timmars underhållsfri drift, lager och linjära 
system med lång livslängd för direkt inbyggnad till 
roterande och linjära rörelser – det finns många bra 
exempel på innovativa lösningar från NSK.

För exempelvis lätta verktygsmaskiner rekommen -
derar vi de kompakta kulskruvarna i BSS-serien. Den 
nykonstrue rade mekanismen för kulåterställningen  
ger jämna rörelser och märkbart mindre egenvibration 
samt lägre bullernivå.
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Maskiner och anläggningar:
Verktygsmaskiner, elmotorer, växellådor, pumpar, kompressorer, ventilatorer, 
fläktar, generatorer, transportband och andra maskiner
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Konsumentprodukter

Tystgående, effektiva och  
tillförlitliga för dagligt bruk

Lagringar från NSK sitter i alla möjliga produkter omkring oss, allt från damm-
sugare, tvättmaskiner till små elmotorer i medicinsk utrustning. Att de används  
så flitigt beror på att de är tystgående, energieffektiva och ytterst tillförlitliga.  
Vi erbjuder ett omfattande sortiment av standardprodukter men också skräddar-
sydda lösningar som vi utvecklar tillsammans med våra kunder.

Elmotorer med lägsta möjliga ljudnivå
Tyst gång är ett av de viktigaste kraven på elmotorer. 
Genom hög kvalitet och omsorgsfull tillverkning av de 
extremt kompakta spårkullagren från NSK samt exakt 
anpassad smörjning minskas friktionsmomentet till ett 
minimum. Resultatet är högsta prestanda på minimalt 
utrymme och tyst gång även vid höga varvtal. Våra 
ingenjörer ger gärna råd om vilka materialkombinatio-
ner, smörjmedel och tätningar som är mest lämpliga 
för din produkt.

Vitvaror utan verkstadsbesök
För tvättmaskiner, diskmaskiner, torktumlare och 
många andra hushållsapparater levererar vi högklassiga 
kullager som är optimerade för lägsta energiförbruk-
ning och som dessutom är tystgående och underhålls-
fria. Våra lager är permanentsmorda och anpassas 
speciellt för produkten när det gäller lagerspel, 
smörjning och tätning.

Nästan alla kända tillverkare av konsumentprodukter samarbetar med NSK.  
Vi erbjuder kvalitetsprodukter och kan leverera dem i stora volymer.
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Konsumentprodukter:
Hushållsapparater, elektriska verktyg, hårddiskar, elmotorer, 
medicinsk utrustning och kontorsmaskiner

Vi ser till att allt går runt;  
i Mieles tvättmaskiner sitter det 
kullager från NSK.
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Fordon

Intelligenta lösningar för bilindustrin

Hjullager – starkare och lättare
Starkare men också lättare – det är kraven på hjulla-
gren. I en bil räknas som bekant varje gram. I våra 
forskningscenter har vi utvecklat en ny metod för 
kallsmide, där detaljen formas i ett enda steg. Genom 
stålets högre stabilitet kan ytterst tillförlitliga, lätta och 
kompakta lager tillverkas. En annan fördel är att 
processen är miljövänlig eftersom det inte krävs höga 
temperaturer.

Multisensorer mäter tredimensionella krafter
Som första tillverkare har NSK utvecklat en multisen-
sor-hjullagerenhet som mäter hjulupphängningens alla 
krafter och vridningsriktningar. Genom beräkning av de 

tredimensionella hjulkrafterna förbättras både den 
aktiva säkerheten och körkomforten betydligt.

En styrinrättning som känner av vägen
Den ytterst lätta och kompakta rattstångsstyrservon 
från NSK kan användas i de allra flesta typer av fordon 
– från de minsta småbilarna till personbilar med upp  
till 3 liter cylindervolym. Det elektroniska styrnings-
systemet från NSK har många fördelar – till exempel 
utjämnas ojämnheter så som gropar i vägen av 
systemet. Eftersom styrningen assisteras av en 
elektronisk motor används energi enbart när den 
behövs. Resultatet är upp till 4 % lägre bränsle-
förbrukning och minskade koldioxidutsläpp.

Högre komfort, lägre energiförbrukning
Vindrutetorkardrivning, stolsinställning, motorkylning 
– NSKs slitstarka lager finns i många av elmotorerna i 
våra bilar. De fungerar felfritt över ett temperaturom-
råde på mellan -40 och 120° C och klarar fukt och stor 
mekanisk belastning. Vi har även ett nära samarbete 
med biltillverkarna på området hybridteknik. På så sätt 
bidrar våra specialanpassade lager i elmotorer till en 
minskning av koldioxidutsläppen.

Som global komponentleverantör och strategisk partner till de ledande biltill-
verkarna erbjuder vi lösningar som ger bättre prestanda på ett begränsat utrymme. 
Intelligenta styrningssystem, lagringar i drivlinan, i motorn och hjälpsystem – våra 
produkter ser till att bränsleförbrukningen hålls nere och ger bilarna högre aktiv 
och passiv säkerhet.

Säker och effektiv: Hjullagerenhet med inbyggda givare för låsningsfria 
bromsar (ABS) och slirreglering (ASR).
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Fordon: 
Styrningssystem, hjullager, motorlager, lager för automatiska och manuella  
växellådor samt för differentialväxlar och drivaxlar
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Tjänster

Ett bra samarbete börjar med bra service
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Det räcker inte att bara leverera bra produkter. Vi ser oss själva som en ansvarsta-
gande partner och har ett brett tjänsteutbud för att hjälpa våra kunder hela vägen. 
NSKs erfarna säljpersonal finns lokalt, nära kunderna, och är utbildade i att ta 
fram individuella lösningar i samarbete med kunden; lösningar som möjliggör 
friktionsfria, effektiva och lönsamma produktionsprocesser

Högre lönsamhet med AIP
Färre driftstopp i maskiner och anläggningar och 
minskade kostnader utan att kompromissa med 
kvaliteten. Med AIP, ett beprövat program för lönsam-
hetsoptimering, gör vi det möjligt för dig att upptäcka 
och utnyttja potentiella lönsamhetsförbättringar. 
Programmet kombinerar befintliga kunskaper inom  
ditt verksamhetsområde och för dina tillverknings-
processer med NSKs senaste tekniska landvinningar.

Vi utgår från en lägesanalys och tar tillsammans med 
kunden fram en strukturerad åtgärdskatalog och ger 
stöd under genomförandeprocessen. Genom en 
resultat kontroll garanteras att de önskade fördelarna 
uppnås inom överenskommen tidsram.

Utbildningar om våra produkter
Med våra utbildningar och tekniska seminarier erbjuder 
vi deltagare möjlighet att höja sin kompetens genom 
att uppdatera sina kunskaper och sina praktiska 
färdigheter.

Våra kursledare är tillämpningsingenjörer som förutom 
ett stort tekniskt kunnande känner till förutsättningarna 
och kraven hos olika branscher. Utbildningarna och 
seminarierna kan genomföras i något av våra tre 
utbildningscenter, på NSKs lokala kontor eller direkt  
på ditt företag.

NSK Servicecenter
NSK Servicecenter ger hjälp med specifika service-  
och reparationsuppdrag av linjära styrningar, kulskruvar, 
Monocarrier och Megatorque-motorsystem som är 
tillverkade av NSK. Vid behov kan vi även modifiera 
NSKs linjära styrningar och kulskruvar enligt kundens 
ritningar.

Online-tjänster – anpassade efter dina behov
Vi har ett stort utbud av online-tjänster. Där kan du 
ladda ner CAD-ritningar, tekniska datablad och 
beräkningsverktyg som du kan använda för att göra 
egna lagerberäkningar. Du kan också bekvämt beställa 
produkter via vår webbshop eller specialanpassade 
produkter via vår säkra kundportal. Tjänsterna blir allt 
fler, vilket gör att vi på ett effektivt sätt kan erbjuda dig 
just den hjälp du behöver.

› AIP – program för lönsamhetsoptimering
› Utbildningar 
 om våra lagringsprodukter och linjära system
› NSK Servicecenter  
 för service och reparationer
› CAD-ritningar  
 och tekniska datablad för nedladdning
› Beräkningsverktyg
› Webbshop

Våra tjänster i korthet
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Människa och miljö

Vi tar ansvar och satsar på förtroende

Balans mellan människa och natur
Vår erfarenhet, våra kunskaper och vår förmåga att 
tänka i nya banor gör att vi kan ta fram miljövänliga 
produkter. Minimering av friktionsförlusterna leder till 
exempel till lägre energiförbrukning. Därtill är våra 
produkter långlivade och mycket tillförlitliga.

Vi vill bidra till att göra världen till en lite bättre plats 
att leva på. Detta gäller både internt inom företaget 
– exempelvis med program för Work-Life-Balance och 
kompetensutveckling – och i förhållande till partners, 
leverantörer, kunder, samhället i stort och kommande 
generationer.

Öppenhet, förtroende och hållbarhet är ledstjärnorna 
för vår kommunikation. De utgör också basen för olika 
projekt som vi har påbörjat, till exempel säkra skolvä-
gar för barn, hälsoprogram och stöd för skolor och 
universitet.

Vi bygger vår verksamhet på tanken att vi genom innovativ, hållbar teknik  
ska kunna gagna både miljön och företagen. Det ser vi som både ett ansvar  
och en plikt.
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NSKs initiativ för minskning av koldioxidutsläppen
Vi tillverkar inte bara produkter som bidrar till att 
minska koldioxidutsläppen, utan optimerar sedan 1999 
våra egna tillverkningsprocesser för att minska 
utsläppen. För att åstadkomma detta investerar vi i 
moderna, mer miljövänliga tillverkningsanläggningar 
och har startat ett globalt projekt för att minimera 
avfallsmängden vi genererar. Vårt mål är att utveckla 
produkter som sparar mer energi under sin livstid än 
vad det går åt att tillverka dem.

Hantering av farliga ämnen
Vi har en dubbel roll eftersom vi är både importör och 
förädlare av kemikalier. Därför har vi åtagit oss att 
uppfylla alla punkter i miljöinitiativet REACH. Givetvis 
uppfyller samtliga NSKs produkter de lagstadgade 
kraven, till exempel reglerna i ELV och RoHS. Dessutom 
för vi en egen lista över förbjudna ämnen och ämnen 
som vi endast får använda i begränsad mängd. Listan 
bygger på företagets policy om miljövänlig anskaffning 
– NSK Green Procurement.
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Adresser
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NSK europeiska försäljningskontor

Besök gärna vår webbplats: 
www.nskeurope.com – Global NSK: www.nsk.com

Sverige
NSK Sweden Office 
Karolinen Företagscenter 
Våxnäsgatan 10 
SE-65340 Karlstad 
Tel: +46 5410 3545 
Fax: +46 5410 3544 
Email: info-de@nsk.com 

Frankrike
NSK France S.A.S. 
Quartier de l’Europe 
2, Rue Georges Guynemer 
78283 Guyancourt Cedex 
Tel: +33 1 30573939 
Fax: +33 1 30570001 
Email: info-fr@nsk.com

Italien
NSK Italia S.p.A. 
Via Garibaldi 215 - C.P. 103 
20024 Garbagnate  
Milanese (MI) 
Tel: +39 02 995191 
Fax: +39 02 99025778 
Email: info-it@nsk.com

Norge
Nordiskt försäljningskontor
NSK Europe Norwegian Branch NUF 
Østre Kullerød 5 
N-3241 Sandefjord 
Tel: +47 33 293160
Fax: +47 33 429002 
Email: info-de@nsk.com

Polen & CEE
NSK Polska Sp. z o.o. 
Warsaw Branch 
Ul. Migdałowa 4/73 
02-796 Warszawa 
Tel: +48 22 6451525 
Fax: +48 22 6451529 
Email: info-pl@nsk.com

Spanien
NSK Spain, S.A. 
C/ Tarragona, 161 Cuerpo Bajo 
2a Planta, 08014 Barcelona
Tel: +34 93 2892763 
Fax: +34 93 4335776 
Email: info-es@nsk.com

Storbritannien
NSK UK Ltd. 
Northern Road, Newark 
Nottinghamshire 
NG24 2JF
Tel: +44 1636 605123 
Fax: +44 1636 602775
Email: info-uk@nsk.com

Turkiet
NSK Rulmanlari Orta Doğu Tic. Ltd. Şti 
19 Mayis Mah. Atatürk Cad.
Ulya Engın İş Merkezı No: 68 Kat. 6
P.K.: 34734 
Kozyataği - İstanbul
Tel: +90 216 3550398 
Fax: +90 216 3550399 
Email: turkey@nsk.com

Tyskland
NSK Deutschland GmbH 
Harkortstrasse 15 
40880 Ratingen 
Tel: +49 2102 4810 
Fax: +49 2102 4812290 
Email: info-de@nsk.com
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