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Brammer S.A. od kilkudziesięciu lat jest 
autoryzowanym dystrybutorem SKF. Wykorzystując 
swoje doświadczenie i dogłębną znajomość szerokiej 
gamy produktów tej marki jesteśmy jej najlepszym 
reprezentantem i rzetelnym dostawcą jej produktów.
Należąc do Grupy Rubix, największego w Europie 
partnera SKF mamy dostęp do wiedzy, narzędzi 
i najnowszych rozwiązań tego producenta.

Szeroki asortyment produktów

Dysponujemy najszerszym asortymentem łożysk SKF w Europie. 
Wiemy, że czas to pieniądz, a kluczowa dla kontynuacji działalności 
jest dostępność potrzebnego łożyska, dokładnie wtedy kiedy jest ono 
najbardziej potrzebne.

Dostępność produktów

Nasza skala działalności i długoletnia kooperacja z SKF pozwoliła 
nam na wybudowanie doskonałych relacji i bardzo dobrych warunków 
współpracy z priorytetowym dostępem do zapasów producenta. 
Stworzyliśmy najszybszy i najbardziej niezawodny system dostaw 
w branży. Nasze magazyny i oddziały korzystają z najszerszego 
asortymentu SKF i największych w historii zapasów, dzięki czemu 
mogliśmy wyeliminować opóźnienia w dostawach, a nasi klienci 
mogą liczyć na jeszcze więcej korzyści ze współpracy z nami.

Innowacja u podstaw

Nieodłącznym elementem sukcesu SKF jest koncentracja na 
dostarczaniu produktów wysokiej jakości oraz nieustanne doskonalenie 
poprzez działania w ramach R&D oraz wdrażane innowacje.
Aby mieć pewność, że jesteśmy na bieżąco z wszystkimi 
udoskonaleniami i nowościami jakie wprowadza SKF nasi pracownicy 
działów sprzedaży i inżynierowie produktu stale korzystają z 
dedykowanej dystrybutorom platformy szkoleniowej SKF DD College. 
Poszerzanie wiedzy i rozwijanie naszych kompetencji zapewnia 
naszym klientom najlepsze wsparcie nie tylko w postaci informacji 
o produktach, ale też zaawansowanych porad technicznych.
Nasz zespół specjalistów wpiera klientów swoją dogłębną wiedzą 
zarówno w przypadku pomocy w określaniu potencjalnych oszczędności 
kosztów i poprawy wydajności produkcji, jak i w znajdowaniu rozwiązań 
w odpowiedzi na konkretne wyzwania klientów. 

SKF, w ramach całego swojego 
asortymentu produktów kieruje się 
trzema głównymi wartościami.

Są to:

• jakość

• niezawodność

• innowacyjność

Łożyska SKF wytwarzane są zgodnie 
z najwyższymi standardami jakości, 
przy znacznych nakładach w badania 
i rozwój. Wszystko po to, by sprostać 
wyzwaniom, przed którymi stoi 
przemysł. 
Zakup produktów SKF to gwarancja 
optymalnych osiągów i długiego 
okresu eksploatacji, znacznie 
przekraczającego możliwości 
gorszych jakościowo i ich tańszych 
odpowiedników. 
Rzadsza potrzeba konserwacji 
i przestojów wskutek nieplanowanych 
awarii potwierdza, że łożyska SKF to 
najlepszy i niezwykle opłacalny wybór.

 ɹ Usługi Brammer i łożyska SKF -
 ɹ skuteczne połączenie sił.



Doskonale rozumiemy wymagania 
branży spożywczej i wiemy jaki 
wpływ te zagadnienia wywierają 
na efektywność biznesu naszych 
klientów, dlatego staramy się jak 
najlepiej wykorzystywać naszą wiedzę 
wspierając Was w codziennej pracy 
i dostarczając najlepszej jakości 
łożyska.

Dla firm, których linie produkcyjne 
działają non-stop, 24 godziny, 
7 dni w tygodniu przez 365 dni 
w roku, posiadanie właściwej części 
w odpowiednim czasie ma kluczowe 
znaczenie. 

Bez obaw - jesteśmy po to, by się tym 
zająć.

Oferta SKF dedykowana branży spożywczej jest efektem 
połączenia doświadczenia z najbardziej aktualną wiedzą 
co przekłada się na stworzenie jednych z najbardziej 
innowacyjnych i najlepszych jakościowo produktów dostępnych 
na rynku. Obejmuje ona pełną gamę niewymagających 
dosmarowywania zespołów łożysk kulkowych SKF Food Line.

 ɹ Oferta SKF dla branży spożywczej

Rozumiemy Twoje potrzeby
W Brammer mamy bogate doświadczenie w pracy 
z największymi firmami przemysłu spożywczego. 
Nasza wiedza i dopasowana oferta rozwiązań 
i produktów sprawia, że wielu przedsiębiorców 
z branży F&D wybiera nas do współpracy.

Doskonale wiemy, że procesy produkcyjne w branży spożywczej 
wymagają wyjątkowego wsparcia:

Przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny 
żywności nigdy nie były bardziej rygorystyczne, 
stawiając przed firmami wymagania zachowania 
higieny na wszystkich etapach produkcji przy 
zastosowaniu najnowiszych technologii. 

Redukcja kosztów jest kluczowym 
czynnikiem w procesach produkcyjnych, czy to 
w zakresie pozyskiwania tańszych komponentów 
i zwiększania wydajności procesów, czy też 
ograniczania przestojów.

Warunki pracy, takie jak nieustanne 
mycie, wysokie prędkości i praca w wysokich 
temperaturach, mogą mieć ogromny wpływ na 
linie produkcyjne.

Zrównoważony rozwój 
musi obejmować całość działalności firmy. 
Celem jest maksymalne zmniejszenie śladu 
węglowego, redukcja odpadów i recykling.



 ɹ SKF Food Line
 ɹ - Zespoły łożyska kulkowego
 ɹ SKF Food Line

Specjalnie opracowana gama SKF Food Line 
Blue Range to kompletna oferta higienicznych 
i wysokowydajnych zespołów łożyskowych dla 
najbardziej wymagających środowisk przemysłu 
spożywczego. Nasmarowane na cały okres 
ekploatacji, o budowie opierającej się potencjalnym 
skutkom częstego zmywania skutecznie eliminują 
ryzyko zanieczyszczeń, ograniczają rozprzestrzenianie 
się bakterii i rozwiązują tym samym wiele problemów 
związanych z tradycyjną konserwacją.

Spełniająca najwyższe standardy higieny konstrukcja wszystkich 
elementów łożysk SKF Food Line Blue Range eliminuje konieczność 
przesmarowywania i skraca czas ich czyszczenia.
Rozwiązania te są zgodne z kulturą ochrony środowiska i zapewniają 
wiele korzyści jak m.in. redukcja o 33% zapotrzebowania na 
gorącą wodę do mycia otwartych zespołów łożyskowych, niższe 
zapotrzebowanie na smar, a tym samym brak potrzeby jego utylizacji 
oraz redukcja CO2, za sprawą zmniejszonego zużycia energii na 
pracę łożysk, jak i zmniejszonej wymaganej częstości ich wymiany.

Twoje korzyści z zastosowania zespołów łożysk 
kulkowych z gamy Blue Range:

• zmniejszenie zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności

• skrócenie czasu przestojów przeznaczonych na utrzymanie ruchu 
i mycie maszyn

• redukcja kosztów utrzymania ruchu

• wydłużenie cyklu eksploatacyjnego i wysoka niezawodność łożysk

• osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju



 ɹ Higieniczna konstrukcja

Gamę SKF Food Line Blue Range zaprojektowano od podstaw, 
element po elemencie, z myślą o wyższej higienie użytkowania 
i zgodności z przepisami bezpieczeństwa żywności.

• Oprawę zaprojektowano tak, żeby wyeliminować szczeliny 
i wgłębienia, w których mogłyby się gromadzić lub więznąć bakterie 
i brud.

• Na otworach pod śruby montażowe nie ma tulei dzielonych, 
a wielkość śladów po formie do produkcji jest ograniczona 
do minimum.

• Oprawa nie ma też ostrych narożników. Wszystkie powierzchnie 
przebiegają pod pewnym kątem, tak żeby nie powstawały zbiorniki. 
Płaskie obszary zewnętrzne są miejscami osadzenia powlekanych 
gumą podkładek montażowych.

• Owe zaawansowane aspekty kształtu oprawy są przedmiotem 
trzech różnych zastrzeżeń projektowych.

 ɹ Łożyska kulkowe samonastawne 
i węzeł uszczelniający

Sercem każdego zespołu łożyskowego jest wysokiej jakości, odporne 
na korozję łożysko samonastawne o pierścieniu wewnętrznym, 
zewnętrznym i kulkach ze stali nierdzewnej AISI klasy 420.  
Opatentowany węzeł uszczelniający łożysko stanowi radykalnie 
odmienne podejście do kwestii zapobiegania uszkodzeniom 
wynikającym z wnikania detergentów do wnętrz łożyska.

 ɹ Smar łożyskowy

Bezobsługowa praca wszystkich zespołów łożyskowych jest efektem 
nasmarowania na cały okres eksploatacji dopuszczonym do użytku 
przez NSF smarem plastycznym SKF klasy spożywczej. 
Ten wysokiej jakości smar jest zarejestrowany przez organizację 
NSF do kategorii H1 (dopuszczony do zastosowań o możliwym 
kontakcie z żywnością). Nie zawiera składników zaliczających się 
do którejkolwiek z 14 grup i kategorii alergenów, których obecność 
w produktach spożywczych podlega obowiązkowi zgłoszenia 
oraz jest wolny od jakichkolwiek śladowych ilości składników 
mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego. Dla smaru uzyskano 
certyfikaty American Halal Foundation (AHF) i 1K Kosher.

 ɹ Uszczelnienia i oprawy w kolorze 
niebieskim

Dla większego bezpieczeństwa żywności wszystkie uszczelnienia 
i obudowy mają kolor niebieski. Dlaczego akurat niebieski? 
Otóż taka barwa ułatwia wzrokową detekcję bezpośrednio 
w linii i tym samym znacząco zmniejsza ryzyko niewykrycia 
zanieczyszczenia produktu.



 ɹ SKF Food Line
 ɹ - łożyska kulkowe
 ɹ zwykłe

Zgodność z wymogami bezpieczeństwa żywności 
sprawia, że łożyska kulkowe zwykłe ze stali 
nierdzewnej SKF Food Line są idealnym rozwiązaniem 
dla prawie każdej aplikacji w produkcji żywności 
i napojów.

Stosując produkty tej serii klienci mogą liczyć na niezawodny, 
wydłużony, bezobsługowy okres ekploatacji w najtrudniejszych 
warunkach:

• wysokiej wilgotności i obecności wody

• narażenia na mycie pod wysokim ciśnieniem

• konieczności zwiększonej ochrony przed zanieczyszczeniami

• trudnego dostępu w celu dosmarowania

• efektu “oddychania” łożyska powodowanego przez gwałtowne 
zmiany temperatury 

 ɹ Bezpieczne dla żywności

• Wysokiej jakości wypełnienie typu 
Solid Oil do kontaktu z żywnością, 
posiadające rejestrację NSF kat. H1

• Węzeł uszczelniający, złożony 
z odrzutnika ze stali nierdzewnej oraz 
niebieskiego elementu z kauczuku 
syntetycznego dopuszczonego 
do użytku przez FDA

 ɹ Wysoka odporność 
na korozję

• Pierścień wewnętrzny i zewnętrzny, 
elementy toczne i koszyk wykonane 
ze stali nierdzewnej (440C)

• Wzmocnienie uszczelnienia płytką 
ze stali nierdzewnej

Łożyska kulkowe zwykłe SKF Food 
Line ze stali nierdzewnej są dostępne 
w wykonaniu z materiału odpornego 
na korozję o wysokiej zawartości 
azotu, przeznaczonego do środowisk 
niekorzystnych i wymagających 
ekstremalnej odporności na korozję, 
a także w wersji ze standardowej stali 
łożyskowej do zastosowań związanych 
z obróbką wtórną i większymi 
obciążeniami.



 ɹ Technologia smarowania
 ɹ SKF Solid Oil
Asortyment łożysk SKF Food Line wykorzystuje 
technologię Solid Oil niewymagającą 
dosmarowywania, aby zwiększyć wydajność 
łożyska i skrócić czas konserwacji, dwa 
kluczowe czynniki, które przyczyniają się 
do płynnej pracy linii produkcyjnej.

Łożyska SKF z technologią Solid Oil nie wymagają 
dosmarowywania. Wytrzymują niesprzyjające warunki wysokiej 
wilgotności i są odporne na efekt „oddychania” łożysk czyli 
rozszerzanie i kurczenie się objętości powietrza. 
Cechy te sprawiają, że są idealne do gwałtownych zmian 
temperatur, które np. występują w zamrażarkach przemysłowych.

Matryca Solid Oil zawiera od dwóch 
do czterech razy więcej środka 
smarnego niż konwencjonalne łożyska 
smarowane smarem plastycznym.

Łożysko wypełnione 
standardowym 

smarem

Łożysko 
z wypełnieniem 

Solid Oil

Polimer

Olej

Olej

Powietrze

Zagęszczacz

Zastosowanie łożysk
z technologią smarowania 
Solid Oil umożliwia:

Zwiększenie smarowania, a tym 
samym wydłużenie żywotności 
łożyska

Przeprowadzenie czyszczenia 
łożysk, bez ryzyka emulgowania 
i wycieku smaru

Wyeliminowanie efektu 
„oddychania” łożyska, 
zmniejszając tym samym ryzyko 
korozji

Ochronę przed wnikaniem 
zanieczyszczeń

70%

35%

5%

60%

30%

Solid Oil to nasączona 
olejem matryca 
polimerowa, który wypełnia 
całą wolną przestrzeń 
wewnątrz łożyska.

Wzrost temperatury 
podczas pracy łożyska 
powoduje wypchnięcie 
oleju na powierzchnię 
polimeru.

Podczas pracy łożyska 
olej z matrycy uwalniany 
jest do wąskich szczelin 
pomiędzy matrycą, 
a częścią łożyska 
zapewniając minimalne 
i skuteczne smarowanie.

Po zatrzymaniu łożyska 
nadmiar oleju jest 
ponownie wchłaniany 
przez matrycę 
polimerową.
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BIURO BIAŁYSTOK
ul. Adama Mickiewicza 92/4
15-232 Białystok
tel. kom: 607 140 668
tel. kom: 695 953 373
bialystok.pl@rubix.com

BIURO ŁÓDŹ
tel. kom: 607 896 477
lodz.pl@rubix.com

BIURO SZCZECIN
tel. kom: 691 230 201
szczecin.pl@rubix.com

BIURO SŁUPSK
tel. kom: 691 674 405
slupsk.pl@rubix.com

ODDZIAŁ BYDGOSZCZ
ul. Kasztanowa 25
85-605 Bydgoszcz
tel: 52 321 33 50
fax: 17 227 00 01
bydgoszcz.pl@rubix.com

ODDZIAŁ OLSZTYN
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1
10-457 Olsztyn
tel: 89 627 13 00
fax: 17 227 00 01
olsztyn.pl@rubix.com

ODDZIAŁ TARNÓW
ul. Kochanowskiego 30 A, II piętro
33-100 Tarnów
tel: 14 621 13 30
fax: 17 227 00 01
tarnow.pl@rubix.com

ODDZIAŁ KATOWICE
al. Bojowników
o Wolność i Demokrację 38
41-506 Chorzów
tel: 32 289 65 46
fax: 17 227 00 01
chorzow.pl@rubix.com

ODDZIAŁ POZNAŃ
ul. Oleśnicka 15
60-167 Poznań
tel: 61 870 91 56
fax: 17 227 00 01
poznan.pl@rubix.com

PARKER STORE POZNAŃ
ul. Oleśnicka 15
60-167 Poznań
tel: 61 646 00 90
fax: 17 227 00 01
parkerstore.poznan.pl@rubix.com

ODDZIAŁ WARSZAWA
ul. Czechowicka 16
04-218 Warszawa
tel: 22 612 13 70
fax: 17 227 00 01
 warszawa.pl@rubix.com

BIURO GDAŃSK
tel. kom: 605 902 648
gdansk.pl@rubix.com

ODDZIAŁ RZESZÓW
al. Wincentego Witosa 9b
35-115 Rzeszów
tel: 17 856 41 94
fax: 17 227 00 01
rzeszow.pl@rubix.com

ODDZIAŁ KIELCE
al. IX Wieków Kielc 16/5
25-516 Kielce
tel: 41 344 25 56
fax: 17 227 00 01
kielce.pl@rubix.com

ODDZIAŁ KRAKÓW
ul. Malwowa 15/4
30-611 Kraków
tel: 12 269 17 77
fax: 17 227 00 01
krakow.pl@rubix.com

ODDZIAŁ KRAPKOWICE
ul. 3 Maja 39
47-303 Krapkowice
tel: 77 446 65 75
fax: 17 227 00 01
krapkowice.pl@rubix.com

ODDZIAŁ LUBLIN
ul. Zwycięska 1
20-555 Lublin
tel: 81 527 09 15
fax: 17 227 00 01
lublin.pl@rubix.com

ODDZIAŁ WROCŁAW
ul. Kaczeńcowa 2/4-6
51-180 Wrocław
tel: 71 339 84 68
fax: 17 227 00 01
wroclaw.pl@rubix.com

Rubix Group
Accurist House - 3rd Floor 
44 Baker Street, London
W1U 7AL, United Kingdom
tel: +44 (0) 208 614 1044
fax: +44 (0) 208 973 1897
www.rubix-group.com

Brammer S.A.

ul. Handlowa 2a

36-100 Kolbuszowa

17 227 00 00

brammer@brammer.pl

www.brammer.pl


