
Doświadczenie, 
wydajność,
wiedza.
Każdego dnia.
Do Twoich usług!

• Układy sterowania silników
• Skrzynie biegów 

i mechanizmy różnicowe
• Narzędzia rolnicze

• Koła i osie
• Sprężarki

• Silniki elektryczne
• Alternatory
• Generatory

• Sprzęgła
• Rozruszniki

Łożyska PFI 
do każdego zastosowania

Rozwiązania dla Rolnictwa



to utrzymanie maszyn rolniczych w najlepszej technicznej kondycji poprzez 
zapewnienie im najbardziej niezawodnych i wytrzymałych podzespołów 
dostępnych na rynku. Łożyska rolnicze PFI są zaprojektowane tak, aby 
sprostać najtrudniejszym warunkom pogodowym, wszędzie tam,  gdzie 
odgrywają one kluczową rolę.

Klucz do terminowych i obfitych zbiorów

muszą sprostać trudnym warunkom pracy, od suchych i ściernych do 
mokrych i korozyjnych. Nasze łożyska wyposażone są w trójwargowe 
uszczelnienia labiryntowe dla maksymalnego zmniejszenia ryzyka 
zanieczyszczenia. Optymalna konstrukcja i technologia materiałowa PFI, 
w tym, precyzyjna geometria wewnętrzna, ulepszona powierzchnia 
bieżni łożyska, a także pierścienie wykonane z wysokogatunkowej stali 
spełniają oczekiwania naszych klientów co do żywotności i wytrzymałości 
także przy dużych obciążeniach.

Łożyska dla rolnictwa



Piasty rolnicze PHA

Ciągniki - Żniwiarki - Kombajny - Pługi

obejmuje łożyska kulkowe z okrągłym, kwadratowym lub sześciokątnym 
otworem, kołnierzami i otworami do smarowania oraz łożyska stożkowe. 
Łożyska te znajdują zastosowanie w szeregu różnych aplikacji rolniczych, 
m.in. w traktorach, podzespołach do traktorów, bronach talerzowych, 
prasach i innych. Najnowsze produkty dedykowane dla rolnictwa 
to zespoły łożyskowe: łożyska z oprawami żeliwnymi serii UCP i UCF.

Oferta produktów PFI dedykowanych dla rolnictwa

OZNACZENIE 

PFI

ROZMIAR 

WAŁU

ILOŚĆ 

OTWORÓW
I.D. mm O.D. mm W1 mm

OPAKOWANIE 

(szt) 

PHA0003 BEZ 4 SKF BAA-0003 30 117 59,5 1

PHA0004 28mm 4 SKF BAA-0004 30 117 102 1

PHA0005 30mm 4 SKF BAA-0005 30 117 102 1

PHA0006 28mm 6 SKF BAA-0006 30 117 102 1

PHA0012 28mm 5 SKF BAA-0012 30 117 101,5 1

ODPOWIEDNIK



Łożyska do bron talerzowych z otworami okrągłymi i kwadratowymi

Łożyska z otworami smarowaniczymiPiasty do maszyn rolniczych

Łożyska stożkowe Łożyska kulkowe Łożyska igiełkowe

Świat toczących się możliwości

Dlaczego PFI?
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