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Harkovska tovarna ležajev proizvaja več kot 500 vrst ležajev zunanjim premerom od 30 do 400 mm pod blagovnimi znamkami
ležanje sestave proizvaja hladno valjane in vroče stisnjene polizdelke in komponente za avtomobilske, železnične ter industrijske
ležaje.

Harkov ob tovarni HARP

Prednosti tovarne

Harkovska tovarna ležajev (nekdanji GPZ-8) v SND je vodilna v proizvodnji ležajev za  kmetijsko tehniko, železniške ležajne enote,
kot tudi - v proizvodnji ležajev za druge industrije: avtomobilska industrija, elektrotehnika, rudarstvo in metalurgija itd.

LEŽAJNE ENOTE Z OHIŠJEM

1. Vsi izdelki Harkovske tovarne ležajev so izdelani z uporabo visokonatančne

   in visokoproduktivne opreme domače in tuje proizvodnje

2. HARL (Harkovska tovarna Ležajev) ima največji v Ukrajini park 
strojnega orodja s številčno kontrolo

3. Podjetje deluje v celotnem tehnološkem ciklusu proizvodnje krogličnih in valjčnih ležajev

    "od kovine do embalaže"

4. Mednarodna certifikacija. Podjetje ima certifikat sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2008. 
Trenutna proizvodnja je popolnoma v skladu z mednarodnim standardom ISO 492 in z 
meddržavnim standardom SND Državni standard 520. Avtomobilski ležaji imajo certifikat

   ISO/TS 16949:2009

7. Tovarna ima lastno storitveno službo in ekipo servisnih inženirjev, ki zagotavljajo hiter odziv na 
ugovore in pritožbe - nujni obisk za odpravo reklamacij, svetovanje o pravilni uporabi izdelkov, itd.

Prednosti sodelovanja s HARL:
• najbolj ugodna cena
• prilagodljiv sistem popustov, odlog plačila
• zaščita pred ponarejanjem
• splošno in osebno (po zahtevi) pakiranje ležajev

5. Lastni oddelek za oblikovanje - «Ukrajinski konstruktorsko tehnološki oddelek ležajne 
industrije» («UKTOLI») je specializiran za projektiranje ležajev. Poleg tega, UKTOLI je tudi 
vodilna organizacija v Ukrajini o standardizaciji na področju proizvodnje ležajev

6. Na podjetju deluje testni center kotalnih ležajev, opremljen z napredno opremo 
za testiranje

Proven
solutions for you
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«UPEK TRADING» d.o.o. - Pooblaščeni distributer
Harkovske tovarne ležajev «HARL» d.d. z izključno
pravico do prodaje
Ukrajina, Harkov, ul. Maršala Batickogo, 4

tel. / faks +38 (057) 711-60-10; 710-10-59

office@upec-trading.com HARP.UA

Edinstvena posebnost HARP ležajev z ohišjem je unikatna utesnitev 
povečane neprepustnosti X-SHIELD, ki zagotavlja zaščito pred umazanijo, 
prahom in vlago, prispeva pa tudi k ohranjanju maziva v ležaju, kar zagotavlja 
maksimalno učinkovitost delovanja, tudi v težkih pogojih.

• Avtomatsko centriranje zunanjega premera ležaja in notranjega
  premera ohišja
• Povečanje življenske dobe ležaja
• Učinkovita tesnilna enota
• Masivno lito ohišje
• Naprava, ki odpravlja zunanjo rotacijo ležajnega
  obroča v ohišju
• Popolna zamenljivost ležaja in ohišja
• Niso zahtevni za montažno površino gredi

LEŽAJNE ENOTE Z OHIŠJEM

PREDNOSTI LEŽAJEV Z OHIŠJEM HARP

TABELA KOMPATIBILNOSTI LEŽAJEV IN OHIŠIJ

Ležaji z ohišjem so prirejeni za uporabo v opremi za obdelavo, setev in žetev vodilnih 
svetovnih proizvajalcev: JohnDeere, Claas, Case,NewHolland, Lemken, itd.

Tip hiše

Eye HARP (v oklepajih so obseg notranjega premera ležaja - d)

P480000-UCP200                            
(Ø25...50 mm)

P580000, P1580000                     
(Ø25...55 mm)

P680000, Р1680000                            
(Ø25...50 mm)

P780000K-ESP200
(Ø25...50 mm)

P780000-EXP200
(Ø25...50 mm)

F480000-UCF200                               
(Ø25...50 mm)

F580000, F1580000                      
(Ø25...55 mm)

F680000, F1680000                       
(Ø25...50 mm)

F780000K-ESF200
(Ø25...50 mm) 

F780000-EXF200
 (Ø25...50 mm)

FL480000-UCFL200                          
(Ø25...50 mm)

FL580000, FL1580000                            
(Ø25...50 mm)

FL680000, 
FL1680000                   

(Ø25...50 mm)

FL780000K-ESFL200
(Ø25...50 mm)

FL780000-EXFL200
(Ø25...50 mm)

UCF

UCP 

UCFL 


