OFERTA

TLC ŁOŻYSKA

NAPĘDZAMY PRZEMYSŁ
Jesteśmy czołowym dostawcą najwyższej jakości rozwiązań dla przemysłu. Posiadamy autoryzację wiodących producentów techniki przeniesienia napędu – Schaeffler (marki FAG
i INA), Gates, Renold, Freudenberg (marki Simrit i Merkel) oraz KS Gleitlager (Permaglide).
Dysponujemy pełnym asortymentem łożysk tocznych, ślizgowych, techniki liniowej, pasów
napędowych i transportowych, łańcuchów, uszczelnień, smarów oraz przewodów. Oferujemy urządzenia serwisowe, diagnostyczne oraz profesjonalne doradztwo techniczne.

TLC ŁOŻYSKA

HUTNICTWO
Wieloletnia współpraca z największymi hutami w Polsce pozwoliła na
dogłębne poznanie wymagań tego sektora przemysłowego. W naszej
ofercie Klienci z sektora metalurgicznego znajdą między innymi łożyska
do instalacji odlewania ciągłego, walcowania na gorąco i zimno, konwertorów, a także specjalistyczne uszczelnienia. Współpracujemy między
innymi z hutami koncernu ArcelorMittal oraz KGHM.

GÓRNICTWO
Łożyska baryłkowe do przesiewaczy wibracyjnych, kruszarek czy przenośników taśmowych, łożyska dzielone do kombajnów z kołem czerpakowym, wysokociśnieniowe uszczelnienia do podpór ścianowych, systemy
diagnostyczne online – dla nas to nie tylko hasła. Doskonale zdajemy
sobie sprawę z najcięższych warunków, dlatego oferujemy tylko sprawdzone produkty renomowanych producentów. Zaufali nam między innymi: LW Bogdanka, JSW, Kompania Węglowa, KGHM, PGE.

ENERGETYKA
Elektrownie wiatrowe, wodne oraz konwencjonalne nie mają dla nas tejemnic – doskonała znajomość sektora energetycznego pozwala na dostarczenie sprawdzonych i wydajnych rozwiązań do kotłów fluidalnych,
młynów węglowych, generatorów, turbin wiatrowych. Współpracujemy
między innymi z: PGE, PGNiG, Tauron, Enea, Energa, BOT, GDF Suez.

Jesteśmy wszędzie tam,
gdzie jesteśmy potrzebni!
SEKTOR OEM
Obsługujemy największe projekty, od etapu prototypowania do produkcji seryjnej. Dostarczamy zarówno rozwiązania standardowe, jak i projektowane w oparciu o wymagania Klienta. Służymy fachowym doradztwem technicznym. Współpracujemy między innymi z GRUPĄ FAMUR
oraz FLSmidth.

SEKTOR SPOŻYWCZY
Sektor spożywczy to jeden z najważniejszych sektorów przemysłowych
w Polsce, swoim zakresem obejmuje bardzo szeroki obszar działalności
– od przetwórstwa produktów zwierzęcych (przemysł mięsny i mleczarski), produktów roślinnych (przemysł zbożowy, owocowo-warzywny), aż
po przetwórstwo wtórne (przemysł piekarski czy paszowy). Dla wszystkich firm z tego sektora TLC Łożyska oferuje pełen zakres asortymentu
techniki przeniesienia napędu - także wyposażony w atesty spożywcze.

CHEMIA I PAPIERNICTWO
Niska tolerancja nieplanowanych przestojów, duże obciążenia,
agresywne środowisko pracy, zgodność z dyrektywą ATEX – między innymi możliwość zaspokojenia tych specyficznych wymagań
sprawia, że TLC Łożyska jest zaufanym dostawcą rozwiązań dla
przemysłu chemicznego oraz celulozowo-papierniczego. Współpracujemy z firmami: Orlen, Lotos, Grupa Azoty, Stora Enso.

MASZYNY ROLNICZE
I BUDOWLANE
Wyjątkowo trudne warunki pracy, duży nacisk na wzrost wydajności,
nieregularne serwisowanie powodują, że asortyment dla tego sektora
musi być najwyższej jakości. Oferujemy między innymi dedykowaną serię łożysk samonastawnych FAG Black Series, uszczelnienia siłowników
hydraulicznych oraz specjalistyczne uszczelnienia techniki obrotowej,
łożyska do prac wibracyjnych, a także pasy napędowe. Klienci znajdą u
nas części zamienne dla renomowanych marek, m.in.: Caterpillar, John
Deere, Komatsu, JCB, Volvo, Liebherr.

STOCZNIE, TRANSPORT
I MAGAZYNOWANIE
Firmy z sektora stoczniowo-portowego oraz magazynowego znajdą u nas między innymi: łożyska pracujące w żurawiach portowych (łożyskowanie kół jezdnych, haków i kolumn), tarczach linowych, sterach oraz przekładniach okrętowych czy przenośnikach
taśmowych. Posiadamy także pełen zakres techniki liniowej, pasów transportowych oraz uszczelnień. Oferujemy zarówno asortyment standardowy, jak i specjalny.

FIRMY REMONTOWE
I HANDLOWE
Szeroki asortyment, duża dostępność produktów, konkurencyjna
polityka cenowa – te atuty pozwalają na nawiązanie długoletniej
współpracy zarówno z firmami handlowymi, jak i remontowymi.
Ponadto w naszej ofercie znajdują się profesjonalne narzędzia
(sprzedaż i najem) oraz doradztwo techniczne.

CENTRALA
ul. Mazowiecka 35
05-077 Warszawa-Wesoła

tel. (22) 760 74 00
fax (22) 760 74 60
e-mail: tlc@tlc.pl

Dział handlowy:
tel. (0-22) 760 74 21 ÷ 25
email: tlcwarszawa@tlc.pl
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SOSNOWIEC

ul. Czarny Dwór 10/31
80-365 Gdańsk
tel. (0-58) 341-91-97
fax (0-58) 341-91-98
email: tlcgdansk@tlc.pl

62-030 Luboń
ul. Niepodległości 35/4
tel (0-61) 670 41 61
fax (0-61) 670 41 61
email: tlcpoznan@tlc.pl

ul. Staromiejska 75
35-240 Rzeszów
tel. (0-17) 864 10 30÷32
fax (0-17) 864 10 25
email: tlcrzeszow@tlc.pl

ul. Sucha 18
41-205 Sosnowiec
tel./fax (0-32) 360 36 50
tel./fax (0-32) 360 36 81
email: tlcsosnowiec@tlc.pl

SZCZECIN

TORUŃ

ZGORZELEC

ul. 5-go Lipca 36
70-376 Szczecin
tel. (0-91) 484 48 28
fax (0-91) 484 48 28
email: tlcszczecin@tlc.pl

ul. B. Chrobrego 127
87-100 Toruń
tel. (0-56) 623 10 24
fax (0-56) 623 13 93
email: tlctorun@tlc.pl

ul. Armii Krajowej 13
59-900 Zgorzelec
tel. (0-75) 771 62 42
fax (0-75) 771 62 43
email: tlczgorzelec@tlc.pl

Autoryzowany dystrybutor

