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Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik SA

Nowy znak, 
jeszcze lepsza jakość!

FIRMA
Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik SA to najstarszy i największy producent 
łożysk tocznych w Polsce. Od początku istnienia wyprodukowała ponad 
miliard sztuk łożysk dla producentów samochodów ciężarowych i osobo-
wych, przemysłu rolniczego, hutniczego i górniczego oraz przemysłu zbro-
jeniowego, do silników elektrycznych, wózków widłowych, reduktorów 
i motoreduktorów. 

Historia firmy sięga roku 1938, kiedy w ramach Centralnego Okręgu Prze-
mysłowego powstała fabryka amunicji. Pierwsze łożyska wyprodukowano 
w Kraśnickiej Fabryce Wyrobów Metalowych, jak wówczas – w roku 1949 
– nazywał się zakład.

PRODUKTY I ZASTOSOWANIE
Łożyska toczne służą do niwelowania skutków tarcia, umożliwiają ruch, 
dzięki nim życie toczy się naprzód w przenośni i dosłownie. Najmniejsze 
z nich ważą ok. 30  g, a największe – 4700 kg. Podstawowe grupy kon-
strukcyjne to łożyska kulkowe, stożkowe, walcowe i baryłkowe. Osobną 
kategorią są typy łożysk przeznaczone do zastosowań specjalnych. Łącznie 
produkujemy ponad 1500 typonumerów. 

Nasze wyroby są dosłownie wszędzie. W każdej dziedzinie życia towa-
rzyszą nam urządzenia i maszyny, w których znajdują się łożyska. Najwię-

cej, bo ok. 60% produkcji, trafia do motoryzacji. Miejsca aplikacji łożysk 
z Kraśnika to m.in. osie kół, skrzynie biegów, układy przeniesienia napędu 
w samochodach ciężarowych i osobowych. Produkcja maszyn rolniczych 
to gałąź gospodarki, do której trafia mniej więcej 12% produkcji firmy. 
Nasze wyroby znajdują ponadto zastosowanie w hutnictwie i górnictwie, 
silnikach elektrycznych, wózkach widłowych i innych.

PRZYSZŁOŚĆ
Rozwój i innowacje to oczywiste kwestie dla każdego, kto chce istnieć 
we współczesnych realiach gospodarczych. Właścicielem większościowym 
Fabryki Łożysk Tocznych Kraśnik SA jest ZXY Luxembourg Investment 
S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, firma wchodząca w skład Tri-Ring Group 
Corporation of China. Władze koncernu doskonale zdają sobie sprawę 
z tego, że stały rozwój to warunek kolejnych sukcesów pozwalających fir-
mie na zachowanie roli gracza liczącego się na zglobalizowanym rynku.

W naszej fabryce rozwój to bardzo wymierne inwestycje w każdy etap 
produkcji – od wejścia materiału po wyrób finalny. Produkcja – mimo 
obaw naszych odbiorców, które są związane ze zmianami właścicielskimi 
– przebiega i nadal będzie przebiegać w całości w Kraśniku. Modernizacja 
poszczególnych jej etapów przekłada się na szereg korzyści zarówno dla 
użytkowników naszych łożysk, jak i samej firmy. Dla tych pierwszych liczącą 
się i zauważalną korzyścią będzie jeszcze lepsza jakość.

ROZWÓJ I INNOWACJE TO 
OCZYWISTE KWESTIE DLA 

KAŻDEGO, KTO CHCE ISTNIEĆ 
WE WSPÓŁCZESNYCH REALIACH 

GOSPODARCZYCH
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NOWY ZNAK
Biorąc pod uwagę sygnały płynące zarówno z rynku krajowego, jak i z ryn-
ków zagranicznych, podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu nowego znaku 
towarowego, aby podkreślić wyjątkowość naszych produktów i uniknąć 
mylenia ich z wyrobami produkowanymi w innych firmach niż Fabryka 
Łożysk Tocznych Kraśnik SA.

Nowy znak PBF został wprowadzony dla wszystkich naszych produktów wy-
produkowanych od dnia 1  stycznia 2015  r. Podkreślamy, że dotychczasowy 
proces produkcji się nie zmienia i w dalszym ciągu będzie przebiegał w FŁT 
Kraśnik SA. Będziemy natomiast odchodzić od poprzedniego, znanego odbior-
com logo KFŁT oraz znakowania łożysk FŁT-1, które znajdują się jeszcze na 
dostępnych na rynku produktach wyprodukowanych przed 31 grudnia 2014 r.

Liczne sygnały płynące od odbiorców łożysk i z sieci dystrybucyjnej wskazu-
ją, że nowy znak został dobrze odebrany i szybko stanie się rozpoznawalny 
na całym świecie jako synonim najwyższej jakości wyrobów produkowa-
nych w Fabryce Łożysk Tocznych Kraśnik SA. 

Należy jeszcze raz podkreślić, że łożyska PBF są w całości produkowane 
w naszej firmie, w Kraśniku, gdzie korzystamy z 65-letniego doświadczenia 
oraz najnowszych zdobyczy techniki. 

JESZCZE LEPSZA JAKOŚĆ 
Kraśnickie łożyska to produkty najwyższej jakości, porównywalnej z jako-
ścią producentów grupy premium. Potwierdzają to Zintegrowany System 
Zarządzania obejmujący zarządzanie jakością, środowiskiem i BHP (certy-
fikaty ISO/TS 16949; ISO 9001, ISO 14001) oraz szeroka gama odbior-
ców renomowanych firm światowych. Dobrą rekomendacją jest również 
ponad sześćdziesięciopięcioletnie doświadczenie w produkcji łożysk oraz 
wysokie kwalifikacje załogi.

Jesteśmy w stanie dostosować się do wymagań niemal każdego klienta. Firma 
posiada własne biuro projektowe, które konstruuje łożyska według założeń 
przekazanych przez zleceniodawcę oraz modernizuje dotychczasowe konstruk-
cje. Wykonanie łożysk zgodnych z wymogami klienta ma szczególne znaczenie 

w branżach, w których przenoszone są znaczne obciążenia, lub tam, gdzie pa-
nują surowe warunki środowiskowe. Dlatego też indywidualny dobór łożysk jest 
częsty w wypadku zleceń dla branż: motoryzacyjnej, górniczej i hutniczej.

Produkowane łożyska testowane są we własnym laboratorium badaw-
czym, na odpowiednich stanowiskach, również budowanych zgodnie 
z wymaganiami klienta.

Zakup materiałów od europejskich dostawców i produkcja łożysk w FŁT 
Kraśnik SA w całości – począwszy od wejścia materiału do wyjścia goto-
wych łożysk – to gwarancja polskiego pochodzenia. Na wszystkie nasze 
wyroby znakowane PBF – na życzenie klienta – przedstawiamy polskie 
świadectwo pochodzenia towaru potwierdzone przez upoważnione do 
tego instytucje, np. Krajową Izbę Gospodarczą. 

Więcej informacji o firmie i wyrobach na stronie <www.flt.krasnik.pl>. ■

WYKONANIE ŁOŻYSK ZGODNYCH 
Z WYMOGAMI KLIENTA MA SZCZEGÓLNE 
ZNACZENIE W BRANŻACH, W KTÓRYCH 

PRZENOSZONE SĄ ZNACZNE OBCIĄŻENIA, 
LUB TAM, GDZIE PANUJĄ SUROWE 

WARUNKI ŚRODOWISKOWE. DLATEGO 
TEŻ INDYWIDUALNY DOBÓR ŁOŻYSK JEST 

CZĘSTY W WYPADKU ZLECEŃ DLA BRANŻ: 
MOTORYZACYJNEJ, GÓRNICZEJ I HUTNICZEJ


