
SKF na Automechanice 2016: produkty, którym możesz zaufać; 

obsługa, na którą możesz liczyć i fachowość na każdym kroku

W czasie nadchodzących targów Automechanika we Frankfurcie (13-17 września) 

stoisko SKF znajdzie się w hali 4.0, z numerem D11. Innowacyjna aranżacja stoiska 

umożliwi prezentację najnowszych produktów, części i usług, które składają się na 

nieustające wsparcie SKF dla niezależnej branży motoryzacyjnej. 

„Jesteśmy dumni z naszej długiej historii globalnego producenta części 

motoryzacyjnych i tego, że nasz rozwój opieramy na partnerskich stosunkach z 

klientami. Automechanika jest doskonałą okazją, żeby spotkać się i wymienić 

doświadczeniami z osobami, które są najbardziej zaangażowane w kształtowanie 

dzisiejszego aftermarketu: środowiska, które dynamicznie reaguje na zmieniające 

się potrzeby, dzięki czemu jest dla nas stałym wyzwaniem. Bardzo cieszę się, że 

będziemy uczestniczyć w tym wydarzeniu” – zapewnia Frank Wörth, odpowiedzialny 

za sprzedaż SKF na rynku niezależnym w Europie Środkowej i Północnej. 

Nowe opakowania to ułatwienia dla klientów hurtowych

Opakowanie to nie tylko design, ale także funkcjonalność. Nowy wzór opakowań 

został zaprezentowany w kwietniu bieżącego roku, a od początku drugiej połowy 

trafiają one już do magazynów dystrybutorów SKF. W czasie Automechaniki 

specjaliści SKF pokażą jakie praktyczne korzyści dla klientów niosą nowe 

opakowania z logo SKF, które teraz występują w standaryzowanych rozmiarach. 

Dzięki temu, że jest w nich mniej „powietrza”, zabierają mniej miejsca na półkach i 

upraszczają procesy logistyczne.
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Nie tylko dobre produkty – warto stosować też odpowiednie narzędzia 

specjalistyczne

SKF pokaże we Frankfurcie swoje innowacyjne rozwiązania: zestawy naprawcze 

łańcuchowych układów rozrządu oraz nowe narzędzia specjalistyczne, które 

umożliwiają łatwy i bezpieczny montaż/demontaż kompaktowych piast HBU 2.1. 

Dzięki wykorzystaniu tych narzędzi mechanik nie tylko skraca czas naprawy, ale 

także ma pewność, że w czasie pracy nie uszkodzi piasty. Linia narzędzi SKF 

obejmuje teraz przyrządy wykorzystywane przy naprawach osprzętu silnika, układu 

przeniesienia napędu oraz łożysk i piast kół. 

Doświadczenie z pierwszego montażu procentuje na aftermarkecie

SKF to jeden z głównych graczy na rynku dostaw na pierwszy montaż dla 

producentów samochodów, którego portfolio obejmuje łożyska i piasty kół, 

elementy zawieszenia, układu przeniesienia napędu oraz osprzętu silnika. Dzięki 

temu klienci z niezależnej branży motoryzacyjnej korzystają z doświadczenia SKF i 

efektów jego bliskiej współpracy z producentami samochodów. Dla podkreślenia 

tego faktu, na stoisku SKF zaparkowany będzie bolid Formuły 1 zespołu Ferrari, a 

goście stoiska we Frankfurcie będą mogli wziąć udział w konkursach z nagrodami o 

tematyce wyścigowej.

Szczegółowych informacji udziela:
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SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include 

technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in 

more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. Annual sales in 2014 were SEK 70 

975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com   

® SKF is a registered trademark of the SKF Group.
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