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Firma LINCOLN členem skupiny SKF

Centrální mazání LINCOLN na
výrobcích společnosti DAVON, s.r.o.  
(dokončení)

N a  k o n c i  r o k u  2 0 1 0  o b l e t ě l a  informovali o tom, jak bude integrace 
průmyslový svět překvapivá zpráva o distribuční sítě LINCOLN pod křídla SKF 
akvizici firmy LINCOLN - největšího probíhat, k jakým dojde změnám, jaké 
světového dodavatele centrálních výhody z této akvizice vyplynou pro Vás - 
mazacích systémů, firmou SKF - naše zákazníky atd.
největším světovým dodavatelem Začněme ale nejprve tím, že si firmu SKF  
výrobků, řešení a servisu na trhu představíme.
valivých ložisek a těsnění.
Pro tože  o.z .  CEMATECH f i rmy      
HENNLICH je samozřejmě jakožto 
zastoupení firmy LINCOLN pro ČR a SR 
do  t ěch to  udá los t í  ve lm i  s i l ně  
zainteresován, rádi bychom Vás postupně   pokračování na str. 2

centrální mazání, mazací technikacentrální mazání, mazací technika

Veletrhy a výstavy v 
roce 2012:
Veletrhy a výstavy v 
roce 2012:
Veletrhy a výstavy v 
roce 2012:
Veletrhy a výstavy v 
roce 2012:

19. MSV Nitra 2012
22. - 25. 5. 2012
Výstaviště Nitra

Zaměření o.z. CEMATECH:
- centrální mazání do všech odvětví
  průmyslu 
- individuální mazací technika

MSV Brno 2012
10. - 14. 9. 2012
Výstaviště Brno

Zaměření o.z. CEMATECH:
- centrální mazání do všech odvětví
průmyslu 
- individuální mazací technika

...a na dalších regionálních výstavách 
o kterých Vás budeme včas informovat 

Vážené dámy, vážení pánové,

Ing. Josef Míček 
vedoucí o.z. CEMATECH

s končícím rokem se obvykle ohlížíme zpět, bilancujeme výsledky své 
práce a také si dáváme závazky co bychom mohli udělat lépe. Jsem rád, 
že se mohu pochlubit tím, že se o.z. CEMATECH firmy HENNLICH 
podařilo upevnit pozici na trhu centrálních mazacích systémů a mazací 
techniky v České republice a slibně se rozvíjí i naše aktivity na 
Slovensku. Značka LINCOLN je výrazně zapsána ve spoustě českých a 

slovenských firem a věřím, že naši zákazníci ocení ještě větší potenciál firmy 
LINCOLN poté, co se stala součástí koncernu SKF.

Děkuji všem našim zákazníkům za spolupráci v uplynulém roce, těším se na setkání 
s Vámi ať již na veletrzích a výstavách o nichž Vás informujeme na této stránce, tak 
při realizaci zajímavých projektů centrálních mazacích systémů. 

Chci popřát Vám i Vašim rodinám příjemné prožití 
Vánočních svátků, mnoho úspěchů v 
Novém roce 2012 a zejména 
pevné zdraví.

MSV 2012

Foto: stánek o.z. CEMATECH na MSV v Brně 2011 

Centrální mazání LINCOLN na výrobcích společnosti 
DAVON, s.r.o.

průmyslu v Evropě i zámoří. Tyto stroje D n e s  b y c h o m  
musí snášet enormní zatížení, obrovský V á m  r á d i  
rozsah teplot a vysokou prašnost po p ř e d s t a v i l i  
mnoho hodin minimálně pět dní v týdnu. jednoho z našich dlouholetých partnerů na 
Jedna z klíčových podmínek umožňující poli centrálního mazání - společnost 

DAVON, s.r.o. udržet potřebnou životnost  a tím i  z Uničova. K hlavním 
efektivní využití rozbíjecích kladiv je výrobním programům této společnosti 
optimální mazání. Kromě snížení tření a patří stacionární rozbíjecí zařízení, která 
odvodu nečistot je dalším cílem mazání i jsou dobře známá doma i ve světě.  Svoji 
odvod tepla a ochrana proti korozi. výkonnost a kvalitu dokazují v těch 

nejnáročnějších podmínkách těžebního pokračování na str. 2



Autor: Ing. Milan Dvořák - marketing mng. o. z. CEMATECH
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firma SKF v ČR 
pod jménem SKF 

dokončení ze str. 1 Ložiska, a.s.bouřlivému pozitivnímu vývoji, takže již v 
Fakta roce 1918 provozovala firma SKF 12 
Firma SKF je skutečným SKF a LINCOLNvýrobních závodů, obchodní zastoupení 
gigantem, má cca 45 000 Historie obou firem bylo k dispozici ve 100 zemích světa, firma 
zaměstnanců, 100 výrobních závodů ve 22 si je v mnohém měla 12 000 zaměstnanců a na svém kontě 
zemích a vlastní prodejní zastoupení ve 130 podobná ,  obě  bezpočet podaných patentů. V tomto 
zemích se sítí více než 15 000 distributorů. vznikly téměř ve dynamickém duchu se vývoj firmy SKF 
Do skupiny SKF Group spadá cca 150 stejné době, obě ubírá vpodstatě až do dnešních dnů.

mají  na  svém společností a její centrálu naleznete ve V tehdejším Československu začala firma 
švédském Göteborgu. kontě bezpočet SKF působit v roce 1919. Do konce 30. let 

patentů, které se jméno SKF proniklo prakticky do všech 
staly ve svém oboru standardy, obě kladou Historie SKF strojírenských oborů, v Černýši - Pernštejně 
velký důraz na vývoj a inovace a obě se Společnost SKF (zkratka ze Svenska nad Ohří byl založen výrobní závod. V 
postupem času vypracovaly v celosvětové Kullagerfabriken - v překladu: švédská továrna poválečných letech již SKF pokrývala cca 
jedničky ve svém oboru. Je tedy příznačné, na ložiska) byla založena v roce 1907 95% celé spotřeby valivých ložisek v ČR. S 
že nyní půjdou dál společnou cestou.  inženýrem Svenem Wingquistem, který př íchodem komunismu došlo  ke  
Značka LINCOLN zůstane ovšem i nadále tehdy chtěl uvést na trh svůj vynález - znárodnění části aktivit SKF, dovoz ložisek 
zachována. Další podrobnosti k akvizici firmy dvouřadé kuličkové naklápěcí ložisko. Po SKF pak zajišťovaly státní podniky 
LINCOLN firmou SKF přineseme v příštím zahraničního obchodu. Po revoluci v roce poněkud dramatickém prvním roce 
vydání CEMATECH Info Expressu.         podnikání, kdy firma skončila v hluboké 1989 a po rozdělení Československa  došlo 

samozřejmě k dalším změnám. Nyní působí ztrátě, došlo v dalších letech k velmi 

Autor: Ing. Pavel Stoudek - projektant  o. z. CEMATECH

dokončení ze str. 1
Odborníci společnosti DAVON si plně 
uvědomují důležitost správného mazání a 
standardně nabízí svým zákazníkům i 
centrální,  tedy plně automatické mazání. 
Při výběru dodavatele mazání hledali 
kvalitní, spolehlivé, světově známé 
systémy, které jsou dobře dostupné v ČR. 
N e z a n e d b a t e l n ý m  a s p e k t e m  v  
rozhodování byla ale i dostupnost dílů 
mazacího systému a zajištění servisu 

kdekoliv ve světě. Z těchto požadavků hlavně výsledky v každodenní praxi 
vyšel zcela jasně nejvhodnější kandidát - dokazují oprávněnost volby centrálního 
centrální mazací systém LINCOLN a tím i mazání LINCOLN. Na úspěšné spolupráci 
náš o. z. CEMATECH. Mazací systémy má velký podíl odbornost našich techniků a 
společnosti LINCOLN, kterou na českém vstřícný a aktivní přístup specialistů obou 
a slovenském trhu zastupujeme, zcela společností. 
splňují vysoké požadavky kladené na Dosažená důvěra je pro nás zavazující a 
mazání v těžkých podmínkách. Široká jsme přesvědčeni, že centrální mazací 
variabilita našich mazacích systémů systémy se známým logem LINCOLN 
umožňuje jejich osazení na všech budete na výrobcích firmy DAVON  
velikostních řadách rozbíjecích zařízení potkávat i v následujících letech.
DAVON. Svými parametry, spolehlivostí a 

Foto: komponenty centrálního mazacího systému LINCOLN na rozbíjecích zařízeních firmy DAVON, s. r. o. 

Foto: stacionární rozbíjecí zařízení firmy DAVON, s. r. o.

Foto: centrála SKF v Göteborgu
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