
Łożyska toczne produkcji:
ź FAG, SKF, FŁT, ZKL INA,
ź TIMKEN, KG, CX:

- przemysłowe
- motoryzacyjne
- rolnicze

Akcesoria łożyskowe:
ź tuleje
ź nakrętki łożyskowe
ź podkładki zębate

Pasy klinowe:
ź STOMIL SANOK, ROVEN,
ź OPTIBELT,

Pasy zębate:
ź OPTIBELT, STRONGBELT

Uszczelnienia techniczne:
ź Simmeringi
ź oringi
ź Uszczelnienia typu:

    U1,U2, UN,OP,

Pierścienie osadcze Seegera

Smary:
ź łożyskowe,
ź grafitowe,
ź wysokotemperaturowe,
ź miedziane,
ź molibdenowe

Preparaty Loctite, CX-80
ź Smary,
ź Kleje,
ź Odrdzewiacze

Opaski zaciskowe i obejmy
przegubowe

Łańcuchy

Dystrybutor Łożysk

OFERTA HANDLOWA

Przedsiębiorstwo Handlowe „Rokon” Łożyska Toczne oferuje Państwu 
dostawę następujących elementów:

ź Łożysk tocznych, opraw łożyskowych, tulei i innych akcesoriów 
łożyskowych

ź Pierścieni osadczych Seegera, również ze stali nierdzewnej
ź Pasów klinowych, zębatych, płaskich pasów napędowych
ź Uszczelnień technicznych ( Simmeringów, Oringów)
ź Smarów łożyskowych, grafitowych, wysokotemperaturowych.
ź Opasek zaciskowych oraz obejm przegubowych do węży
ź Zestawów naprawczych do kół samochodów osobowych i ciężarowych
ź Preparatów Loctite, CX-80
ź Silikonów wysokotemperaturowych, klejów do łożysk, gwintów, 

odrdzewiaczy, zmywaczy, chemii przemysłowej
ź Łańcuchów, ogniw, półogniw.

Pośród naszych klientów znajdują elektrownie i elektrociepłownie, zakłady 
papiernicze, cementownie, zakłady chemiczne, huty, firmy transportowe oraz inne 
zakłady na terenie całego kraju.

Zamówienia realizujemy odwrotnie dla łożysk znajdujących się w naszym 
magazynie, pozostałe zaś w terminach  uzgodnionych z odbiorcą.(przeważnie 
24h). 

Zachowujemy ciągłość sprzedaży i konkurencyjne ceny na poziomie cen 
producentów. Uzgadniamy dogodne warunki płatności. W przypadku zakupu 
dużych ilości towarów oraz dla stałych klientów oferujemy korzystne rabaty 

i upusty cenowe.
Posiadamy własną bazę transportową, co umożliwia nam szybki i sprawny 

transport towaru w terminach zgodnych z oczekiwaniami naszych klientów.
Zastosowane dotychczas przedsięwzięcia oraz wdrożony system 

wyeliminowania jakichkolwiek reklamacji stale przyczyniają się do zwiększenia 
niezawodności naszych produktów.

Zapraszamy do współpracy.

  Ze względu na wieloletnie doświadczenie oraz regularną analizę potrzeb 
naszych klientów staramy się bieżąco poszerzać naszą ofertę, co między innymi 
zaowocowało systematycznym wprowadzeniu dodatkowych produktów szeroko 
pojętej branży przenoszenie ruchu, jak i spowodowało zbudowaniem w okolicach 
Konina największego składu magazynowego.
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