
HIWIN (PROIZVAJALEC KROGLIČNIH VRETEN IN LINEARNIH VODIL)

Zadnja leta ugodne gospodarske razmere na svetovnem, predvsem pa evropskem trgu 
koristijo proizvajalcem tehničnega blaga, saj so njihovi proizvodi prodani že za leto ali dve 
vnaprej. Na drugi strani pa se dobavitelji strojnih elementov srečujemo z dolgimi dobavnimi 
roki in prekomerno rastjo cen, kar se velikokrat odraža tudi v nezadovoljstvu naših partnerjev. 
To je izrazito predvsem tam, kjer je pri urgentnih – neplaniranih remontnih posegih potrebno 
zagotoviti hitro dobavo potrebnih strojnih delov za čim hitrejše popravilo.
Za večje ležaje na primer so dobavni roki pri proizvajalcih tudi po leto in več. Zato poskušamo 
naše zaloge izdatno, namensko povečevati, v sodelovanju z vami pa potrebe tudi planirati.

Veliko problemov imamo tudi pri rokih dobav za kroglična vretena. Rešitvi tega problema so 
namenjene aktivnosti povezovanja z novimi proizvajalci, ki pa imajo še vedno dobro 
razpoložljivost kakovostnega materiala. Eden teh za nas novih proizvajalcev je podjetje Hiwin, 
nemško - tajvanska korporacija. Od leta 1989 pa do danes so se razvili v šestega največjega 
proizvajalca krogličnih vreten in linearnih vodil.  

Proizvodni program zajema standardna natančno brušena (premerov 16 do 100mm) ali valjana (8 do 63mm) 
kroglična vretena z različnimi koraki, ki definirajo hitrost pomika matice. Matice so lahko enojne, dvojne, 
prednapete ali z zračnostjo, s prirobnicami, cilindrične. V splošnem zagotavljajo natančen pomik in pozicioniranje
dela stroja. K opremi za vretena sodijo še ohišja ležajev, ležaji (ZKLF ali ZKLN) in utorne  matice.

Vretena se lahko dobavljajo z obdelanimi krajišči (sedež 
ležaja), vendar je pri obdelavah po zahtevi kupca 
potrebno računati z daljšimi dobavnimi roki in višjimi 
cenami. Večina uporabnikov se tako odloča za komplete 
vretena in matice poljubne izvedbe in dolžine z 
razkaljenimi krajišči, ki se lahko obdelajo pred montažo.

Hiwin izdeluje tudi linearna vodila, sisteme za pozicioniranje, lin. aktuatorje in kroglične puše. 
Kakovostni elementi se proizvajajo na šestih lokacijah na Tajvanu in dveh v Nemčiji. Predvsem 
na področju kakovostnih krogličnih vreten se uvrščajo na sam svetovni vrh. Glede na dobro 
evropsko zalogo v Offenburgu (Nemčija) lahko pričakujemo za standardni program dobre 
dobavne roke in konkurenčne cene.  

Če imate potrebo po kompletih krogličnih vreten ali njihovih rezervnih delih, če želite   
tehnični katalog, komercialno ponudbo ali samo dodatne informacije,pišite na   

bellinfo@bell.si …veseli bomo vašega odziva!
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