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ZAPOBIEGA ZUŻYWANIU SIĘ POŁĄCZEŃ SWORZNIOWYCH

SYSTEM EXPANDER
POŁĄCZENIA SWORZNIOWE
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WIEDZA EKSPERCKA 
TECHNOLOGII 
SWORZNIOWYCH 
W świecie przemysłu ciężkiego, w którym 
masywne maszyny, pojazdy i sprzęt 
budują i kształtują naszą cywilizację, 
ważne są szczegóły - w tym połączenia 
sworzniowe na koparkach i ciężkich 
pojazdach. Zużycie połączeń 
sworzniowych prowadzi do awarii sprzętu, 
czego skutkiem są przestoje, braki w 
produkcji i, w najgorszym przypadku, 
wypadki. Firmy budowlane, górnicze i 
leśne na całym świecie potrzebują 
rozwiązania, które trwale wyeliminuje 
zużycie połączeń sworzniowych i 
umożliwi im sprostanie wyzwaniom 
codziennych operacji przemysłowych. W 
Expander System bezustannie rozwijamy i 
dostarczamy takie rozwiązania. 

Wszystko zaczęło się w latach 50.tych, 
gdy bracia bliźniacy Everth i Gerhard 
Svensson ciężko pracowali przy budowie 
dróg na szwedzkich terenach wiejskich. 
Któregoś dnia, gdy sworzeń znów się 
poluzował, sfrustrowany Everth wbił 
gwóźdź w szczelinę i tak narodził się 
pomysł na System Expander. 

Dziś jesteśmy światowym liderem w 
technologii połączeń sworzniowych i 
naszą misją jest, by wyeliminować 
ograniczenia operacji przemysłowych. Od 
nagradzanego projektu naszych 
rozwiązań i niezawodnej metody 
dostarczania produktów, po sposób, w 
jaki radzimy sobie z wyzwaniem dla 
każdego klienta - znajdziemy dla Państwa 
idealne rozwiązanie połączenia 
sworzniowego. 

HISTORIA MARKI     I    SYSTEM EXPANDER
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NASZĄ MISJĄ JEST 
REDUKCJA 
PRZESTOJU MASZYN 

Rozprężające się tuleje zapewniają 
idealne dopasowanie
System Expander składa się z zespołu, który 
obejmuje: sworzeń zwężający się na obu 
końcach, dwie tuleje rozprężne, dwie podkładki 
naprężające i dwa elementy mocujące. 

SYSTEM EXPANDER    I    ZASADA 
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Zalety Systemu Expander  

 - Ostateczne rozwiązanie problemów ze zużyciem 
połączeń sworzniowych

 - Szybka i łatwa instalacja i demontaż 
 - Zwiększona żywotność tulei, łożysk i uszczelek 
 - Zwiększone zabezpieczenie przed uszkodzeniem
 - Części maszyn, które są tańsze i łatwiejsze w 

użyciu 

Rozkład nacisku jest kluczowy 
Rozkład nacisku od sworznia przegubowego do 
nasady można opisać za pomocą wzoru Hertza. 

Tradycyjny system rozkłada obciążenie tylko na 
bardzo mały obszar, ze względu na luz potrzebny do 
zamontowania sworznia w nasadzie. System 
Expander rozprowadza naprężenie na całym obszarze 
styku w kierunku siły. 

Zwycięzca szwedzkiej nagrody w 
dziedzinie innowacji 
System Expander otrzymał szwedzką nagrodę w 
dziedzinie innowacji imienia Alfreda Nobla. Nagroda 
została przyznana przez szwedzkiego ministra 
przemysłu. 

SIŁA SYSTEMU 
EXPANDER NA 
POŁĄCZENIU 
SWORZNIOWYM 

SIŁA TRADYCYJNEGO 
SWORZNIA NA 
POŁĄCZENIU 

System Expander można również łączyć z 
podkładkami Nord-Lock do zastosowań przy dużych 
wibracjach. 

Po dokręceniu elementów 
mocujących podkładka 
naciska szczelinową tuleję 
rozprężną do stożkowych 
końców sworznia.  

Tuleje rozszerzają się, 
dopasowują do otworów i 
blokują system w miejscu.

 

Po dokręceniu 
odpowiednim momentem 
system blokuje się z obu 
stron i znacznie zwiększa 
stabilność.

 

Zwężana oś ułatwia 
demontaż i ponowne 
zakładanie w porównaniu do 
tradycyjnych sworzni 
prostych. 

A B C D 
Jak to działa?

ZASADA     I    SYSTEM EXPANDER
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RÓŻNICA, JAKĄ STWARZA 
EXPANDER 
Eksperci w projektowaniu i produkcji maszyn zasługują na współpracę z 
ekspertami w zakresie technologii połączeń sworzniowych. Bez względu 
na maszynę, branżę lub zastosowanie, stworzymy idealne połączenie 
sworzniowe dla każdej instalacji. 

Zalety pierwszego dopasowania OEM  
 - Zwiększenie satysfakcji klienta dzięki trwałym 

rozwiązaniom przeciwdziałającym zużywaniu się 
połączeń sworzniowych 

 - Mogą Państwo zaoferować swoim klientom 
najlepsze na rynku rozwiązanie dla żywotności i 
kosztu całkowitego 

 - Dostęp do pomocy technicznej zespołu inżynierów, 
którzy rozumieją kwestie dotyczące połączeń 
sworzniowych 

 - Bezpieczna obsługa magazynowa 

 - Wszystkie dane projektowanych sworzni, 
składanie zamówień i obserwowanie etapów 
produkcji są dostępne w sklepie internetowym 

 - Dostępne śledzenie zamówienia 

Obniżanie kosztów i produkcja inteligentniejszych 
maszyn  
 - Nie są potrzebne dodatkowe otwory do mocowania, gwinty ani 

spawanie pierścienia blokującego na maszynie

 - Nie ma potrzeby dokładnej obróbki w obsadach, ponieważ system 
Expander umożliwia stosowanie szerokich tolerancji (H9 i Ra <3,2) 

 - Nie ma potrzeby przygotowywania powierzchni 

 - Zwężane końce sworznia i możliwość zastosowania zbyt dużych 
otworów umożliwiają bardzo łatwy montaż i demontaż 

 - Mniejszy nacisk na sworzeń

 - Efekt stabilizacji sworznia dzięki mocnemu dwustronnemu 
blokowaniu 

 - Do 5 razy dłuższa żywotność tulei i łożysk w stosunku do 
prostego sworznia z powodu mniejszego ruchu obrotowego 

Nacisk w centrum.   
Jeśli przekrój jest stały, jest 
to maksymalne naprężenie. 

MAKSYMALIZACJA BEZPIECZEŃSTWA I 
MINIMALIZACJA RYZYKA ZNISZCZENIA SWORZNIA

Zastąpienie tradycyjnego prostego sworznia sworzniem 
typu Expander System o tej samej średnicy maksymalizuje 
bezpieczeństwo i minimalizuje ryzyko uszkodzenia 
sworznia. Dwustronne blokowanie osiowe systemu tworzy 
mocniejszą maszynę. 

Nacisk na 
końce 

Są to maksymalne naprężenia, równe i 
przeciwne. 
Naprężenie wynosi zero przy  x = ¼ l

Przy ob-
ciążeniu

W przybliżeniu.  
Tradycyjny sworzeń prosty  
Rozłożenie obciążenia:   
Podpory proste 

Końce sworznia są wsparte tylko 
od spodu ze względu na luz potr-
zebny podczas instalacji. 

W przybliżeniu System Expander   
Rozłożenie obciążenia:  
Podpory stałe 

Końcówki sworznia są mocowane 
w obsadach przez tuleje rozprężne, 
a rozłożenie obciążenia dwukrotnie 
zmniejsza nacisk na sworzeń.

6 SYSTEM EXPANDER    I    ROZWIĄZANIE
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VERSUS TRADYCYJNY SWORZEŃ PROSTY 

Tradycyjny sworzeń 
prosty z pierścieniem 
blokującym 

Tradycyjny sworzeń 
prosty z podkładką 

SYSTEMU EXPANDER

System Expander

PODSTAWOWA ILUSTRACJA 

ROZWIĄZANIE    I    SYSTEM EXPANDER
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NIGDY WIĘCEJ 
ZUŻYCIA POŁĄCZEŃ 
SWORZNIOWYCH 
System Expander jest idealny do napraw. Nawet jeśli 
otwory są mocno zużyte, można wykonać naprawę w 
terenie przy minimalnym przestoju. Jeśli otwory są 
zużyte, tuleje po prostu rozszerzają się, aby dopasować 
się do wzoru zużycia i zablokować system w miejscu 
bez potrzeby czasochłonnego i kosztownego spawania 
i rozwiercania liniowego - wystarczy dokręcić do 
odpowiedniego momentu obrotowego. 

W sklepie internetowym Expander możesz uzyskać informacje o 
czasie dostawy, zamówieniach oraz znaleźć przykłady gotowych 
sworzni wyprodukowanych dotychczas.  

Zapraszamy do sklepu internetowego: 
nord-lock.com/shop-expander

Zalety obsługi posprzedażowej  
 - Części zamienne mogą być dostarczane niezależnie od wieku 

sprzętu 

 - Smarowanie przez oś umożliwia zmianę na automatyczny układ 
smarowania 

 - Krótkie terminy realizacji 

 - Wszystkie dane projektowanych sworzni, składanie zamówień i 
obserwowanie etapów produkcji są dostępne w sklepie 
internetowym

 - Dostępne śledzenie zamówienia  

SYSTEM EXPANDER    I    PIERWSZE DOPASOWANIE I OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA
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OSZCZĘDNOŚCI 
KOSZTÓW 
DLA WARSZTATÓW 
I KLIENTÓW 
ROZWIĄZANIE Z WYKORZYSTANIEM ROZWIERCANIA LINIOWEGO 
I TRADYCYJNEGO SWORZNIA PROSTEGO 

ROZWIĄZANIE UŻYWANE PRZY SYSTEMIE EXPANDER 

Czas dojazdu do warsztatu

Czas wykonania wszystkich etapów naprawy 

Czas na dojazd do miejsca pracy 

Koszt maszyny zastępczej 

Obróbka materiału

Przestój sprzętu / koszt Koszty naprawy Koszt sworznia

1 Zdemontowanie sworznia 

2 Zamontowanie wyposażenia do   
 rozwiercania liniowego 

3  Wykonanie otworu liniowego (okrągłego) 

4 Zespawanie otworu

5 Otwór liniowy (do właściwej tolerancji) 

6 Zdemontowanie wyposażenia do   
 rozwiercania liniowego 

7 Pomalowanie/ naprawienie sprzętu  
 po pracy

8 Zamontowanie nowego sworznia 

1 Zdemontowanie sworznia 
2 Zamontowanie Systemu Expander 

Czas wymiany sworznia 
Czas na dokręcenie 
odpowiednim momentem skrętu

Przestój sprzętu / koszt Koszty naprawy Koszt sworznia

OSZCZĘDNOŚCI 

Obróbka materiału 

OSZCZĘDNOŚCI 

PIERWSZE DOPASOWANIE I OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA   I    SYSTEM EXPANDER
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Najszerszy asortyment produktów w branży  
System Expander zapewnia zaawansowane i opłacalne rozwiązania 
połączeń sworzniowych, które zapobiegają zużyciu - raz na zawsze. 
Posiadamy najszerszą gamę produktów w branży, nasze produkty 
zostały zainstalowane na ponad 10 000 maszyn. Oprogramowanie 
Systemu Expander umożliwia szybkie i łatwe dostosowywanie 
projektów do nowych aplikacji. Nasze zakłady produkcyjne 
zapewniają szybką, niezawodną dostawę na całym świecie. 

SWORZEŃ GOTOWY  
NA KAŻDE WYZWANIE 

ROZWIĄZANIA NIESTANDARDOWE 
Sworznie niestandardowe Systemu Expander są specjalnie 
dostosowane do Państwa potrzeb, a także materiałów, obróbki 
hartowania, powłok powierzchniowych i tolerancji. Nasze produkty  
są zawsze wytwarzane przy użyciu najwyższej jakości materiałów, 
przeprowadzamy rygorystyczne testy, aby zapewnić spełnienie 
Państwa oczekiwań dotyczących szybkiej instalacji i demontażu. 

SYSTEM EXPANDER    I    GAMA PRODUKTÓW 
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MOCOWANIE Z  
GŁOWICĄ PŁASKĄ 

WIELOŚRUBOWE SWORZEŃ STOPNIOWANY 
Z BLOKADĄ OSI 

DO ZASTOSOWAŃ 
MORSKICH 

Do zastosowań z ruchomymi 
przeszkodami i wąskim 
rozstawem 

Do zastosowań w ciężkich 
warunkach 
i duże średnice 

Z blokadą osiową do zastoso-
wań ze sworzniem sprzęgowym 

For offshore applications;  
DNV 2:22/ OS E-101 and  
API 8C/ISO 13535 norms

Wariant sworznia Gwint wewnętrzny Gwint wewnętrzny wielokrotny Gwint wewnętrzny Gwint wewnętrzny 

Element mocujący 
strona 1 / strona  2 

Element mocujący do 
montażu na płasko + narzędzie 
montażowe / mocowanie do 
montażu na płasko + narzędzie 
do montażu

Śruba z łbem sześciokątnym /
Śruba z łbem sześciokątnym 

Śruba z łbem sześciokątnym/
Śruba z łbem sześciokątnym 
+ nakrętka 

Śruba z łbem sześciokątnym/
Śruba z łbem sześciokątnym. 

Przeszkody na 
stronie zewnętrznej 
Strona 1 / Strona 2 

Ruchoma przeszkoda / rucho-
ma przeszkoda Bez przeszkód / Bez przeszkód Bez przeszkód / Bez przeszkód Bez przeszkód / Bez przeszkód 

Smarowanie 
trzpienia 

Smarowanie zewnętrzne lub 
wewnętrzne 

Smarowanie zewnętrzne lub 
wewnętrzne 

Smarowanie zewnętrzne lub 
wewnętrzne 

Smarowanie zewnętrzne lub 
wewnętrzne 

Standardowy zakres 
średnic sworzni Ø 40 mm–(160) mm Ø 70 mm–400 mm Ø 38 mm–160 mm Ø 20 mm–(400) mm

Długość trzpienia < 2000 mm < 2000 mm < 1000 mm < 2000 mm

Specjalne Na żądanie Na żądanie Na żądanie Na żądanie 

NAKRĘTKA I 
PODKŁADKA 

MOCOWANIE ŚRUBY
 Z PODKŁADKĄ 

MOCOWANIE ŚRUBY 
PODKŁADKA Z WGŁĘBIENIEM 

KONSTRUKCJA 

Do zastosowań przy braku 
przeszkód wokół łączenia 
sworzniowego 

Do zastosowań bez przeszkód 
i łączeniach sworzniowych o 
średnicy ≥ 38 mm 

Do zastosowań  ruchomymi 
przeszkodami i przy dużej 
szerokości obsady 

Do zastosowań przy ogranic-
zonej powierzchni z jednej strony 

Wariant sworznia Gwint zewnętrzny Gwint wewnętrzny Gwint wewnętrzny Śruba przelotowa 

Element mocujacy 
strona 1 / strona 2 

Nakrętka sześciokątna / 
nakrętka sześciokątna 

Śruba z łbem sześciokątnym/
Śruba z łbem sześciokątnym 

Śruba z łbem sześciokątnym/
Śruba z łbem sześciokątnym 

Śruba z łbem sześciokątnym / 
Łącznik do montażu płaskiego 

Przeszkody na 
stronie zewnętrznej 
Strona 1 / Strona 2 

Bez przeszkód / Bez przeszkód Bez przeszkód / Bez przeszkód Ruchoma przeszkoda /  
Brak przeszkód 

Brak przeszkód / Przeszkoda 
stała 

Smarowanie 
sworznia 

Smarowanie zewnętrzne lub 
wewnętrzne 

Smarowanie zewnętrzne lub 
wewnętrzne 

Smarowanie zewnętrzne lub 
wewnętrzne 

Smarowanie zewnętrzne lub 
wewnętrzne 

Standardowy zakres 
średnic sworzni Ø 15 mm–100 mm Ø 38 mm–160 mm Ø 38 mm–160 mm Ø 25 mm–160 mm

Długość sworznia < 2000 mm < 2000 mm < 2000 mm < 500 mm

Specjalne Na żądanie Na żądanie Na żądanie Na żądanie 

GAMA PRODUKTÓW    I    SYSTEM EXPANDER
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Od obliczeń wytrzymałości strukturalnej po wymiarowanie i produkcję kompletnej osi 
sworznia - towarzyszy spersonalizowana obsługa w procesie tworzenia sworznia. 
Kiedy Państwa projekt sworznia znajduje się w bezpiecznych rękach, możecie Państwo 
poświęcić więcej czasu innym obszarom procesu budowy maszyny.

WIĘCEJ MOCY 
W PAŃSTWA 
PRODUKTYWNOŚCI 

Maszyny ciężkie i System Expander –
idealne dopasowanie 
Certyfikaty i zatwierdzenia: 

 - DNV

 - TÜV

 - ISO:9001

 - ISO:14001

Możemy dostarczyć certyfikaty i testy zgodnie z 
Państwa potrzebami. Na przykład: 3.1 certyfikaty 
materiałowe lub badania ultradźwiękowe, magnetyczne 
i badania młotem Charpy’ego. 

Przebadane w terenie i certyfikowane 
Opatentowany system rozprężny przeszedł badania 
wytrzymałościowe, trwające ponad 50000 godzin, bez 
uszkodzenia, a ponad 1 milion sworzni Systemu 
Expander zostało zainstalowanych w ponad 60000 
rodzajach zastosowań. 
Nasze know-how gwarantuje, że każdy system sworzni 
działa zgodnie z oczekiwaniami od chwili 
zamontowania do końca zamierzonego cyklu życia, co 
daje więcej czasu sprawności maszyny i pozwala 
uzyskać niższe koszty utrzymania. 

Pierwsza w branży pełna 
dożywotnia gwarancja 
Jesteśmy jedynym producentem w branży z 
10-letnią lub 10 000-godzinną gwarancją.

Identyfikowalność 
Wszystkie sworznie Systemu Expander są 
oznaczone numerem partii identyfikowalnym z 
jakością stali i zamówieniem produkcyjnym. 
Możliwe jest oznaczenie własną marką, aby 
klienci wiedzieli, że przywiązują Państwo wagę 
do szczegółów.

SYSTEM EXPANDER    I    WIEDZA EKSPERCKA



13

MAMY KLIENTÓW W KAŻDEJ GAŁĘZI PRZEMYSŁU 
PRZEMYSŁ 
BUDOWLANY KOLEJNICTWO STALOWY 

BUDOWANIE 
MOSTÓW 

GÓRNICTWO 
I WYDOBYWANIE 

PRZEMYSŁ LEŚNY 
I ROLNY 

PRODUKCJA 
I OBRÓBKA 

PRZEMYSŁ STOCZNIOWY 
I MORSKI 

WYTWARZANIE 
MOCY I ENERGII 

ROPA NAFTOWA  
I GAZ ZIEMNY

TRANSPORT URZĄDZENIA 

WIEDZA EKSPERCKA    I    SYSTEM EXPANDER
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BŁYSKAWICZNY  
PROJEKT CYFROWY 
I PRODUKCJA 

System Expander zoptymalizował linie produkcyjne 
zarówno do produkcji długoseryjnej jak i małoseryjnej. 
Nasze zakłady produkcyjne są przystosowane do 
szybkiego wytwarzania i dostarczania kompletnych 
zespołów sworzni. Inwestujemy w najnowszą technologię 
produkcji, aby zapewnić maksymalną wydajność i jakość. 
Produkujemy wszystkie części systemu połączeń 
sworzniowych. System internetowy Expander System 
Online zapewnia szybką i skuteczną ocenę, projektowanie i 
produkcję. 

Kontrola jakości 
Każdy sworzeń Systemu Expander jest sprawdzany przez cały proces 
produkcyjny, przed zatwierdzeniem do wprowadzenia do obiegu. 
Dzięki najnowszej technologii cyfrowej możemy kontrolować cały 
proces, od projektu po dystrybucję, zapewniając wysokiej jakości 
produkt, dostawę i wydajność, na które Państwo zasługują.  

Mówimy Państwa językiem 
Dzięki wielu zakładom produkcyjnym i centrom technologicznym, a 
także przedstawicielstwom handlowym na całym świecie, nigdy nie 
jesteśmy daleko od naszych klientów. Czy potrzebna jest ogólna wiedza 
na temat naszych rozwiązań, wsparcie techniczne, dostarczanie 
standardowych bądź niestandardowych sworzni - gwarantujemy, że 
usługa taka zostanie dostarczona.

SYSTEM EXPANDER    I    PRODUKCJA 
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GÓRNICTWO 
I WYDOBYCIE 
Duże wibracje ciężkich maszyn to wielkie 
wyzwanie w górnictwie. System Expander jest 
najbardziej odpornym na drgania rozwiązaniem 
sworzniowym, zwłaszcza w połączeniu z 
podkładkami klinującymi Nord-Lock. Znacznie 
ogranicza to konserwację i przestoje w każdej 
kopalni lub kamieniołomie. 

Zastosowania 
 - Sprzęt do załadunku i holowania 
 - Sprzęt wiertniczy 
 - Koparki 
 - Wiertła skalne
 - Maszyny specjalne  
 - Mechaniczne wozy do obróbki 

SYSTEM EXPANDER    I    SEGMENTY RYNKU
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PRZEMYSŁ BUDOWLANY 
Bezpieczeństwo i wydajność są 
najważniejsze na każdym placu 
budowy, gdzie ciągła praca urządzeń i 
maszyn powoduje powszechne 
zużycie połączeń sworzniowych. 
System Expander przedłuża 
żywotność połączeń sworzniowych, 
dodając dodatkową warstwę 
zabezpieczeń w miejscu pracy i 
przyczyniając się do zwiększenia 
wydajności dla szerokiej gamy 
zastosowań budowlanych.

Zastosowania 
 - Wozidła przegubowe 
 - Koparki 
 - Wywrotki samochodewe 
 - Pługi śnieżne 
 - Koparko-ładowarki 
 - Ładowarki kołowe 
 - Dźwigi 
 - Buldożery

SEGMENTY RYNKU    I    SYSTEM EXPANDER
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LEŚNICTWO I 
ROLNICTWO 
Maszyny leśne i rolnicze często pracują w 
odizolowanych miejscach, z dala od warsztatów i 
wsparcia technicznego. To czyni je podatnymi na 
długie okresy przestojów, w przypadku awarii. 
System Expander jest szybki i łatw y w instalacji i 
demontażu, umożliwiając konserwację na 
miejscu i znacznie zmniejszając straty 
produkcyjne związane z przestojami. 

Zastosowania 
 - Głowice kombajnu 
 - Sprzęt specjalny 
 - Ciągniki zrywkowe 
 - Maszyny ścinkowo-

układające

 - Maszyny ładunkowe 
 - Opryskiwacze 
 - Ciągniki przegubowe 
 - Kombajny 
 - Ładowarki 

EXPANDER SYSTEM    I    MARKET SEGMENTS
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Zastosowania 
 - Włazy 
 - Systemy obsługi rur 
 - Klucze hydrauliczne 
 - Klamry z gwintem 
 - Chowane systemy 

wózków
 - Dźwigi 
 - Napędy górne 

 - Pogłębiarki 
 - Urządzenia 

kompensujące ruch
 - Osłony 
 - Sprzęt podróżny 
 - Estakady na 

przewody 
 - Pędniki

Obsługa i konfiguracja sprzętu wiertniczego 
jest niezwykle ważną częścią przemysłu 
naftowego i gazowego. System Expander 
zwiększa kontrolę i precyzję podczas 
ustawiania, jednocześnie zwiększając 
bezpieczeństwo na platformie lub w miejscu 
wydobycia. Dzięki certyfikatowi DNV, System 
Expander minimalizuje również czas 
konserwacji i przestojów.

ROPA NAFTOWA  
I GAZ ZIEMNY 

MARKET SEGMENTS    I    EXPANDER SYSTEM
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PRODUKCJA  
I OBRÓBKA 
Od drukarni do instalacji energetycznych, celem jest zoptymalizowany czas 
przestoju, a stały ruch jest wyzwaniem dla systemów sworzniowych. 
Asortyment produktów Systemu Expander oferuje szeroką gamę opcji 
spełniających wszelkie potrzeby związane z produkcją lub obróbką, w tym 
niestandardowe rozwiązania dla zastosowań niszowych. 

Zastosowania 
 - Drukarnie Przecinaki, filtry szlamowe, rolki środkowe, śruba rozpierająca 
 - Tartaki  Prasy, wlot, trymer 
 - Instalacje elektryczne  Wypalarki, podajniki rusztów, chwytaki 

wieloszczękowe
 - Huty stali Chłodnie, ramiona naprężające, oscylatory, prowadnice rolek 

bocznych, ramy napinaczy 

EXPANDER SYSTEM    I    MARKET SEGMENTS
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 - Przemysł energetyki 
wiatrowej  

 - Odpady 

 - Kolejnictwo 

 - Mosty zwodzone  

 - Przemysł stoczniowy 
i morski 

 - Transport

 - Obsługa materiałów 

INNE 
SEGMENTY

MARKET SEGMENTS    I    EXPANDER SYSTEM
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Kreator oryginalnej 
technologii podkładek 
klinowych i swiatowy lider 
w dziedzinie podkładek 
przemysłowych.

Inwentor opatentowanych 
napinaczy wielośrubowych 
Superbolt, zaprojektowanych 
w celu wyeliminowania 
niebezpiecznych metod 
łączenia.  

Lider w technologii sworzni 
rozprężnych, z misją 
zakończenia zużycia 
otworów sworzniowych w 
przemyślne światowym.

Pionierskie rozwiązania w 
innowacyjnym hydraulicznym 
napinaniu śrub, specjalizujaca 
sie w ekstremalnych 
warunkach.

OCHRONA ŻYCIA 
LUDZKIEGO I 
INWESTYCJI 
KLIENTA

SYSTEM EXPANDER    I    GRUPA NORD-LOCK W SKRÓCIE

W 1982 roku Firma Nord-Lock opracowała 
oryginalną technologię blokowania 
klinami, która zabezpiecza połączenia 
śrubowe. Od tego czasu nasza rodzina 
rozrosła się, by objąć całą gamę 
najnowocześniejszych technologii 
śrubowych, które wspólnie zapewniają 
najbardziej kompleksowe rozwiązania w 
zakresie połączeń śrubowych na rynku. 

Będąc własnością szwedzkiej grupy 
inwestycyjnej Latour, Nord-Lock Group 
jest globalnym partnerem dla wszystkich 
branż. Jesteśmy obecni w 65 krajach, z 
sześcioma zakładami produkcyjnymi i 
sześcioma centrami technicznymi 
rozlokowanymi na całym świecie. 

Nord-Lock Group dąży do tego, aby świat 
stał się bezpieczniejszym miejscem i 
pomaga klientom pokonywać następne 
granice. Dzięki wyjątkowemu połączeniu 
specjalistycznej wiedzy na temat śrub i 
szerokiej gamie produktów, zapewnimy 
najlepsze rozwiązania dla Państwa 
potrzeb związanych z połączeniami 
śrubowymi.
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6
ZAKŁADÓW PRODUKCYJNYCH 

6
CENTRÓW TECHNICZNYCH

65+
KRAJÓW  

25+
BIUR NA ŚWIECIE 

500+
PRACOWNIKÓW

GRUPA NORD-LOCK W SKRÓCIE    I    SYSTEM EXPANDER
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WIEDZA EKSPERCKA 
TECHNOLOGII 
SWORZNIOWYCH 
Teraz do Ciebie należy, aby zużycie połaczenia 
sworzniowego odeszło w przeszłość. Niezależnie od tego, 
jakie wyzwania stawia zużycie połączenia sworzniowego 
dla koparek, dźwigów samojezdnych i wywrotek, będziemy z 
Państwem współpracować, aby zmaksymalizować czas 
pracy i zminimalizować koszty konserwacji. 

Ponad 30-letnie postępy i doskonalenie technologii 
połączeń sworzniowych zapewniają nam niespotykaną 
dotąd wiedzę w branży. Bez względu na wyzwania 
inżynieryjne - Expander System ma dla Państwa idealne 
rozwiązanie dla połączenia sworzniowego. 
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© Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 Nord-Lock Group. 
NORD-LOCK, SUPERBOLT, BOLTIGHT oraz EXPANDER SYSTEM są znakami towarowymi należącymi do różnych spółek należących do grupy Nord-Lock Group. Wszystkie inne 
loga, znaki handlowe, zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe użyte w niniejszym dokumencie są własnością Nord-Lock Group. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Expander System Sweden AB
Tel: +46 (0) 120 29900 
Email: info@expander.se
www.expandersystem.com

Expander Americas Inc. 
Bezplatná linka: +1-888-935-3884 
E-mail: info@expandersystem.com 
www.expandersystem.com 

Nord-Lock Poland Sp. z o.o.  
Tel: +48 22 101 20 95  
E-mail: info@nord-lock.pl
www.nord-lock.pl


