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Csapágy rezgésvizsgálat

Kontúr- & felületi érdesség mérés

Görgő mérőpad

Mérnöki lehetőségek

Compensa Minőség Menedzsment
Csapágyipari szabványos mérések

Különböző mérésekkel képesek vagyunk kiszűrni a selejtes 
termékeket. A méréseket tapasztalt kollégák végzik a bes-
zállítóinknál és a saját mérőlaborunkban. Többek között:

* Rezgés és akusztikai mérés,
* Radiális és axiális játék mérés,
* Keménységmérés,
* Szakító- és nyomószilárdság mérés,
* Kontúr mérés és összehasonlítás,
* Kenőanyag tesztelés alacsony hőfokon.

Különleges mérések – és még több

A Compensa mérnökei nem csak azt biztosítják, hogy a 
termékpaletta minősége megfeleljen a vonatkozó szab-
ványoknak, hanem hozzájárulnak a Compensa iparági 
erejének továbbfejlesztéséhez.

* Szabadalmaztatott mérőműszerek & szakértő mérnökök,
* Ügyfél & versenytárs mintáinak mérése,
* Ügyfélspecifikus élettartamteszt lebonyolítása,
* Görgő próbapad Ø50-250mm méretekhez.



HCH Csendes-Óceáni üzeme

Elsőosztályú gyártóberendezések

Folyamatos folyamat fejlesztés

Prémium csapágyakkal és speciális alkatrészekkel látunk el neves gyártókat.

Prémium Csapágyak
A Compensa képviseli Európában a HCH-t, amely a világ egyik 
prémium golyóscsapágygyártója.

A HCH integrált gyártási folyamata a nagy tisztaságú csapágyacéllal kezdő-
dik, amit szabadalmaztatott csövek és golyók gyártásához használnak. Ezen 
kiváló minőségű anyagok hőkezelése olyan berendezésekkel történik, amelye-
ket folyamatosan frissítenek, karbantartanak, eleget téve ezzel az ügyfelek 
elvárásainak. Házon belüli szerelés és különböző végellenőrzések zárják a 
gyártási folyamatot.

A HCH naponta 1,2 millió darab golyós- és kúpgörgős csapágyat gyárt, állandó 
minőségben két gyáregységben. Több, mint 500 világpiaci vezető márka bízik a 
HCH csapágyak kimagasló minőségében.

A HCH az IATF 16949:2016 és ISO 9001:2015 szerint tanúsított vállalat.



Lehetőségek kidolgozása

Tervezési megoldások

Kész termék

Egy választék a Compensa által tervezett és 
gyártott nem szabványos csapágyakból és 
speciális elemekből

Speciális Alkatrészek
Nagy műszaki tudás és professzionális tervezés az erősségeink a 
speciális alkatrészek fejlesztésben és gyártásában.

Esettanulmány: torziós-csillapítású szíjtárcsa

Egy ügyfelünk torziós csillapított szíjtárcsával rekordszintű minimumra akarta 
csökkenteni a prémium kategóriás fűnyíró traktorai vibrációját. A fejlesztéssel 
minket bíztak meg. Nagy nyomatékcsúcsok, korlátozott helykínálat és szerel-
hetőség jellemezte a feladatot, hiszen a meglévő csatlakozásokat nem lehetett 
megváltoztatni.

A Compensa által összeállított prototípusokkal és előszériás alkatrészekkel vég-
zett átfogó tesztek után a projekt sikeresen zárult. Amióta a Compensa szállítja 
ezt az innovatív terméket a gyártásba, a vállalat képes volt a rezgéseket további 
30-40%-kal csökkenteni!



Compensa Minőségek
           Szigorú követelmények mellé

A Q-COM termékek kielégítik a nagy minőségi elvárást, 
amit a “made in Europe” termékekkel szemben állítanak. Az 
alapvető dinamikus terhelhetőséget a bizonyított tartósság 
biztosítja.

Alapanyag:
Nagy tisztaságú, vákuumöntött csapágyacél: 100Cr6.

Gyártás:
ISO/TS 16949 szerint tanúsítva,
európai intézetek által.

            Igényes termékekhez

COM-A+ kiválasztott csapágyak
EMQ (“elektromos motor minőségben”) szinten.

Alapanyag és gyártás:
Minden alkatrész kizárólag 100Cr6 csapágyacélból készül.
DIN 625 szabvány szerint gyártva, 100% Z2 zaj-tesztelve.

            Általános felhasználásra

A COM-A csapágyak vonzó megoldás, köszönhetően a kedvező
ár-érték arányának.

Alapanyag és gyártás:
Minden alkatrész kizárólag 100Cr6 csapágyacélból készül.
DIN 625 szabvány szerint gyártva.
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Vállalat központja, Bécs

Raktár, Salzburg

Gyors, nemzetközi szállítás

Megbízhatók vagyunk, 1953 óta.
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Compensa az élen

Megbízhatók vagyunk, 1953 óta. Jól felszerelt raktárunk és igény-
vezérelt anyagszükséglet tervezési technikánk biztosítja a gyors és 
keresletorientált ellátást.

Szállítási idő

* 24 óra Ausztrián belül,
* 48 órán belüli szállítás egyéb országokba
                         

A múltunk és jövőnk

Alapítónk, Walter Kral, 1953-ban kezdett el nemzetközileg csapágyak-
kal kereskedni. A vállalat a minőségre és a szolgáltatásokra fókuszálva 
nőtt. Lánya, Christine és az ő férje, Walter Brandstätter, folytatták és 
szélesítették az utat: Lehetővé tették a speciális alkatrészek fejles-
ztését és a folyamatos bővítést.

2015-ben, a tulajdonos Christine Brandstätter átadta a vezetést Josef 
Frank mérnöknek és műszaki vezetőnek, aki 1990 óta felelőse a külön-
leges alkatrészek sikerének. 2020 óta a Compensa továbbra is gyorsan 
halad a figyelemre méltó növekedési pályán, a több világméretű válság 
ellenére.


