
Днес
Timken обслужва пазара за следпродажбени 
услуги за среднотонажни и търговски 
превозни средства със специално 
създадени продукти и технически ресурси, 
проектирани за максимизиране на 
надеждността, времето на експлоатация 
и производителността, за да ви помогне да 
бъдете на пътя по-дълго. 
Широката продуктова гама включва:  
• Конусно-ролкови лагери 
• Капсуловани лагери 
• Сачмени лагери 
• Премиум блокове за колесни главини 
• Уплътнения 
• Комплекти за ремонт 
• Инструменти за поддръжка 
• Смазочни системи 

Поглед към 
бъдещето
От основаването на компанията 
през 1899 г. Timken драстично 
разширява продуктовите си 
линии, но конусно-ролковият 
лагер остава неин крайъгълен 
камък. В настоящата епоха на 
бързи иновации в сферата на 
електропреносните системи и 
променящите се тенденции в 
мобилността и транспорта конусно-
ролковият лагер остава от ключово 
значение за всеки дизайнер, 
който желае да разработва 
продукти за преразпределяне на 
натоварването.

Не сме изобретили 
колелото отново...
... но го направихме по-добро

Оригинален дизайн на конусно-
ролков лагер
Погледнете, а след това разгледайте отново чертежа на оригиналния 
конусно-ролков лагер на Timken. Конусно-ролковият лагер от 1898 г. 
е проектиран за главини. Въпреки че не е била известна като „главина“ 
преди 100 години, този дизайн показва, че компания Timken е там от 
самото начало. Нашите задълбочени познания за лагерите започват 
преди повече от век и продължават да се развиват заедно с изискванията 
на пазара, който обслужваме. 
Компанията Timken Roller Bearing and Axle Company, създадена през 
1899 г. от Хенри Тимкен и неговите синове Х.Х. и Уилям, поставя основите 
на глобална корпорация, която днес помага на света да бъде в движение. 
Timken е в челните редици на технологията за производство на колесни 
лагери от създаването на едноредовия конусен лагер през 1924  г. Въз 
основа на познаването на колесните лагери Timken продължава да 
разработва продукти за клиенти на оригинално оборудване. Към 20-
те години на XX в. Timken осигурява лагери за 80% от американските 
автомобили.

„Сейнт Луис“ е първият 
автомобил, в който се използват 
конусно-ролкови лагери на Timken. 
Комплектът лагери, използван 
в „Сейнт Луис“, е със сходна 
конструкция на лагера UNIPAC™ 
на компанията.

По-здрави. По дизайн.

www.timken.com


