
FERSA



Grupa Fersa 

Dostarczamy kompletne 

rozwiązania łożyskowe dla rynków 

motoryzacyjnych i przemysłowych 

na całym świecie

Mamy ponad 50 lat doświadczenia w 

projektowaniu , produkcji i dystrybucji łożysk 

z najwyższa precyzja wykonania  . 



W drodze 

Rozwiązania lózyskowe dla branży automotive , 

głownie dla samochodów cięzarowych 

Nieskończone możliwości 

Technologiczne i prezyzyjne łożyska dla 

zastosowań w  przemyśle

Krok naprzód 

Najlepsza alternatywa dla samochodów 

osobowych z najbardziej kompletnym 

katalogiem na rynku

Sprostamy każdej potrzebie w 
zakresie łożysk 

Podział grupy 



Obsługiwane 

sektory 

Różne potrzeby,

to samo zobowiązanie

TRANSPORT 

DROGOWY 

CIĘŻARÓWKI -

AUTOBUSY – NACZEPY 

SAMOCHODY 

OSOBOWE 

ROLNICTWO PRZEMYSL 

Wheel

General

Gearbox

Traktor

OEM

Maintenance, 

Repair and 

Operations

(MRO)



8
LOGISTIC CENTERS

4
FACTORIES

USA
OHIO

BRAZIL
SÃU PAULO
CURITIBA

SPAIN
ZARAGOZA

AUSTRIA
STEYR

INDIA
JODHPUR

CHINA
JIAXING
SHENYANG

RUSSIA
TYUMEN
MOSCOW

Globalna 

struktura 
Jesteśmy obecni w 85 

państwach 

W odpowiednim miejscu 

w odpowiednim czasie 



PRODUKCJA ŚRODOWISKOPRODUKTY

CAD design

and model

Virtual 

modeling

Modelos 

and patent

analysis

Lab

testing

Field 

validation

Kompletny cykl 

rozwoju produktu 
Innowacyjność  

Pełna kontrola nad 

produkcją 

We make the

difference



4.0 PRZEMYSŁ

ZAKŁADY PRODUKCYJNE 
NAJNOWSZEJ GENERACJI 

KOMPLETNA IDENTYFIKACJA 

Innowacje w 

produkcji 

https://www.youtube.com/watch?v=MokLzOujO1o


Innowacyjne 

Srodowisko 

Sieć współpracy w zakresie 

wymiany informacji

MAS4AI: 
Kontrola jakości, urządzenia komunikacyjne i rozwiązania 

magazynowe do optymalizacji planowania przy użyciu 

informacji o wymiarach części, parametrach maszyny i 

pomiarach

DAT4.ZERO: 
Nowe stacje jakości, czujniki w szlifierkach i 

urządzenia komunikacyjne do gromadzenia i 

opracowywania cyfrowego bliźniaka linii szlifierskiej Z1 

w celu poprawy jakości i kosztów

CIEN FANDANGO:
Rozwiązania identyfikowalności do znakowania i 

wczytywania w maszynach i kontroli jakości, urządzenia 

komunikacyjne, które zbierają informacje w celu 

opracowania kompletnej linii Digital Twin w celu poprawy 

jakości i kosztów

STREAM0D:
Nowe stacje i urzadzenia wyposazone komunikujące 

sie ze sobą oraz wyposazone w czujniki kontrolujące 

wymiary oraz temperature   

4.0 INDUSTRY 

EUROPEAN PROJECTS

150K€

120K€

280K€

200K€

Sieć współpracy w zakresie wymiany informacji



OEM 

Oraz 

Aftermarket

Nasi partnerzy 



Na drogach jeżdżą 2 miliony ciężarówek 

z zamontowanymi  łożyskami Fersa 
6.000 MW mocy zainstalowanej w 3.500 

wiatrakach wyposażonych w łożyska 

NKE

Każdego roku buduje się 400 000 osi z 

naszymi łożyskami dla klientów OE

Ponad 4 i pół miliona osi z łożyskami 

Fersa do pojazdów użytkowych w ciągu 

ostatnich 10 lat

Gdzie znajdziesz nasze 

łozyska?



Kluczowe projekty dla 

pojazdów użytkowych

Koła 

Koła ,mechanizm 

róznicowy , 

skrzynie biegow 

Mechanizm 

róznicowy 

Skrzynia biegow 

Gdzie znajdziesz Nasze 

łożyska 



Skrzynia biegów 

Mechanizm 

różnicowy 

Mechanizm 

róznicowy Coche, 

Ford 250

Skrzynia biegów 

Gdzie znajdziesz Nasze 

łożyska 

Główne projekty dla 

pojazdów użytkowych



Cała gama produktów do 

cięzarówek 

Koła 

Mechanizm 

róznicowy 

Skrzynia 

biegów

Jako jedyny producent zaopatrujemy 90% 

rynku w Europie i USA 

Rozwiązania 

na rynek USA 

Rozwiązania na 

rynek europejski 

We are specialists:

Grupa 

produktów 



50 lat doswiadczenia 

W naszych fabrykach znajdują się
najnowsze technologie, 
dostosowane do przemysłu 4.0

FERSA BRAND
Fersa,partner w 

samochodach ciężarowych 

Premium quality

ISO TS/IATF 16949.
Produkcja adaptacyjna
Jednolita identyfikowalność

Dostawca oryginalnych częsći 

Producenci tacy jak Daimler, Dana, Eaton, MAN, 
Meritor and ZF 

Po drogach jeżdżą 2 miliony ciężarówek z 
zamontowanymi łożyskami Fersa do zastosowań
w mechanizmach różnicowych i kołach

Dostępność i konkurencyjność 

Europejski producent 

Konkurencyjny produkt 

Specialisci w heavy Duty 



Full service for 

the mechanic

Narzędzia Akademia Eksperci

techniczni
Online



Natychmiastowe

informacje o 

dostępności i 

cenach

Sklep

internetowy



Dlaczego zostać partnerem

Przemyślenia

Jakość OEM 
Europejski producent klasy 

premium

Konkurencyjna marka, 
doskonałe wyróżnienie.

Duży wybór produktów, 
i potencjał rozwoju

Partnerskie podejście 
i orientacja na potrzeby 

klienta



BARDZO DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania 

w następnej ankiecie. 

Pomoże nam to w dalszym rozwoju programu Akademii Fersa

1 minuta


