
15 ГОДИШНА ГАРАНЦИЯ ПРИВЛИЧА КОРАБОСОБСТВЕНИЦИТЕ ЗА 

ПРЕМИНАВАНЕ   НА   СМАЗВАНЕ    НА   ВАЛОЛИНИЯТА   С   МОРСКА   ВОДА    

       

Thordon Bearings предоставя 15 годишна 

гаранция за износоустойчивост на 

незамърсяващите природната среда 

лагерни системи за валолинията Thordon 

COMPAC, демонстрирайки на 

корабособствениците от търговския 

флот, че съвременните смазвани с 

морска вода плъзгащи лагери на 

валолинията могат да имат предвидим 

период на износване. 

 

Използвайки доказаните конструктивни 

решения и технологии разработени от 

Thordon Bearings, търговските кораби 

плаващи по световните океани и морета 

сега могат да предотвратят както 

работните така и инцидентните разливи 

на смазващите гребния вал минерални 

масла, като същевременно намалят 

експлоатационните разходи. Нулевата 

толератност към всякакъв корабен 

източник на замърсяване стана 

съвременна норма и международните 

изисквания в това направление са все 

по-строги.  

 

При новостроящите се кораби, 

лагерните системи на Thordon COMPAC 

за валолинията са с гарантирана пред 

регистровите организации 15 годишна 

износоустойчивост, или в противен 

случай Thordon Bearings Inc. ще достави 

нови лагери без заплащане от 

корабособствениците. Тази гаранция за 

лагерните системи на компанията са 

насочени основно към новостроящите се 

търговски съдове с диаметър на гребния 

вал 300 mm (12”) и повече с валолиния 

оборудвана с лагери COMPAC. 

 

 

Лагери за валолинията от 

Thordon COMPAC смазвани с 

морска вода   

 

 

С оглед контролиране замърсяването на 

средата, лагерните системи за 

валолинията COMPAC включват 

полимерни плъзгащи лагери COMPAC, 

пакет за контролирано качество на 

водата на Thordon, валови втулки, 

антикорозионно покритие на вала 

ThorCoat и носови уплътнителни 

елементи.  

 
Thordon предлага тази гаранция на 

базата на доказания опит за 

износоустойчивост на лагерни си 

системи в търговския флот през 

последните 20 години. 

 
Подобренията за корабособствениците, 

използващи лагерните системи 

COMPAC със смазване с морска вода, 

включват: 

 

• Намалени експлоатационни 

разходи (без кърмови 

уплътнения и без 

необходимост от смазващи 

гребния вал агенти) 

 

• Доказани експлоатационни 

характеристики и сигурност 

 

• Методи за монтаж и 

мониторинг, отговарящи на 

изискванията на регистровите 

организации 

 

• Нулев риск от замърсяване на 

средата 

 
Thordon Bearings също така продължава 

да предоставя 15 годишна гаранция за 

износоустойчивост на плъзгащите 

лагери SXL за рулевото устройство, 

обезпечавайки безплатна подмяна на 

лагерните системи Thordon SXL в 

случай на износване или ако възникне 

необходимост от тяхната замяна преди 

гаранционния 15-годишен период. 

Гаранцията обхваща лагерите на щира, 

балера и водещите  рулеви дискове над 

и под водолинията при новопостроените 

и регистрирани съдове. 

Thordon Bearings Inc. разработва и 

произвежда пълна гама от 

екологични продукти за гребния 

винт, рулевото устройсво, 

шпинделни линии и доково 

оборудване за световния пазар. 

Позната с изключителните си 

приложения в морската 

индустрия, компанията Thordon 

Bearings осъществява сервизно 

обслужване на клиентите си с 

мрежа от дистрибутори в повече 

от 70 страни в света.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

     
Знаете ли? 
Thordon предлага 15 

годишна гаранция за 

износоустойчивост и на 

лагери SXL по рулевото 

устройство 

 

 

 

 

 

 
 

За повече информация посетете 

www.ThordonBearings.com 

 


