
Ložiska  
pro kolečkové brusle a skateboardy



Použití jednotlivých sad

Hlavní  
požadavky

SPEED 
racer

SPEED 
skater

SPEED 
trainer

FUN 
glider

STUNT 
master

DOWN 
HILL

FREE 
styler

Nízká  
hmotnost     

Nízké tření           

Přesnost  
zpracování               

Odolnost proti 
vodě 

Odolnost proti 
korozi 

Prachuvzdornost      

Vysoké zatížení             

Odolnost  
nárazům        

Robustnost        

Životnost     

Tichý chod        

Komfort bruslení      

Bezúdržbový 
provoz        

    = Výborné

   = Velmi dobré

  = Dobré

  = Nevhodné 



SPEED sady

SPEEDracer
SKF SPEEDracer mini ložiska jsou speciálně navržena pro ty, kteří nechtějí dělat kompromisy 
mezi rychlostí a váhou. Tato ložiska mohou být použita v kolečkách určených pro mini ložiska 
nebo v kolečkách standardních rozměrů s použitím SKF adaptérů. Ložiska SKF SPEEDskater  
jsou navržena pro závodní pužití. Pro správnou funkci vyžadují pravidelné domazávání olejem 
SKF Speed Master. 

Složení sady:
20 mini ložisek 628/8
1 tuba Speed Master oleje (LHSP38 -15 ml)

Nejrychlejší a nejlehčí ložiska pro profesionály

SPEEDskater
20 vysoce kvalitních ložisek typu 608 pro závodní použití; Mazaná olejem
SKF SPEEDskater ložiska jsou určena pro závodníky, kteří hledají odolná a rychlá ložiska  
standardních rozměrů. Ložiska SKF SPEEDskater jsou navržena pro závodní pužití.  
Pro správnou funkci vyžadují pravidelné domazávání olejem SKF Speed Master. 

Složení sady:
20 ložisek 608
1 tuba Speed Master oleje (LHSP38 -15 ml)

Pro náročné závody, maratony a trénink

SPEEDskater DOWNHILL
8 vysoce kvalitních ložisek typu 608 pro závodní použití;  
Mazaná olejem
SKF SPEEDskater ložiska jsou určena pro závodníky  
na skateboardech nebo bruslaře používající čtyřkolečkové  
závodní brusle, kteří hledají odolná a rychlá ložiska standardních  
rozměrů. Ložiska SKF SPEEDskater jsou navržena pro závodní  
pužití. Pro správnou funkci vyžadují pravidelné domazávání  
olejem SKF Speed Master. 

Složení sady:
8 ložisek 608
1 tuba Speed Master oleje (LHSP38 -15 ml)

Pro náročné závody, maratony a trénink a skateboard 



SPEEDracer
Závodní in-line bruslení

SKF SPEEDracer mini ložiska jsou speciálně navržena pro ty, kteří nechtějí dělat 
kompromisy mezi rychlostí a váhou. Tato ložiska mohou být použita v kolečkách 
určených pro mini ložiska nebo v kolečkách standardních rozměrů s použitím SKF 
adaptérů. Ložiska SKF SPEEDskater jsou navržena pro závodní pužití.  
Pro správnou funkci vyžadují pravidelné domazávání olejem SKF Speed Master. 

Složení sady:
20 mini ložisek 628/8
1 tuba Speed Master oleje (LHSP38 -15 ml)

Tření
Minimalizované tření díky použití oleje SKF Speed Master a upravené vnitřní  
konstrukci ložiska

Minimální hmotnost
O 70 % lehčí v porovnání s typem 608 = 100 g na jedné brusli  

Údržba 
Není nutno ložisko demontovat. Každých 10 hodin 
bruslení je nutno domazat 1 či 2 kapkami oleje

nejrychlejší  
a nejlehčí ložiska 
pro profesionály



SPEEDskater
20 vysoce kvalitních ložisek typu 608 pro závodní  
použití; Mazaná olejem

SKF SPEEDskater ložiska jsou určena pro závodníky, kteří hledají odolná  
a rychlá ložiska standardních rozměrů. Ložiska SKF SPEEDskater jsou  
navržena pro závodní pužití. Pro správnou funkci vyžadují pravidelné  
domazávání olejem SKF Speed Master.   

Složení sady:
20 ložisek 608
1 tuba Speed Master oleje (LHSP38 -15 ml)

Tření
Minimalizované tření díky použití oleje SKF Speed Master  
a upravené vnitřní konstrukci ložiska

Odolnost
Vyrobená z nejkvalitnější chromiové oceli a z vnější strany chráněná  
před nečistotami bezkontaktním gumovým těsněním

Údržba
Snadný přístup díky vnitřní otevřené  
konstrukci. Každých 10 hod. bruslení  
je nutno domazat 1 či 2 kapkami oleje

pro náročné  
závody, maratony  
a trénink



SPEEDskater DOWNHILL
8 vysoce kvalitních ložisek typu 608  
pro závodní použití, mazaná olejem

SKF SPEEDskater ložiska jsou určena pro závodníky na skateboardech nebo 
bruslaře používající čtyřkolečkové závodní brusle, kteří hledají odolná a rychlá  
ložiska standardních rozměrů. Ložiska SKF SPEEDskater jsou navržena  
pro závodní pužití. Pro správnou funkci vyžadují pravidelné domazávání  
olejem SKF Speed Master.  

Složení sady:
8 ložisek 608
1 tuba Speed Master oleje (LHSP38 -15 ml)

Tření
Minimalizované tření díky použití oleje SKF Speed Master  
a upravené vnitřní konstrukci ložiska

Odolnost
Vyrobená z nejkvalitnější chromiové oceli, z vnější  
strany chráněná před nečistotami bezkontaktním  
gumovým těsněním

Údržba
Snadný přístup díky vnitřní otevřené konstrukci.  
Každých 10 hod bruslení je nutno domazat 1 
či 2 kapkami oleje

pro náročné závody, 
maratony a trénink  
a skateboard závody



SPEEDtrainer
Pro náročný trénink či intenzivní fitness bruslení

Ložiska SPEEDtrainer jsou navržena pro zapálené bruslaře, kteří nechtějí  
trávit příliš mnoho času údržbou ložisek. Vhodná jsou pro intenzivní fitness  
bruslení nebo pro tréninkové účely závodníků. Ložiska jsou servisovatelná,  
mazaná plastickým mazivem. 

Složení sady:
16 ložisek 608

Tření
Nízké tření zaručuje upravená vnitřní konstrukce a menší objem kvalitního  
plastického maziva

Odolnost
Vyrobená z nejkvalitnější chromiové oceli

Údržba
Promazávat 1 či 2 krát ročně plastickým mazivem,  
nezaplňovat více než 30 % prostoru v ložisku

pro dlouhé vyjížďky 
a náročný trénink



FUNglider
Fitness & Fun bruslení

Ložiska FUNglider jsou navržena pro intenzivní kondiční bruslení. Neobyčejně 
lehce se otáčejí, a to i při vysokém zatížení. Ložiska lze namontovat do všech 
koleček s rozměrem náboje 608 (průměr hřídele 8 mm).  
Optimálních vlastností dosáhnou po cca pěti hodinách bruslení. Ložiska jsou 
namazaná špičkovým plastickým mazivem a nevyžadují prakticky žádnou 
údržbu.  

Složení sady:
16 ložisek 608

Mazivo
Kvalitní SKF mazivo s nízkým odporem zaručuje tichý chod ložisek

Odolnost
Vyrobená z nejkvalitnější chromiové oceli, zatěsněná

Ochrana před nečistotami
Bezkontaktní gumové těsnění na straně vnější, plechová krytka  
na straně vnitřní

pro každodenní 
radost z bruslení



STUNTmaster
Freestyle a U-rampa, inline hokej

Ložiska STUNTmaster jsou určena pro agresivní bruslení na inline bruslích 
nebo inline hokej. Ložiska jsou přímo navržena pro podmínky, při nichž jsou 
vystavena nárazům a hrubému zacházení. Ložiska jsou opatřena poly- 
amidovou klecí zesílenou skelnými vlákny, bezkontaktním těsněním  
a vysokozátěžovým plastickým mazivem. Díky těmto zlepšením mají ložiska 
SKF STUNTmaster velmi dlouhou životnost.

Tato ložiska používá česká in-line hokejová reprezentace  
– Mistrři světa v roce 2007! 

Složení sady:
16 ložisek 608

Mazivo
Speciální aditivované mazivo odolávající extrémním tlakům a nárazům

Odolnost
Vyrobeno z nejčistší chromiové oceli SKF, polyamidová klec zesílená skelnými 
vlákny

Ochrana před nečistotami:
Bezkontaktní těsnění na straně vnější,  
plechová krytka na straně vnitřní 

pro U-rampy,  
skoky  
a inline hokej



FREEstyler
Sada pro skateboarding

Ložiska SKF FREEstyler jsou vyrobena pro ty, kteří pravidelně a intenzívně 
jezdí na skateboardu. Ložiska se neobyčejně lehce otáčejí, a to i při vysokém 
zatížení. S rozpěrnými kroužky lze ložiska namontovat do všech koleček s roz-
měrem náboje 608 (průměr hřídele 8 mm). Optimálních vlastností dosáhnou 
po cca pěti hodinách bruslení. Ložiska jsou namazaná špičkovým plastickým 
mazivem a nevyžadují prakticky žádnou údržbu.  

Složení sady:
8 ložisek 608

Mazivo
Kvalitní SKF mazivo s nízkým odporem zaručuje tichý chod ložisek

Odolnost
Vyrobená z nejkvalitnější chromiové oceli, zatěsněná

Ochrana před nečistotami:
Bezkontaktní gumové těsnění na straně vnější, plechová krytka na straně 
vnitřní

pro intenzivní  
skateboarding



SKF Ložiska, a.s.,  
Praha: U Měšťanského pivovaru 7, 170 04 Praha 7 
tel.: 234 642 111, fax: 234 642 415
Ostrava: Vědecko-technologický park Ostrava, Technologická 372/2, 708 00 Ostrava - Pustkovec 
tel.: 597 306 037, fax: 597 306 024 
E-mail: loziska@skf.com, www.skf.cz


