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VISION

COMPANY PROFILE

VISION

บริษัท พี.เอส.เอ็ม.แบริ่ง จำกัด เปนบริษัทชั้นนำของประเทศในการจัดจำหนายและใหบริการในดานของตลับลูกปน จุดมุงหมาย
ของเราไมไดเนนเฉพาะการขายสินคาแตเพียงอยางเดียว แตเรายังเนนในดานการบริการและการพัฒนาระบบที่รวดเร็ว จนเปนที่ยอมรับ
ของลูกคามายาวนานนอกจากนี ้ทางบริษัทฯยังมีนโยบายแบบ “One Stop Service” โดยมี หางหุ นสวนจำกัด พี.เอส.เอ็ม.
แมชชีนเนอรี่ ที ่คอยใหบริการในดาน โซ เฟอง ซีล สายพาน และอุปกรณเครื�องใชตางๆสำหรับโรงงานทุกประเภทแบบครบวงจร

เราพรอมตอบสนองทุกโจทยความตองการของลูกคาในการใช
ตลับลูกปน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของราคาที่คุมคากับ
คุณภาพท่ีดีเย่ียม ควบคูไปพรอมกับการพัฒนาบริษัท P.S.M. 
ใหเปนศูนยรวมตลับลูกปนท่ีใหญท่ีสุดในประเทศไทยและภาคพ้ืน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต



CONSIGNMENT
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P.S.M.Bearing คือศูนยรวมตลับลูกปนขนาดใหญ ที่คลังสินคามีพื้นที่รวมกันมากกวา 2,000 ตารางเมตรที่ ใชในการจัดเก็บสินคา
เพื�อรองรับความตองการของลูกคาไดทุกประเภท  และหากมีความจำเปนในการสั่งตลับลูกปนจากตางประเทศ ทางบริษัทฯยังมีแผนก 
International Department ที่พรอมใหความชวยเหลือในการสั่งซื้อสินคาคุณภาพพรอมกับราคาที่เหมาะสม  อีกทั้งทาง P.S.M. ยังมี
นโยบายการเก็บสินคาไวใหในกรณีที่เปนลูกคาประจำและ/หรือทำสัญญากับทาง P.S.M. ซึ่งสามารถลดปญหาในเรื�องของคาใชจายและ
สรางความมั่นใจในยามเรงดวนไดอีกดวย

สินคาคุณภาพคัดสรรมาเปนอยางดี
โดยผูมากประสบการณจากเรา P.S.M.BEARING

ดวยความเปนมืออาชีพของ P.S.M. BEARING CO.,LTD. ในการเปนบริษัทตัวแทนจำหนายตลับลูกปนคุณภาพจากหลากหลายแบรนดดัง
ที่ ไมใชแคมอบสินคาคุณภาพดีเยี่ยมใหแกลูกคา แตยังใสใจในเรื�องของการบริการที่เปยมไปดวยประสิทธิภาพ ทำใหเหลาบริษัทยักษใหญมาก
มายในประเทศไทยใหความไววางใจในการบริการจากP.S.M. ดวยการทำสัญญาซ้ือขายกับบริษัทฯ อาทิเชน บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด
, เครือไทยเบฟเวอเรจ , เครือเบทาโกร , บริษัท สยามมิชลิน จำกัด , บริษัท จงสถิตย จำกัด , บริษัท ปูนซีเมนตเอเซีย จำกัด , บริษัท 
เอ็มเมททอล จำกัด และ บริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จำกัด เปนตน
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SCHAEFFLER (THAILAND) CO., LTD.

OUR PRODUCT

FAG & INA แบรนดตลับลูกปนชั้นนำภายใตการดูแลการผลิตของ Schaeffler Group จากประเทศเยอรมนี เปนแบรนดที่ ไดรับการ
ยอมรับมากที่สุดในตลาดอุตสาหกรรมทั่วโลก ดวยคุณภาพสินคาที่ดีเยี่ยม และในฐานะความสำเร็จของ “ฟดดริช ฟชเชอร” ผูผลิตตลับ
ลูกปนที่ออกแบบเครื�องกลึงสำหรับเม็ดลูกปนใหมีความเรียบและสวยงามไดสำเร็จเปนครั้งแรกของโลก จากการคนพบครั้งนั้นทำให
ตลับลูกปนจากประเทศเยอรมนีไดรับการยอมรับจากนานาชาติ จึงการันตีไดวาตลับลูกปนแบรนด FAG, INA และสินคาแบรนดอื�นกวา 
2,000 รายการภายใตการดูแลการผลิตของ Schaeffler Group เปนสินคาคุณภาพเยี่ยมและไดมาตรฐานสากลที่เปนที่ยอมรับกันอยาง
กวางขวาง และจากการที่ตลับลูกปนแบรนด FAG, INA ตองนำเขา
จากประเทศเยอรมนีทำใหปริมาณการนำเขาไมเพียงพอตอความ
ตองการใชในประเทศมากนัก บริษัท พี.เอส.เอ็ม.แบริ่ง จำกัด ตัวแทน
จำหนายที่ ไดรับการแตงตั้งอยางเปนทางการ เล็งเห็นความสำคัญของ
ปญหานี้ จึงมีนโยบายในการจัดเก็บสต็อกสินคาหลากหลายซีรี่ยเพื�อ
ตอบสนองความตองการของทุกกลุมลูกคาอุตสาหกรรม 

X-life เปนนวัตกรรมของผลิตภัณฑคุณภาพสูงจากแบรนด INA และ FAG เทคโนโลยีการผลิตที่
ทันสมัยชวยใหพื้นผิวบนผิวสัมผัสระหวางเม็ดลูกกลิ้งกับรางวิ่งมีความสม่ำเสมอมากขึ้นและดีขึ้น

ภายใตโหลด และสภาพการทำงานแบบเดียวกัน ตลับลูกปน X-life จะมีอายุการทำงานที่ยาวนานขึ้น
ในกรณีนี้ทำใหความถี่ ในการซอมบำรุงลดนอยลง

ในทางกลับกันตลับลูกปน X-life ท่ีไดรับการพัฒนาท่ีอายุการทำงานเทาเดิม จะสามารถรับโหลดไดสูงข้ึน

หากคำนึงถึงอายุการทำงาน และโหลดที่เทาเดิมการใชตลับลูกปน X-life จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นการลด
ขนาดของตลับลูกปนลงจึงเปนเรื�องที่สามารถทำได 

ผลที่สุด ตลับลูกปน X-life คือสิ่งที่จะสนับสนุนใหเกิดความคุมคาในการใชงาน ภายใตพื้นฐานตนทุนรวมในการเปนเจาของ
(Total Cost of Ownership) 
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AEROSPACE SUPER PRECISION BEARING (ACSP)   ACSP
FD7xxx” : Floating Displacement bearings,
Cronidur inner ring, Ceramic Balls 

“B7xxx” : Standard, Steel Balls Series

“NN, NNUxxxx” : Super Precision Cylindrical Roller Bearings 

Universal Bearings ,
can be mounted 
any arrangement 

“HCB7xxx” : Hybrid standard, Ceramic Balls 

“2344xx” : Double Direction Angular Contact Thrust Ball Bearings 

“HSS7xxx” : Hi-speed, 
 Steel balls with double side sealed

“XCB7xxx” : Cronidur, Hi-Speed bearings, Ceramic Balls 

ACSP นวัตกรรมใหมของตลับลูกปนของประเทศเยอรมนีท่ีไดรับการวิวัฒนาการ
มาจากตลับลูกปนอากาศยานที่ดีที่สุดซึ่งเปนที่ยอมรับ ในอุตสาหกรรมทั่วโลก
ACSP เปนตลับลูกปนที่มีความแมนยำและเที่ยงตรงในการทำงานโดยเฉพาะงานที่
เนนความเร็วรอบสูง โดยสามารถลดแรงเสียดทาน และดวยนวัตกรรม X-Life 
ที่เปนการเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุในการใชงาน อีกทั้งความพิเศษของแบรนด 
FAG เรื�องระดับความแมนยำ (Precision Class) : P4S เปนคาความแมนยำ
ที่สูงกวาแบรนดอื�นๆในตลาดอุตสาหกรรมอีกดวยเครื�องจักรสวนมากที่ควบคุม
การทำงานดวยระบบคอมพิวเตอรเชน เครื �อง CNC, EDM, Wire Cut
จึงนิยมใชตลับลูกปน ACSP 
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ACSP เปนนวัตกรรมชนิดพิเศษภายใตแบรนดดังอยาง FAG ซึ่งทางบริษัท พี.เอส.เอ็ม.แบริ่ง จำกัดไดรับความไววางใจใหเปนตัวแทน
จำหนายอยางเปนทางการ อีกทั้งมีสต็อกสินคามากที่สุดในภูมิภาค ดังนั้น คุณจึงมั่นใจไดวา สินคาทุกชิ้นที่เลือกซื้อจากเรานั้นเปนสินคา

ที่มีทั้งคุณภาพและมาตรฐานสูงสุด



RADIAL INSERTED BALL BEARING
   

RIBB

AFTER SALE SERVICE

เราพรอมใหบริการแกทานแบบครบวงจรดวย  1. เครื�องมือ  2. งานบริการ  3.การใหคำปรึกษาและฝกอบรม 

“บริการหลังการขายแบบจัดเต็ม”

“THE RIGHT CHOICE AGAINST CORROSION”

ตัวอยางงานบริการหลังการขายจากเรา 
      งานถอดประกอบตลับลูกปน , งานตรวจติดตามสภาพตลับลูกปนและเครื�องจักร , งานวิเคราะหความเสียหายของตลับลูกปน , 
งานตั้งศูนยแนวเพลา งานตั้งศูนยแนวมูเลห ตั้งความตึงของสายพาน , งานถวงสมดุลโรเตอรที่หนางาน , งานติดตั้งระบบจายสารหลอลื�น
อัตโนมัติ , การใหคำปรึกษากรณีเปลี่ยนชนิดหรือเพิ่มกำลังของเครื�องจักร , การคำนวณอายุการใชงานตลับลูกปนดวยการใชโปรแกรม
Simulation , การฝกอบรมพนักงานเรื�องความรูเกี่ยวกับตลับลูกปนและอื�นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ 

เราตอบสนองทานไดมากกวาดวยตัวเลือกทีมงานบริการจาก 
1. วิศวกรและชางผูชำนาญงานจาก P.S.M. Bearing
2. วิศวกรผูเชี่ยวชาญจากแชฟฟเลอร
3. ผูรับเหมาผูชำนาญงานจากคูคาในเครือขายของเรา
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“BLACK SERIES”  ชุดตลับลูกปนเม็ดกลมพรอมตัวเสื้อ RIBB

“Black Series” ชุดตลับลูกปนเม็ดกลมพรอมเส้ือแบลคซีร่ียย่ีหอ 
FAG มีคุณสมบัติงายตอการติดต้ัง  มีความเรียบลื�นระหวางการหมุน
ทำงานและมีความทนทานทำใหเกิดความสะดวกและประหยัดเมื�อนำไปใชงาน

ในสวนของตัวเส้ือน้ันถูกผลิตตามมาตรฐาน JIS B1559 โดยทำจากเหล็ก
หลอผสมกราไฟตท่ีมีรูในเปนผิวโคงเวารับกับผิวโคงของตัวตลับลูกปน
ท่ีถูกติดต้ังในเส้ือแลวพนสีเคลือบตัวเส้ือแบบช้ินเดียว ซ่ึงถูกออกแบบมา
ใหสามารถรับแรงไดสูงในแนวรัศมีและแรงในแนวแกน อีกท้ังยังสามารถ
ใหตัวรับการเยื้องศูนย สวนของตัวตลับลูกปนเม็ดกลมเองไดรับการ
ปกปองจากการกัดกรอนสนิมดวยการเคลือบสารพิเศษ Durotect R

ชุดตลับลูกปนเม็ดกลมพรอมเส้ือน้ีสามารถใชกับลักษณะงานท่ีตองรับแรงมากๆได โดยลักษณะงานท่ัวไปท่ีใชคือ : 
1. เครื�องจักรทางการเกษตร  งานกอสราง  และงานเหมือง
2. เครื�องจักรในโรงทอผา ,โรงกระดาษ, งานไม, โรงงานผลิตอาหารและบรรจุภัณฑ และโรงเหล็ก
3. ระบบสงผานกำลังและชุดสายพานลำเลียง
4. ปม
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INK 

อีกหนึ่งแบรนดทางเลือกของตลับลูกปนคุณภาพดี ที่สงตรงจากแถบยุโรป 
และกำลังไดรับความนิยมในตลาดตลับลูกปนขณะน้ี INK เร่ิมเขามาเปนท่ีรูจักใน
ตลาดของเมืองไทยไดไมนาน แตดวยคุณภาพท่ีดีกับราคาท่ีเหมาะสม ทำให INK
เริ่มเปนที่สนใจของลูกคาในเมืองไทยเพิ่มมากขึ้น ไมวาจะเปนรานคาหรือ
โรงงานขนาดใหญ ซึ่งถือวาเปน กระแสตอบรับที่ดีสำหรับแบรนดนองใหม
เพื�อเพิ่มความมั่นใจในคุณภาพและการบริการ ทาง P.S.M. ซึ่งเปนตัวแทน
จำหนายแตเพียงผูเดียวในประเทศไทยของ INK ยินดีรับประกันราคาท่ีเหมาะสม
กับคุณภาพของตลับลูกปนทุกซีรีย

นอกจากสินคาแบรนด FAG , INA และ INK แลวทาง P.S.M. ยังมีตลับลูกปนแบรนดดังอีกมากมาย เชน LDK , KONLON , NSK , NTN
และ STIBER  ลวนแลวแตมีคุณภาพสูงและเปนที่ยอมรับในตลาดสากล ทั้งในประเทศเกาหลี ไตหวัน ญี่ปุนและยุโรป โดยทาง P.S.M. 
สามารถจัดหาและเสนอราคาท่ีเหมาะสมใหแกลูกคาทุกทานได 

P.S.M. BEARING CO.,LTD.

ตลับลูกปนลอหมุนทางเดียว(Overrunning Clutch, Freewheels)
จากประเทศเยอรมนี เปนตลับลูกปนชนิดพิเศษที่เนนการหมุนใชงานใน
ทิศทางเดียวและเปนตลับลูกปนเฉพาะทางที่ ใชในเครื�องจักรตางๆ เชน 
ระบบขับเคลื�อน, มอเตอร, สายพานลำเลียง, ระบบรถแทรคเตอร, 
ระบบขับเฟอง, พัดลมระบายอากาศ เปนตน
บริษัท พี.เอส.เอ็ม แบริ่ง จำกัดไดรับการแตงตั้งจากบริษัท อัลทรา 
อินดัสเตรียล โมชั่น จำกัด ใหเปนตัวแทนจำหนายอยางเปนทางการ
แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย ท่ีพร่ังพรอมดวยสต็อกสินคาท่ีสามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดทันที อีกทั้งยินดี ใหคำแนะนำ
ในการเลือกใชงานตลับลูกปนไดอีกดวย



บริษัท พี.เอส.เอ็ม. แบริ่ง จำกัด

P.S.M. BEARING CO.,LTD.

สะพานขามทาง

ทางรถไฟ

แมน้ำ/คลอง

สะพานลอย

88 หมู 4 ซ.ชัยพฤกษ 18 (พิทักษธรรม) ถ.ชัยพฤกษ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel: 0-2882-2888, 0-2882-2188 |  Fax: 0-2882-1088, 0-2886-7055

E-mail: psm_service@psmbearing.com | Website: www.psmbearing.com

• P.S.M. BEARING CO.,LTD.    • P.S.M. MACHINERY LTD.,PART.


