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Company Profile

 ม�กกว่� 28 ปี ที่ P.S.M. BEARING CO.,LTD เป็นตัวแทนจำ�หน่�ยตลับลูกปืน
คณุภ�พเยีย่มทีค่ดัสรรม�แล้วเป็นอย่�งดจี�กหล�กหล�ยแบรนด์ดงัในระดบัน�น�ช�ต ินับ
เป็นตัวแทนจำ�หน่�ยที่ให้บริก�รม�อย่�งย�วน�นเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ 
 
 นอกจ�กก�รส่งตลบัลกูปืนคุณภ�พดใีห้แก่ลกูค้�แล้ว เร�ยงัเน้นเรือ่งก�รพฒัน�ระบบก�รบรกิ�ร
ให้รวดเร็วด้วยพนักง�นข�ยม�กประสบก�รณ์เฉพ�ะท�งทีพ่ร้อมบรกิ�รต�มคว�มต้องก�รของลกูค้�กว่� 
30 คู่ส�ย จนทำ�ให้ P.S.M. เป็นที่ยอมรับม�โดยตลอด อีกทั้งเร�ยังใส่ใจเรื่องของก�รบริก�รหลังก�รข�ย 
จ�กแผนกตัวแทนฝ่�ยข�ย นอกจ�กนี้เร�ยังมี แผนกวิศวกรซ่อมบำ�รุง ที่พร้อมให้ข้อมูลและคำ�ปรึกษ�ใน
กรณีทีป่ระสบปัญห�เกีย่วกบัก�รทำ�ง�นของตลบัลกูปืน หรอืแม้กระทัง่ปัญห�ก�รทำ�ง�นของเครือ่งจกัร

 เร�พร้อมตอบสนองทุกโจทย์คว�มต้องก�รของ
ลูกค้�ในก�รใช้ตลับลูกปืน โดยคำ�นึงถึงคว�มเหม�ะสมของ
ร�ค�ที่คุุ ้มค่�กับคุณภ�พที่ดีเยี่ยม ควบคู่ไปพร้อมกับก�ร
พฒัน�บรษิทั P.S.M. ให้เป็นศนูย์รวมตลบัลกูปืนทีใ่หญ่ทีส่ดุ
ในประเทศไทยและภ�คพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Vision



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

 เพื่อคว�มสะดวกสบ�ยสูงสุด บริษัท P.S.M. มีคลังเก็บสินค้�
ที่รองรับคว�มต้องก�รของลูกค้�ได้ทุกประเภท และห�กมีคว�มจำ�เป็น
ในก�รสั่งตลับลูกปืนจ�กต่�งประเทศท�งบริษัท P.S.M. ยังมีแผนก                       
International Department ที่พร้อมให้คว�มช่วยเหลือในก�รส่ังสินค้� 
ในร�ค�ที่เหม�ะสม ท�งบริษัทฯยังมีนโยบ�ยก�รเก็บสินค้�ไว้ให้ กรณีที่
เป็นลูกค้�ประจำ�และทำ� contract กับท�ง P.S.M. ซึ่งส�ม�รถลดปัญห�
ค่�ใช้จ่�ยและสร้�งคว�มมั่นใจในย�มเร่งด่วนได้อีกด้วย

 ด้วยคว�มเป็นมืออ�ชีพของ P.S.M. BEARING CO.,LTD ในก�รเป็นบริษัท
ตัวแทนจำ�หน่�ยตลับลูกปืนคุณภ�พดีเยี่ยมจ�กหล�ยหล�กแบรนด์ดัง ที่ไม่ใช่แค่มอบ
สินค้�คุณภ�พดีเยี่ยมให้แก่ลูกค้� แต่ทั้งยังใส่ใจในเรื่องของก�รบริก�รที่เปี่ยมไปด้วย
ประสิทธิภ�พ ทำ�ให้เหล่�บริษัทยักษ์ใหญ่ม�กม�ยในประเทศไทยให้คว�มไว้ว�งใจ 
P.S.M. ในก�รสั่งซื้อตลับลูกปืน โดยก�รทำ�สัญญ�กับ บริษัท P.S.M. อ�ทิเช่น บริษัท 
ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด, เครือ ไทยเบฟเวอเรจ, เครือ เบท�โกร, บริษัท สย�มมิชลิน 
จำ�กดั, บรษิทั จงสถติย์ จำ�กดั, บรษิทั ปนูซเีมนต์เอเซยี จำ�กดั, บรษิทั เอม็ เมททอล จำ�กดั 
และ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตร�เพชร จำ�กัด เป็นต้น
 

“ทั้งหมดคือสิ่งการันตีได้ถึงคุณภาพและบริการที่ดีเยี่ยมจากเรา 
ซึ่งพร้อมมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้าอย่างเต็มที่เสมอมา”

Consignment



Our Product

INA
 อีกหนึ่งแบรนด์คุณภ�พในเครือของ SCHAEFFLER 
ท่ีผลิตตลับลูกปืนคุณภ�พดี เพ่ือตอบรับกับคว�ม
ต้องก�รของง�นอตุส�หกรรมทีห่ล�กหล�ย และ
ได้รับก�รยอมรบัจ�กทัว่โลกท�งด้�นคณุภ�พที่
เต็มเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภ�พที่ดีเยี่ยม
 INA ไม่ใช่แค่พัฒน�สินค้�คุณภ�พ
เยี่ยม แต่ยังให้ก�รบริก�รที่ดี ส�ม�รถเข้�ถึง
ลูกค้�ทุกระดับ นอกจ�กน้ันยังมีสินค้�ภ�ย
ใต้แบรนด์อีกกว่� 1,000 ร�ยก�ร ในร�ค�ที่คุ้ม
ค่�กับคุณภ�พที่มอบให้
 และแน่นอนว่�บริษทั P.S.M. ยงัได้รบัคว�มไว้ว�งใจให้
เป็นตวัแทนจำ�หน่�ยในประเทศไทย เชน่เดียวกบั FAG สนิค้�ชั้น
ดีระดับน�น�ช�ติของ SCHAEFFLER

SCHAEFFLER (THAILAND) CO., LTD
 FAG แบรนด์ตลับลูกปืนชั้นนำ� ที่ได้รับก�รยอมรับใน
ระดับน�น�ช�ติกับคุณภ�พดีเยี่ยมและมีประสิทธิภ�พสูงสุด 
คว�มสำ�เร็จในฐ�นะผู้ผลิตลูกปืนระดับพรีเม่ียม เกิดจ�กก�ร
ออกแบบเครือ่งกลงึสำ�หรบัเม็ดลกูปืนให้เรยีบและสวยง�ม ได้
สำ�เร็จเป็นครั้งแรกในโลกโดยช�วเยอรมัน “ฟิดดริช ฟิชเชอร์” 
 ก�รค้นพบครั้งนี้ ทำ�ให้ประเทศเยอรมนีเป็นฐ�นก�ร
ผลิตตลับลูกปืนที่สำ�คัญที่สุดในสมัยอดีตจนถึงยุคปัจจุบัน ซึ่ง
เป็นเหตทุำ�ให้ SCHAEFFLER เป็นผูเ้ริม่ต้นก�รผลติตลบัลกูปืน
ภ�ยใต้แบรนด์ FAG จนได้รับก�รยอมรับในเร่ืองคุณภ�พท่ีดี
เยีย่มม�อย่�งย�วน�น ทัง้ประเทศไทยและหล�กหล�ยประเทศ
ทั่วโลก
 ถึ ง แ ม ้ ว ่ �  F A G  จ ะ เ ป ็ น แ บ ร น ด ์ ต ลั บ ลู ก ป ื น

ที่ต ้องนำ�เข ้�ม�จ�กประเทศเยอรมนี ซึ่งอ�จทำ�ให้มี
ค ว � ม ล ่ � ช ้ � ใ น เ รื่ อ ง ข อ ง ร ะ ย ะ เ ว ล � ใ น ก � ร 

ส่ังซ้ือ รวมทั้งก�รจัดส่งสินค้�ในบ�งกรณี 
ดังนั้น P.S.M. จึงมีนโยบ�ยในก�รจัดเก็บ 
สตอ็กสินค้�ไว้เพือ่อำ�นวยคว�มสะดวกและ
ทนัต่อคว�มต้องก�รของลกูค้�ท่ีเร่งด่วน อกี
ทั้งร�ค�ยังอยู่ในระดับที่เหม�ะสมอีกด้วย

นอกจ�กน้ีก�รเป็นตัวแทนจำ�หน่�ยตลับ
ลกูปืนคณุภ�พด ีและก�รให้บรกิ�รทีเ่ป่ียมไปด้วย

ประสิทธิภ�พจ�กบุคล�กรม�กประสบก�รณ์ ทำ�ให้ 
SCHAEFFLER บรษิทัผูผ้ลติตลบัลกูปืนทีใ่หญ่ทีส่ดุในเยอรมนี 
เลอืกให้ P.S.M. BEARING CO.,LTD. เซน็สญัญ�เป็นตวัแทน
จำ�หน่�ยสินค้�ของแบรนด์ FAG อย่�งเป็นท�งก�ร และถูกต้อง
ต�มกฎหม�ย



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

ACSP (Aerospace/Super Precision)

SCHAEFFLER (THAILAND) CO., LTD
 AEROSPACE SUPER PRECISION BEARING (ACSP) เป็นอีกหนึ่ง 
นวตักรรมพเิศษของตลบัลกูปืนคณุภ�พดจี�กเยอรมน ีทีม่คีว�มแม่นยำ�ในก�รทำ�ง�นสงู  
โดยเฉพ�ะก�รทำ�ง�นรอบจัดที่ต้องก�รต้�นแรงเสียดท�นจำ�นวนม�ก ดังนั้น โรงง�น
ที่ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมเครื่องจักรเป็นส่วนใหญ่ อย่�ง CNC และ EDM WIRE CUT 
จึงให้คว�มนิยมในก�รเลือกใช้ตลับลูกปืน ACSP 
 
 นอกจ�กนั้น คุณสมบัติดังกล่�วยังส�ม�รถเพิ่มอ�ยุก�รใช้ง�นได้ย�วน�น
กว่�ลูกปืนทั่วไป ทั้งยังไม่มีเสียงรบกวนเวล�ทำ�ง�น ช่วยลดต้นทุนก�รผลิตและ
ประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�นให้เพิ่มม�กขึ้น
 

Cronidur Standard, 
Ceramic Ball  XCB7xxx(C,E).T.P4S.UL

Hi-speed, Steel ball, Ceramic ball, Cronidur 30Ceramic Ball

Hi-speed, Steel ball, Ceramic ball, 
cronidur ceramic ball with double side sealed

Hybrid standard, Ceramic ball  HCB7xxx (C,E).T.P4S.UL

Standard, 
Steel ball Series  B7xxx (C,E).T.P4S.UL

Superprecision Cylindrical Roller Bearings

Double Direction Angular Contact Thrust Ball Bearings

Arrangement

ACSP เป็นนวตักรรมชนิดพเิศษทีผ่ลติภ�ยใต้แบรนด์ดงัอย่�ง FAG ซ่ึงท�งบรษิทั P.S.M. 
BEARING CO.,LTD. ได้รับคว�มไว้ว�งใจให้เป็นตัวแทนจำ�หน่�ยตลับลูกปืน ACSP  

“แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย” 

ดังนั้นคุณจึงมั่นใจได้ว่� สินค้�ที่เลือกซื้อจ�กเร�นั้นเป็นสินค้�ที่ได้คุณภ�พ 
และมีม�ตรฐ�นสูงสุด



RIBB
 Durotect® B คือเทคนิคก�รเคลืือบผิวโลหะ

พิเศษจ�ก FAG ที่จะช่วยเพิ่มคว�มส�ม�รถในก�รต้�น

ก�รกัดกร่อนทำ�ให้เครื่องจักรส�ม�รถทำ�ง�นในสภ�พ

แวดล้อมที่เลวร้�ยได้ “BLACK SERIES” ของ FAG      

เป็นตลับลูกปืนที่ได้รับก�รออกแบบด้วยกรรมวิธีเจียร

นัยผิวร�งวิ่ง ก�รผลิตเม็ดลูกกลิ้งที่มีคุณภ�พสูง และก�ร

ปรับปรุงภ�ยในอย่�งพิถีพิถัน นอกจ�กนี้ ฝ�กันฝุ่นของ 

RIBB ก็ยังถูกออกแบบม�เป็นพิเศษ โดยตัวฝ�จะถูกติด

ตั้งอย่�งแน่นหน�เข้�ที่แหวนนอก ทำ�ให้ท่�นมั่นใจได้

ว่� ฝ�กันฝุ่นนี้จะไม่ถูกดันออกจนเกิดก�รโก่งงอในขณะ

ที่ท่�นเติมจ�ระบี และยังให้ผลดียิ่งขึ้นต่อก�รป้องกัน

ฝุ่นและละอองนำ้�ในขณะหมุนทำ�ง�น ทั้งหมดนี้จะทำ�

ให้ก�รใช้ RIBB รุ่นใหม่ของ FAG ส�ม�รถช่วยให้ท่�น

ประหยัดเวล�และค่�ใช้จ่�ยในง�นซ่อมบำ�รุงได้อย่�งม�ก 

“BLACK SERIES” ชุดตลับลูกปืนเม็ดกลมพร้อมตัวเสื้อ RIBB

THE RIGHT CHOICE AGAINST CORROSION

“บริการหลังการขายแบบจัดเต็ม”

เราพร้อม ให้บริการแก่ท่านแบบครบวงจรด้วย

       1. เครื่องมือ

       2. ง�นบริก�ร

       3. ก�รให้คำ�ปรึกษ�และฝึกอบรม

เราตอบสนองท่านได้มากกว่าด้วยตัวเลือกทีมงานบริการจาก

       1. วิศวกรผู้เชี่ยวช�ญจ�กแชฟฟ์เลอร์

       2. วิศวกรและช่�งผู้ชำ�น�ญง�นจ�ก P.S.M. Bearing

       3. ผู้รับเหม�ผู้ชำ�น�ญง�นจ�กคู่ค้�ในเครือข่�ยของเร�

After Sales Service

ตัวอย่างงานบริการหลังการขายจากเรา
 ง�นถอดประกอบตลับลูกปืน , ง�นตรวจติดต�ม

สภ�พตลับลูกปืนและเครื่องจักร, ง�นวิเคร�ะห์คว�มเสีย

ห�ยของตลับลูกปืน, ง�นตั้งศูนย์แนวเพล� ง�นตั้งศูนย์แนว

มู่เล่ย์ ตั้งคว�มตึงของส�ยพ�น, ง�นถ่วงสมดุลโรเตอร์ที่

หน้�ง�น, ง�นติดตั้งระบบจ่�ยส�รหล่อลื่นอัตโนมัติ, ก�ร

ให้คำ�ปรึกษ�กรณีเปลี่ยนชนิดหรือเพิ่มกำ�ลังของเครื่องจักร, 

ก�รคำ�นวณอ�ยุก�รใช้ง�นตลับลูกปืนด้วยก�รใช้โปรแกรม 

Simulation, ก�รฝึกอบรมพนักง�นเรื่องคว�มรู้เกี่ยวกับตลับ

ลูกปืนและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

RADIAL INSERT BALL BEARING



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

 อกีหนึง่แบรนด์ท�งเลอืกของตลบัลกูปืนคณุภ�พด ีทีส่่งตรงจ�ก
แถบยุโรป และกำ�ลังได้รับคว�มนิยมในตล�ดตลับลูกปืนขณะนี้    
 INK เริ่มเข้�ม�เป็นที่รู ้จักในตล�ดของเมืองไทยได้ไม่น�น  
แต่ด้วยคุณภ�พที่ดีกับร�ค�ที่เหม�ะสม ทำ�ให้ INK เริ่มเป็นที่สนใจ 
ของลูกค้�ในเมืองไทยเพิ่มม�กขึ้น ไม่ว่�จะเป็นร้�นค้�หรือโรงง�น
ขน�ดใหญ่ ซึ่งถือว่�เป็น กระแสตอบรับที่ดีสำ�หรับแบรนด์น้องใหม่ 
เพื่อเพ่ิมคว�มมั่นใจในคุณภ�พและก�รบริก�ร ท�ง P.S.M. ซึ่งเป็น 
ตัวแทนจำ�หน่�ยแต่เพียงผู ้ เดียวในประเทศไทยของ INK  ยินดี 
รับประกันร�ค�ที่เหม�ะสมกับคุณภ�พของตลับลูกปืนทุกซีรี่ส์

 NEEDLE BEARINGINK

 นอกจ�กสินค้�แบรนด์ FAG, INA และ INK แล้ว ท�ง P.S.M. ยังมี
ตลับลูกปืนแบรนด์ดังอีกม�กม�ย เช่น LDK, KONLON, NSK, NTN และ 
STIEBER ล้วนแล้วแต่มีคุณภ�พสูงและเป็นที่ยอมรับในตล�ดส�กล ทั้งใน
ประเทศเก�หล ี ไต้หวนั  ญีปุ่น่และ ยโุรป โดยท�ง P.S.M. ส�ม�รถจดัห�และ
เสนอร�ค�ที่เหม�ะสมให้แก่ลูกค้�ทุกท่�นได้

“โปรดมั่นใจใน P.S.M. BEARING CO.,LTD. เมื่อท่�นกำ�ลังมองห�ตลับลูกปืนคุณภ�พเยี่ยมจ�กทั่วโลก”

Fitting Tool : ZMT-36



“สต๊อกครบครัน บริก�รฉับพลัน คุณภ�พคัดสรร ต้อง P.S.M.”

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

88 ËÁÙ‹ À «.ªÑÂ¾Ä¡É� 18 (¾Ô·Ñ¡É�¸ÃÃÁ) ¶.ªÑÂ¾Ä¡É� á¢Ç§µÅÔ่§ªÑ¹ à¢µµÅÔ่§ªÑ¹ ¡ÃØ§à·¾Ï 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
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ศูนย์รวมตลับลูกปืน โซ่ เฟือง และสายพาน คุณภาพเยี่ยม ทุกชนิด


