
Industri 4.0 skapar ökad efterfrågan på smörjsystem
- SKF ökar försäljningen för femte året i rad
Göteborg 2017-08-29: Rätt smörjmedel till rätt mängd är en av de viktigaste faktorerna för att en maskin eller produktionsprocess ska rulla som den ska. I
takt med att allt fler industrier automatiserar maskiner och produktionsprocesser ökar efterfrågan på automatiska smörjsystem för SKF i Sverige.

- Försäljningen har stadigt ökat de senaste fem åren. Vi noterar en ökning i Sverige med 20 procent jämfört med förra året och ser en fortsatt positiv
utveckling. Vi jobbar hårt med vår mission att leda utvecklingen inom smörjautomation och hjälpa våra kunder att utvecklas och stärka sin konkurrenskraft.
Utöver detta har vi den allt starkare automations- och digitaliseringstrenden inom industrin som gör att efterfrågan på automatiska smörjsystemlösningar
ökar, säger Janne Westerlund försäljningschef smörjsystem för SKF i Sverige.

Ökningen omfattar flera typer av smörjsystem och industriområden men kraftigast är ökningen inom mobila applikationer såsom gruv- och
anläggningsmaskiner, grävmaskiner, skogsmaskiner och lastbilar. SKF noterar en ökad efterfrågan både från OEM-tillverkare (Original Equipment
Manufacturer) och på eftermarknaden där smörjsystemen eftermonteras på befintliga maskiner. 

- För att få ökad produktivitet och driftsäkerhet på anläggningsmaskiner installeras automatiska centralsmörjsystem i allt högre grad och även på mindre
maskinmodeller. Dessutom är det en arbetsmiljö- och säkerhetsfråga att inte vara uppe på till exempel en hal skogsmaskin mitt i vintern i skogen för att
smörja manuellt. Miljö- och säkerhetsaspekter blir allt viktigare och de automatiska smörjsystemen blir därför mer efterfrågade, säger Janne Westerlund.

Systemen från SKF är utformade för att säkerställa att rätt mängd smörjmedel används, dessutom finns det många fördelar med att automatisera
smörjningen.

- Att investera i smörjautomation oavsett om det är till en hel processlinje eller en anläggningsmaskin kan enkelt likställas med att plocka lågt hängande
frukt då värdet kan räknas hem snabbt ibland annat ökad tillgänglighet, minskade kostnader och positiv miljöpåverkan, säger Janne Westerlund. SKF
Lubrication Competence Centre levererar automatiska smörjsystem till alla typer av industriella applikationer och säljer produkter och lösningar med
varumärkena Lincoln, SKF och Alemite.

Fakta SKF i Sverige: Cirka 3 300 anställda i Sverige fördelat på flera orter. • Lagertillverkning i Göteborg • Tillverkning av lagerhus i Katrineholm
• Industrikopplingar i Hofors • Smörjsystem i Linköping • Produkter för tillståndskontroll i Luleå • Servicecenter för tillståndskontroll av papper och
gruvindustri i Kiruna. • Tätningar i Huskvarna.

I Göteborg finns även forskning och utveckling av sfäriska rullningslager, samt ett center för utveckling av tillverkningsprocesser inom koncernen
Manufacturing Development Center (MDC). Fabriken i Göteborg tillverkar över en miljon lager per år. Merparten går på export till tung industri såsom gruvor,
stålverk, pappersmaskiner, vindturbiner och industriväxellådor.

Bildtext: Janne Westerlund försäljningschef av smörjsystem för SKF i Sverige.
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SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar
tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler
än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2016 uppgick till 72 589 miljoner kronor och antalet
anställda var 44 868. www.skf.com
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