
SKF lanserar en rad produktnyheter på den svenska marknaden i
samband med Subcontractor 2017
Göteborg 2017-11-15: SKF lanserar en rad nyheter för effektiv rotation och ökad driftsäkerhet på den svenska
marknaden i samband med Subcontractor 2017.

CASM 100

SKF lanserar det flexibla elektromekaniska ställdonet CASM 100 bestående av flera olika moduler, vilket gör att det enkelt går att anpassa till
flera olika inbyggnader inom en rad olika sektorer.

Ställdonet förbrukar upp till 80 % mindre energi än pneumatiska lösningar och 50 % mindre än hydrauliska lösningar. Det kräver dessutom
färre förbrukningsartiklar då det, i flera inbyggnader, är i stort sett underhållsfritt och endast behöver eftersmörjas med standardfett.
Hydraulvätskor och tätningar behöver inte heller bytas, vilket gör det mycket rent, kostnadseffektivt och miljövänligt.

Nya elektromekaniska ställdon för anläggningsmaskiner

Ny kompakt och kraftfull serie ställdon, CAHB, ger fler möjligheter att ersätta hydraulik i jordbruks- och anläggningsutrustning.
SKF har ökat tryck- och hållkraften avsevärt i sina elektromekaniska linjära ställdon CAHB. Enheterna har också fått märkbart
bättre tätningsförmåga.

Vinkelkontaktkullager i Explorer prestanda

Förbättrad design av befintlig produkt och ny alternativ kontaktvinkel för enradiga vinkelkontaktkullager ger möjlighet till högre varvtal, ökad
tillförlitlighet och energieffektivitet. I takt med att pumpar och kompressorer ska köras allt effektivare behöver lagren i de här applikationerna
klara högre varvtal och ha högre tillförlitlighet och energieffektivitet. Enradiga vinkelkontaktkullager i utförande Explorer har nu en förbättrad
design, som hjälper tillverkarna att uppnå en ökad prestanda.

Ny generation elektrisk isolerande lager

Den senaste generationen elektriskt isolerade lager, SKF INSOCOAT, är specialutformade och tillverkade för roterande elektriska maskiner.
Lagren förhindrar att skadlig elström överförs från rotorn till maskinhölje. Därigenom undviks elektrisk erosion av lagrens interna kontaktytor
och i förlängningen förtida haverier. I den nya generationen har SKF höjt prestandakraven, vilket innebär att lagren håller en jämn och hög
elektrisk motståndskraft, även vid hög luftfuktighet.

För ytterligare information, kontakta:

Gösta Andersson, Kommunikation SKF Sverige AB, 
tel: 031-337 30 60, mobile: 0705-98 68 99, e-post: gosta.andersson@skf.com

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 72 787 miljoner kronor och antalet
anställda var 44 868. www.skf.com
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