
Sverull ElektroDynamo väljer SKF som huvudleverantör av
tätningar
Göteborg 2018-08-28: För att stärka sin position på marknaden för tätningar utökar Sverull ElektroDynamo samarbetet och väljer SKF som huvudleverantör
av industritätningar i Sverige.

– Vi vill hjälpa våra kunder med ökad tillgänglighet i maskiner och utrustning genom att de använder rätt tätningar. Vi har ett långt samarbete med SKF inom
traditionella lagerlösningar och utökar nu samarbetet inom tätningar som är en naturlig del i paketlösningen till våra kunder. Det är en fördel att SKF har en
lättillgänglig lokal kompetens och produktionskapacitet i Sverige, säger Göran Hegestig VD för Sverull ElektroDynamo. 

SKF i Sverige har en snabb tillväxt på tätningar och har sedan förra året konsoliderat tillverkning, utveckling och lagerhållning av industritätningar till
Landskrona. Här både produceras och lagerförs maskinbearbetade tätningar såväl som stora specialanpassade tätningar för både traditionell industri och
fordonsindustrin.

- Vi samlar kunskap och kompetens under ett och samma tak. En av fördelarna är att vi nu enklare kan erbjuda och diskutera lösningar med kunder som
rör hela produktcykeln i ett bredare sortiment. Det ger oss bättre möjlighet att optimera lösningen med rätt tätning och en större flexibilitet i både
tillgänglighet och leverans, vilket kommer våra kunder till godo, säger Per Wilhelmsson försäljningschef SKF Sverige AB. 

Tätningen har en viktig funktion att eliminera smuts och föroreningar och samtidigt bibehålla smörjmedlet kvar i lagret. En felaktig tätningslösning kan
orsaka dyra haverier i lager eller i omkringliggande maskindelar som omgärdar lagret.

Sverull ElektroDynamo är en ledande aktör inom industriservice, mekaniskt underhåll och produktförsäljning med spetskompetens inom elektromekanik,
lager, transmissioner, tätningar och pumpar. Företaget erbjuder hela kedjan från analys, projektering och produktleverans till montage, underhåll och
reparationer.

Sverull ElektroDynamo är auktoriserad återförsäljare av SKF produkter i Sverige.

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 2017 uppgick
till SEK 77 938 miljoner kronor och antalet anställda var 45 678. www.skf.com
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