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SKF vald som leverantör för Dongfang Electric New 

Energy Equipments första internationella order  

Göteborg, 7 juli 2014: SKF har valts att leverera Nautilus-lager till Dongfang Electric 

New Energy Equipment (Hangzhou) Co Ltd:s första order av vindturbiner utanför Kina. 

 

”Vi är mycket glada över att vi har utsetts att stödja Dongfang Electric New Energy 

Equipments första internationella order”, säger Sunny Chan, chef för förnybar energi vid 

SKF i Kina. ”Nautilus-lagret, som används alltmer som lager för huvudaxeln i 

vindturbiner, uppfyller Dongfangs höga förväntningar både när det gäller prestanda och 

kvalitet.”          

 

Dongfang Electric New Energy Equipment är en ledande tillverkare av vindturbiner till 

många olika kunder i Kina. Företaget fick nyligen sin första internationella order på 2,5 

MW-vindturbiner med direktdrift, och man valde SKF som ensam leverantör av lagren 

till huvudaxeln.  

 

Många av de vindturbiner som tillverkas av Dongfang Electric New Energy Equipment 

för exportmarknaden kommer att levereras till Skellefteå Kraft, ett av Sveriges största 

energibolag. Samarbetet mellan Kina och Sverige är unikt och kommer att resultera i en 

av Europas största vindkraftsparker på land. Avtalet tillkännagavs vid en officiell 

ceremoni i Stockholm i närvaro av Kinas Sverigeambassadör och Sveriges 

handelsminister.  

 

Nautilus-lagren kommer till största delen att tillverkas i SKFs fabrik i Dalian i Kina.   

 

Dongfang Electric New Energy Equipment (Hangzhou) Co. Ltd. är ett dotterbolag till 

Dongfang Electric Corporation Ltd.  
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SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. 

Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, 
tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare 
på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet 
anställda var 48 401. www.skf.com  
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