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SKF stärker sitt serviceerbjudande genom två förvärv 

Göteborg, 10 september 2014: SKF har förvärvat två företag som del av strategin att 

stärka sitt serviceerbjudande. Ett av dessa är GLOi, ett Svenskt företag som jobbar med 

lösningar inom uppriktningsteknik. Det andra är Hofmann Engineering North America, 

som jobbar inom specialisttekniktjänster, baserat i Ontario i Kanada. 

 

”En viktig del av vår strategi är att öka affärerna för vår serviceplattform, både 

organiskt och genom förvärv”, säger Vartan Vartanian, chef för SKF Industrial Market, 

Regional Sales and Service. ”GLOi:s tekniska expertis kommer hjälpa oss att öka 

försäljningen av våra erbjudanden inom uppriktning och tillståndsövervakning. Att ha 

deras kunnande inom SKF gör att vi stärker vår ställning i lanseringen och 

vidareutvecklingen av både generiska uppriktningsverktyg och avancerade 

applikationsspecifika uppriktningssystem. 

 

”Hofmann Engineering North America är erkända för sina stora kuggdrev- och 

växellådslösningar och sin slipningsexpertis. Deras oerhört rutinerade personal och 

högkvalitativa tjänster kommer att bidra mycket till vårt erbjudande för både 

originaltillverkare och eftermarknadskunder genom vårt SKF Solution Factory nätverk.” 

 

GLOi har utvecklat och lanserat en integrerad axeluppriktningslösning som bygger på 

programvaruplattformen iOS som används i iPad och iPhone. Företaget grundades 2010 

och deras försäljning uppgick till 6,3 miljoner kronor förra året. Deras kundbas liknar 

SKFs, t.ex. marin-, stål- och gruvindustri, massa- och pappersindustri samt petrokemisk 

industri. 

 

Hofmann Engineering North America är verksamt inom högprecisionsbearbetning och 

har 16 anställda. Företaget betjänar främst originaltillverkare genom att hantera stora 

komponenter i Nordamerika, huvudsakligen i Kanada. Man erbjuder bland annat stora 

kuggdrev- och växellådssystem, precisionsslipning och kundspecifika teknikprojekt. 
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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    
 
® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen. 
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