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SKF bygger testcenter i Tyskland

Anläggningen blir den största i världen av sitt slag och bidrar till att uppfylla
kunders specifika applikationsbehov i en rad branscher

Göteborg, 16 april 2015: SKF investerar i byggnation av ett testcenter för stora lager i
Schweinfurt i Tyskland. Investeringen, som uppgår till totalt 360 miljoner kronor, stöds
av både den tyska regeringen och den bayerska delstaten, som bidrar med en
finansiering på cirka 28 miljoner kronor.

Testcentret kommer att ha två testriggar. En för att testa lager som används i
huvudaxlar till vindkraftverk, och en för applikationer till flera olika branscher, t.ex.
marin-, gruv- och stålindustrin. I den förstnämnda kommer man att kunna testa lager
med en ytterdiameter på upp till sex meter med extremt höga böjmoment och
dynamisk belastning.

Testriggen för vindkraftssegmentet är det första i världen som kan testa enkla
rotorlager och lagringar för huvudaxeln i en realistisk miljö. Genom att installera
kundens originalkomponenter kan tekniker på ett bättre sätt skräddarsy SKFs lager för
kundens exakta behov.

Den andra testriggen ger unika möjligheter att förbättra simuleringsverktygen som
stödjer utvecklingen av stora lager och att skräddarsy lösningar för flera olika
branscher.

Bernd Stephan, Senior Vice President, Group Technology Development, säger: ”Den här
investeringen stärker vårt fokus på att skapa värde för kunder genom
applikationsspecifika lösningar som förbättrar lagrens prestanda och effektivitet. Vi är
mycket glada och tacksamma för stödet från den tyska regeringen och den bayerska
delstatsregeringen i det här projektet.”

”Den nya anläggningen kommer att förkorta testtider avsevärt, vilket också minskar
energiförbrukning och koldioxidutsläpp. Att återanvända spillvärme från båda
testutrustningarna bidrar dessutom till minskad energianvändning.”

Byggstarten för testcentret är under sommaren 2015, och det väntas bli klart under
första halvåret 2017.
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