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Ny generation elektiskt isolerade lager 
förhindrar haverier 
 
 
Göteborg, 15 november 2017: 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. 
SKFs INSOCOAT-lager har på ytterringens utvändiga ytor eller på innerringen en 
elektriskt isolerande ytbeläggning som skyddar mot de ledande effekterna även vid hög 
luftfuktighet. 
 
Efter införandet av en förbättrad ytbehandlingsprocess med plasmasprutning och ett 
optimerat keramskikt kan SKF nu erbjuda denna ytbeläggning som standard för hela 
INSOCOAT-serien. 
 
INSOCOAT-lagren klarar nu en DC-spänning på upp till 3 000 V, vilket innebär att de 
allra flesta problem som orsakas av läckström i elektriska maskiner elimineras. 
 
Genom kombinationen av lager och isolering i en och samma lösning skyddar 
INSOCOAT mot elektrisk erosion till betydligt lägre totalkostnad än andra tekniker som t 
ex axel- eller lagerisolering. 
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SKF är en ledande global leverantör av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och tjänster som 
inkluderar teknisk support, underhåll och driftsäkerhetstjänster, 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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