
SKF presenterar sina nya optiska sensorteknik vid årets
Hannover-mässa
I samband med årets industriella Hannover-mässa visar SKF sin nya optiska sensorteknik som radikalt förbättrar maskinens
tillförlitlighet

Göteborg, Sverige, 1 april 2019: SKF Fiber Optic Sensing använder optiska fibrer för att mäta krafter i realtid i svåra miljöer och utan
elektronik. Tekniken ger en snabb översikt över maskinutrustningens prestanda och skapar mätparametrar som till exempel belastning,
hastighet, temperatur och mycket mer. Tekniken öppnar nya möjligheter för ingenjörer att proaktivt förebygga problem i ett tidigt skede. Det
kan vara att förebygga ogynnsamma körförhållanden, feljustering eller slitage i maskiner innan det leder till dyra produktionsstopp.

SKF Fiber Optic Sensing tekniken använder ljus istället för el, vilket möjliggör säkra mätningar i farliga miljöer. Frånvaron av elektronik innebär
att sensorerna är säkra i elektromagnetiska fält. Fibrerna överför ljus utan störningar på långa avstånd (kilometer), vilket möjliggör
fjärrövervakning där trådlös teknik inte kan användas.

SKF visar den nya tekniken i samband med Sweden Co-Lab på Hannovermässan. Sweden Co-lab är en kraftsamling från svenskt näringsliv
som fokuserar på innovationer, hållbara lösningar, digitalisering och globalisering.

"Temat för Sveriges partnerskap med årets Hannover Messe är samarbete och innovation och SKF Fiber Optic Sensing demonstrerar inom
vilket område svensk industri utmärker sig, nämligen samarbete. Vi kombinerade vår specialistkunskap med digital kompetens från ledande
partners och kunder. Resultatet är en lösning som med ljusets kraft avslöjar delar av maskinens prestanda som tidigare fanns i skuggorna”,
säger Victoria van Camp, Chief Technology Officer på SKF-koncernen.

Teknologin kommer att demonstreras på den svenska paviljongen på Hannover mässan 1-5 april 2019, Hall 27, Stand H30.
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SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, service och smörjsystem. 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 17 000 platser världen över. Försäljningen 2018 uppgick till SEK 85 713 miljoner kronor och antalet anställda var 44 428. www.skf.com
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