
Moelven fortsätter digitalisera genom nytt samarbete med SKF
Göteborg, 2019-10-03: Moelven inleder ett samarbete med SKF för att öka tillgängligheten i kritisk maskinutrustning vid
sågverksanläggningen Valåsen i Karlskoga.

– För Moelven är det angeläget att finna en leverantörspartner som med både kunskap och engagemang har resurser att genom nya
angreppsätt stödja den fortsatta utvecklingsresan för att öka tillförlitligheten i våra maskiner, säger Peter Rockedahl teknisk direktör på
Moelven.

Sedan januari 2017 har Moelvens sågverk i Valåsen arbetat med digitaliseringen av såglinjen för att anpassa den till Industri 4.0-teknologi.
Syftet är att både öka effektiviteten och minska energianvändningen.

–Vi arbetar intensivt med att öka tillförlitligheten i sågverkets olika maskindelar som stöd i det pågående förbättringsarbetet. Till exempel
kommer vi att öka fokus på tillståndskontroll, kontinuerlig analys och återkoppling, säger Peter Rockedahl.

Samarbetsavtalet innebär både installation av online system för tillståndskontroll genom fjärranalys, samt driftsäkerhets- och
underhållssupport gällande lager, remdrifter och pneumatik. Mätdata kommer att analyseras av SKF Rotating Equipment Performance Center i
Göteborg.

– Tillsammans med vår auktoriserade industriåterförsäljare Momentum Industrial levererar vi värde i form av såväl djup underhållskompetens
som monitorering med olika sensorer, analys av data och åtgärdsförslag för att undvika oplanerade stopp samt förbättra processerna, säger
Johan Wiksfors, Key Account Manager på SKF.

I dag driver SKF en rad digitaliseringsprojekt inom svensk industri och redan finns sensorer monterade på tusentals maskiner ute i industrin
som övervakas av SKF:s analyscenter.  
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