
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
SKF tecknar miljardavtal med vindkraftsindustrin för nya 
lagret Nautilus™ 
 
SKF har tecknat ett treårigt leveransavtal med en större vindturbintillverkare. 
Avtalet gäller den nya generationer SKF Nautilus lager och är värt cirka en miljard 
svenska kronor. Lagret ska användas i en ny multimegawattsturbin som är avsedd 
för installation både på land och till havs runtom i världen. 
 
"Vi är mycket glada att vårt nära samarbete med denna ledande tillverkare har 
lett till en jätteorder. Vindkraft är en relativt ny energikälla som har blivit en 
betydande del av SKFs verksamhet under de senaste åren. Vi samarbetar aktivt 
med ledande företag på marknaden för att utveckla framtidens teknik. Den här 
ordern är ett bevis på att vårt nya Nautiluslager har blivit väl mottaget inom 
vindkraftsindustrin", säger Tom Johnstone, SKFs vd och koncernchef. 
 
Den nya generationen SKF Nautilus lanserades på den europeiska 
vindkraftskonferensen i Danmark i april 2012. Lagret ingår i produktportföljen 
BeyondZero™, med kundlösningar som ger betydande miljöfördelar. Tack vare 
minskad friktion och förbättrade driftförhållanden sänker SKF Nautilus 
energikostnaderna och bidrar till att göra vindkraft till ett kostnadseffektivt och 
prisvärt energialternativ.  
 
Göteborg den 13 juli 2012 
 
Aktiebolaget SKF  
(publ.) 
 

För ytterligare information, kontakta: 
PRESS: Rebecca Janzon, Director, Press Relations  
tel: +46 31-337 2400, mobile: +46 727-173880, e-mail: rebecca.janzon@skf.com 
 
INVESTOR RELATIONS: Marita Björk, Head of Investor Relations 
tel: +46 31-337 1994, mobile: +46 705-181994, e-mail: marita.bjork@skf.com  
 
SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, 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 15 000 platser världen över. 
Försäljningen 2011 uppgick till 66 216 miljoner kronor och antalet anställda var 46 039. www.skf.com.  
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