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SKF levererar avancerade lösningar till Las Vegas High Roller, 
världens högsta pariserhjul 
 
SKF har tilldelats ett kontrakt från American Bridge Company för leverans av 
avancerade tekniska lösningar till huvudnavet i Caesars Entertainment 
Corporations pariserhjul Las Vegas High Roller. Det 168 meter höga hjulet 
kommer att förses med två sfäriska rullager från SKF som är de största som 
någonsin har tillverkats vid SKFs fabrik i Göteborg. Förutom lagren, så ingår 
teknologi från SKFs teknikplattformar inom tätningar, smörjsystem samt 
konsulttjänster.  
 
“Vi är verkligen stolta över att leverera till High Roller eftersom detta är bland de 
största lager vi har tillverkat och visar bredden av de utmaningar vi kan lösa med 
SKFs tekniska kunskap”, säger Tom Johnstone, SKFs vd och koncernchef. “Genom 
att kombinera kunskap från alla våra teknikplattformar med stor erfarenhet från 
många industrier har vi kunnat erbjuda en lösning för det här fantastiska 
projektet.” 
 
De två kundanpassade sfäriska rullagren från SKF (ett på varje sida) väger cirka 
8 800 kg, har en ytterdiameter på 2 300 mm, innerdiameter på 1 600 mm och en 
bredd på 630 mm. Hjulets 28 gondoler roterar oberoende av varandra och 
rymmer upp till 40 personer. High Roller är mittpunkten i The LINQ, ett planerat 
nöjesområde utomhus med affärer och restauranger beläget mellan Imperial 
Palace och Flamingo Las Vegas. Kostnaden för projektet beräknas uppgå till 550 
miljoner dollar.  
 
 “High Roller är exempel på framstående ingenjörskonst”, säger David Codiga, 
projektledare för The LINQ. “Det finns bara ett fåtal tillverkare i världen som kan 
leverera avancerade produkter av den här storleksordningen, och vi är glada över 
att SKF ingår i vårt team för att skapa världens största och mest dynamiska 
pariserhjul.” 
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High Roller är det senaste pariserhjulet där SKFs lagerkunskap tas tillvara. Navy 
Pier® pariserhjul i Chicago har två SKF sfäriska rullager; Lisebergshjulet i 
Göteborg är utrustat med lager i utförande SKF Explorer, och det finns även SKF-
lager i London Eye.  
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För ytterligare information, kontakta: 
Media Hotline: +46 31 337 2400 
 
PRESS: Rebecca Janzon, Director, Press Relations  
tel: +46 31-337 3880, 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.  
 
® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen. 
™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen. 
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