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SKF tecknar långtidskontrakt värt 900 miljoner kronor 
med Turbomeca 

10-årigt kontrakt för lager till motorer 

Göteborg, 20 juni 2013: SKF har tecknat ett långtidskontrakt till ett värde av 900 miljoner 
kronor med Turbomeca, en division inom franska Safran. Kontraktet omfattar leverans av 
lager till Arrano, den senaste av Turbomecas motorer. 
  
“Lagren i en helikoptermotor är viktiga komponenter som bidrar till minskat slitage, ökad 
livslängd och motorns totala prestanda. SKF är stolt över denna order som är ett tydligt 
tecken på det förtroende som Turbomeca visar oss och som kommer att stärka vårt 
samarbete”, säger Stephane Le-Mounier, chef för SKF Aerospace. 
 
 “Vi är glada över att teckna detta kontrakt med SKF, som är en partner både när det gäller 
innovation och operativt utförande. Kontraktet är ett exempel på vår strategi att identifiera 
viktiga leverantörer, att involvera dem i avancerad utveckling och som ett resultat få ett 
långsiktigt åtagande”, säger Olivier Andriès, koncernchef för Turbomeca. 
 
Den nya Arrano-motorn på 1 100 hk är konstruerad för helikoptrar på fyra till sex ton. Den 
kommer att bidra till en minskad bränsleförbrukning på 10 till 15 procent, förbättrad 
prestanda (räckvidd och nyttolast) och minskad miljöpåverkan.  
 
SKF Aerospace tillhandahåller avancerade tekniska, kundanpassade lösningar till tillverkare 
av flygplan, helikoptrar, flygmotorer och motorsystem, inklusive lager för huvudaxel och 
växellåda, tätningar och precisionsprodukter av elastomerer. 
 
 
Aktiebolaget SKF 

(publ) 

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 2012 uppgick till 64 575 
miljoner kronor och antalet anställda var 46 775. www.skf.com  
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Caption: Turbomeca’s Arrano engine. 

 


