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SKF livscykelhantering underlättar tillväxt för kunder 
inom marin industri 

Göteborg, 25 juni 2013: SKF har fått order till ett värde av över 30 miljoner kronor från 
kunder inom den marina sektorn. Beställningarna visar på omfattningen av de tjänster som 
omfattas av SKFs livscykelhantering. SKF tillverkar också ett brett sortiment av komponenter 
för marin industri som bygger på kunskap inom alla teknikplattformar – lager, tätningar, 
smörjsystem, mekatronik och tjänster.   
  
Vartan Vartanian, chef för SKF Industrial Market, Regional Sales and Service, kommenterar, 
“Vårt rykte som en tillförlitlig kunskapspartner inom marin industri växer allt starkare. Vi kan 
nu leverera värde till våra kunder i varje stadium av deras utrustnings livscykel, från 
specifikation till konstruktion och utveckling, tillverkning och testning, installation och 
igångsättning, drift och övervakning, samt underhåll och reparationer. Vi utnyttjar vår 
erfarenhet för att tillvarata fler affärsmöjligheter och leverera fler tjänster direkt till 
slutanvändarna inom denna industri.”  
 
En av de nya beställningarna gäller lager och smörjsystem för ett företag specialiserat inom 
marinteknik. Till en kund i Singapore levererar SKF nu ett kundanpassat svängkranslager vid 
specifikations- och konstruktionsstadierna i livscykeln, vilket avsevärt kommer att öka 
medeltiden mellan lagerhaverier. 
 
När väl maskiner är i drift, tillhandahåller SKF lösningar för att minimera driftstopp och 
maximera produktiviteten. Lösningarna omfattar produkter och tjänster för 
tillståndsövervakning och på senare tid har SKF fått flera beställningar på sådana lösningar 
för marin industri.  
 
Förutom produkter och lösningar erbjuder SKF också utbildning. Nyligen anlitades SKF av ett 
stort portugisiskt skeppsvarv för vidareutbildning i lagerteknik av dess underhållspersonal. 
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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  
 
® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen. 
™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen. 
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Caption: SKF service engineers perform on-site machining 
of a flange face. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Caption: SKF service engineer 
inspecting a marine engine. 

 


