
SKF Explorer koniska rullager

Få ut mer hela tiden



I dagens industriella värld behöver du lösningar 

som klarar de allra tuffaste utmaningarna och till

godoser de ständigt högre kraven. Lösningar som 

fungerar bättre och längre, och som är säkrare. 

Robusta lösningar som klarar tuffa förhållanden 

och testmiljöer. Dessa ger längre och mer stabila 

driftperioder vilket ökar produktiviteten och 

effektiviteten. 

Att vi förstår era utmaningar och det ni efterfrågar 

är förutsättningen för att vi ska kunna skapa bättre 

och mer effektiva lösningar.

Marknadens behov för koniska rullager:

• klarar hög belastning 

• slitstarka och tillförlitliga 

• kompromissar inte med produktiviteten  
och säkerheten 

• tål krävande och extrema förhållanden 

SKFs koniska rullager i utförande 
Explorer klarar dina tuffaste 
utmaningar
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Ständiga innovationer 
för din skull
Du behöver en lösning som gör att du 
klarar av alla utmaningar. Därför 
utvecklar vi hela tiden beintliga och nya 
produkter som tillgodoser dessa behov.

Det dynamiska bärighetstalet är till 
exempel en av de främsta faktorer som 
kunderna tar hänsyn till vid valet av 
rullager, men lagrets prestanda i drift 
påverkas även av lagrets materialsam
mansättning, ytbehandling och kontakt
proil. Även lagrets lämplighet för den 
aktuella inbyggnaden, smörjning, tät
ning och montering påverkar lagrets 
brukbarhetstid. Vi är medvetna om de 
praktiska förhållandena i dessa situatio
ner och vi har utvecklat en lösning som 
tillgodoser de skiftande behoven.

Ni berättade, 
vi lyssnade
”Jag behöver mer tillförlitliga koniska 
rullager med bättre prestanda.”

För växellådor

Ett lager som tål högre belastning, klarar 
tuffa förhållanden och står emot förore
ningar. Är lätt att montera med bibehållet 
glapp samt ger en längre brukbarhetstid.

För pinjonger och pumpar

Ett lager som klarar stundtals bristfällig 
smörjning och högre hastigheter med 
lägre friktion. Ska hantera hög belast
ning. Ett lager som har hög styvhet vid 
förspänning och samtidigt ger låg frik
tion under inkörning.

För lastbils- och släpvagnshjul

Ett lager med en tillförlitlig smörjilm  
på kontaktytorna. Ska tåla snedställning 
och belastning vid kurvtagning. Ett lager 
som ska fungera optimalt vid låga/
medel höga hastigheter samt med  
varierande belastning.

Sätta en ny standard
SKFs koniska rullager i utförande 
Explorer uppfyller alla dina krav

För att förstå alla våra kunders olika 
behov har våra ingenjörer pratat med 
representativa kundgrupper och identi
ierat deras speciika krav. Resultatet  
är ett innovativt och praktiskt koniskt 
rullager som klarar en mängd olika 
utmaningar.

• Lång brukbarhetstid – i tester har 
SKFs lösning visat bäst resultat i fråga 
om brukbarhetstid

• Upp till 23% högre dynamiskt 
bärighetstal

• Mindre risk för förtida haverier – 
konstruktionen och tillverkningspro
cessen är förutsättningar för 
tillförlitlighet

• Högre prestanda – lågt friktions
moment, mindre buller och vibration, 
högre hastighet och löpnoggrannhet

• Optimal kombination av material 
och värmebehandling – ger lång 
utmattningslivslängd, bättre mot
ståndskraft mot föroreningar och 
ökad måttstabilitet

• Anpassningsbara – för speciika krav 
som höga hastigheter, tung belast
ning, förorenade miljöer, höga tem
peraturer och kraftiga vibrationer 

Längre drifttid, 
mindre underhåll 
– inbyggd tillförlitlighet
SKFs Explorer koniska rullager är lös
ningar du kan lita på. I krävande till
lämpningar är de kraftfulla för att klara 
tung belastning. I tuffa förhållanden  
är de robusta för att fungera bättre och 
hålla längre. 

Och med SKFs globala närvaro och väl
beprövade expertis har du dessutom en 
samarbetspartner som du kan lita på.
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SKF Explorer-lagrens 
konstruktion
Konstruerade för optimal prestanda

Lagren i utförande SKF Explorer har 
skapats genom samarbete mellan våra 
experter på lagerkonstruktion, tribologi, 
metallurgi, smörjning och tillverkning. 
Produkterna har idag ingen motsvarig
het på marknaden och sätter en helt ny 
standard när det gäller konstruktion, 
prestanda och precisionstillverkning. 

SKFs Explorerlager är tillverkade i stål 
av extremt hög kvalitet. Optimerad kon
struktion. Förbättrad tillverkningsprocess. 
Snävare tolerans och mindre spridning 
(→ diagram 1).

Fördelar med SKF Explorer:

• Längre brukbarhetstid

• 15% större bärförmåga

• Förbättrad aSKFfaktor*

• Möjligt att minska maskinstorleken/
downsizing

• Möjligt att öka styvheten

Enklare beteckningssystem

Alla artiklar i katalogen har beteck
ningar som överensstämmer med ISO 
eller ABMAstandard med ett minimum 
av efterbeteckningar.

Artiklar med SKF Explorerprestanda  
är blåmarkerade i den nya rullagerkata
logen. Lagren och förpackningarna är 
märkta med ”SKF Explorer”.

Maskinen går jämnare under 
längre tid

Om du vill få ut mer av maskiner eller 
utrustning bör du välja lager tillverkade 
av SKF. Med de koniska rullagren i utfö
rande SKF Explorer kan du räkna med 
marknadens lägsta friktionsmoment 
och vibrationsnivå samtidigt som 
maskinen kan köras på högre hastighet 
med lägre vibrationer – utan undantag. 
Lagren ger längre och mer förutsägbara 
driftperioder vilket förbättrar produkti
viteten, effektiviteten och säkerheten.

Minskad utmattning under 
de allra tuffaste förhållanden

Genom att montera de marknads
ledande rullagren i SKFs Explorerserie 
får du en säkrare lösning. Tack vare den 
stabila konstruktionen kan de hantera 
höga hastigheter, tung belastning och 
förorenade miljöer under längre tid 
(→ diagram 2 och 3). Eftersom lagren 
har optimal prestanda är risken för 
lagerhaverier betydligt lägre. Med SKF i 
är en bättre fungerande maskin även en 
säkrare maskin. 
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Diagram 1

SKF Explorer-lagrens konstruktion

aSKF

SKF Explorerlagrens 
konstruktion

SKF grundutförande

*Faktorn aSKF avser förhållandet mellan utmattningsbelastningen (Pu/P), smörjningen 
(viskositetsförhållande k) och föroreningsnivån i lagret (ηc).
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Montera rätt del vid rätt 
tidpunkt, varje gång

Med SKF som partner kan du vara säker 
på att du får de koniska rullager som 
passar bäst för just dina behov. Vi har  
ett brett och ständigt växande utbud av 
standardstorlekar (metriska mått och 
tummått). Oavsett vad du behöver kan 
du därför alltid lita på SKF. Och med 
SKFs globala närvaro och nätverk med 
expertis har du dessutom en samarbets
partner som du verkligen kan lita på.

Överlägsen veriierad 
prestanda

Bevisat längre brukbarhetstid

Ta oss inte bara på orden. Omfattande 
jämförande tester har visat att de 
koniska rullagren i utförande SKF 
Explorer har oöverträffad prestanda 
totalt sett. 
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Diagram 2

Brukbarhetstid vid rena förhållanden*

Diagram 3

Brukbarhetstid vid föroreningar*

Diagram 4

Brukbarhetstid vid snedställning*

Brukbarhetstid

Brukbarhetstid

Brukbarhetstid

*Alla siffror och diagram är avrundade och bygger på SKFs jämförande livslängdstester vid 
rena förhållanden med oljesmörjning. 

*Alla siffror och diagram är avrundade och bygger på SKFs jämförande livslängdstester 
under påverkan av föroreningar. 

*Alla siffror och diagram är avrundade och bygger på SKFs jämförande livslängdstester vid 
rörelsebelastning. 
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Fabrikat A

Fabrikat A

Fabrikat B
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Fabrikat C

Fabrikat C

SKF

SKF

SKF
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Tumstorlekar
SKF Explorer-lagren inns även i 
tumstorlek och i ett sortiment som 
ständigt utökas.

• Ca 300 slutvarianter i tumstorlek

• Ca 150 serier i tumstorlek

• Andra alternativ kan fås på begäran

Produkter som hela 
tiden utvecklas
SKF fortsätter att förbättra sina 
koniska rullager

En viktig del av SKFs arbete är att vidare
utveckla våra produkter och förbättra 
lagrens prestanda. Vi fokuserar på vad vi 
ska göra härnäst och försöker hela tiden 
lytta fram gränserna, testa nya saker 
och röra oss framåt i jakten på bättre 
lösningar.

Till exempel har vi lyckats öka det dyna
miska bärighetstalet för SKFs koniska 
rullager med 7%. Denna siffra baseras 
på oberoende testresultat och praktisk 
erfarenhet. 

Vi strävar också efter att hela tiden  
förbättra tillverkningen, vilket innebär 
att de lesta koniska rullager i katalogen 
nu överensstämmer med SKF Explorer 
designen. Du kan alltid lita på produk
tens kvalitet.

Dessutom har vi gjort det ännu lättare 
att välja rätt lager, så att du alltid fattar 
rätt beslut och väljer det lager som ger 
optimal prestanda inom det aktuella 
området.

Metriska storlekar

Serie
storleks
grupp

kod 
inner
diameter

302 303 313 320 322 323 329 330 331 332

– mm –

02 15
03 17
04 20
05 25
06 30
07 35
08 40
09 45
10 50
11 55
12 60
13 65
14 70
15 75
16 80
17 85
18 90
19 95
20 100
21 105
22 110
24 120
26 130
28 140
30 150
32 160
34 170
36 180
38 190
40 200
44 220
48 240
52 260
56 280
60 300
64 320
68 340
72 360

SKF Explorer Grundutförande
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SKF Explorer koniska 
rullager – få ut mer hela 
tiden

• Robusta

• Slitstarka

• Driftsäkra

• Långa serviceintervaller

• Motståndskraft mot 
föroreningar

UPP TILL

23%
HÖGRE   

DYNAMISKT 
BÄRIGHETSTAL
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