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I förarhytten på Svetrucks truckar från Ljungby 
går det att få en liten box med en decimeterstor 
röd skiva ovanpå monterad intill armstödet. Det 
är en miniratt där en cirkel av små fördjupningar 
skapar en bekväm plats för en ingertopp eller 
två. Idag är det allt som behövs för att styra 
en maskin som själv kan väga 80 ton och lyfta 
upp till 50 tons last, vilket ger förarna en bra 
arbetsplats. 

– Många gånger lyttar de gods från det ena 
stället till det andra på små ytor och måste 
svänga mycket. Sitter du då och kör i åtta tim-
mar om dagen med enbart en stor ratt så sliter 
det på axlar och armar. Med miniratten kan 
du göra samma sak med mindre rörelser och 
sitta mer komfortabelt, säger konstruktionschef 
Staffan Sandström.

Det blir extra tydligt när föraren behöver vända 
sig om för att backa fordonet. Men ibland kan 
det vara bekvämare att styra med en vanlig 
stor ratt, till exempel vid längre transport-
sträckor. Behovet av lexibilitet i förarmiljön och 
dagens regler för styrningen på vägfordon gör 
att Svetruck har miniratten som tillval till den 
ordinarie. Det handlar också om att erbjuda 
alternativ som tilltalar olika typer av förare. 

– Äldre människor är vana vid en vanlig ratt, 
medan yngre är uppfödda med datorer och 
joysticks och föredrar att jobba på det viset, 
konstaterar Staffan Sandström. 

Miniratten har funnits som tillval i ett par decen-
nium nu och ungefär en femtedel av Svetrucks 
200 maskiner per år har den monterad vid 
leverans. Men när den skulle anpassas till ett 
nytt styrsystem för tre år sedan krävdes nya 

komponenter. Till själva hjärtat i den egenut-
vecklade enheten valde företaget en styrenhet 
med sensorlager från SKF, som omvandlar 
rörelsen på miniratten till elektriska signaler. Via 
en maskindator går de sedan vidare till elek-
trohydrauliska styrservon som vrider hjulen i 
proportion till rattutslaget.  
– Fördelen med miniratten är att den är 
redundant, med en primär och en sekundär 
krets. Känner datorn att det är något fel på 
den primära så byter den automatiskt, säger 
Niklas Bill som ansvarar för elkonstruktion och 
programmering.

Svetruck tillverkar gaffeltruckar, container-
hanterare och timmerhanteringsmaskiner där 
kraven på kvalitet och robusta system är mycket 
höga. Även om förarhytten erbjuder ergonomi i 
samma klass som en arbetsplats på ett kontor, 
måste komponenterna i den kunna fungera i 
utemiljö. Konstruktörerna kan inte utgå ifrån 
att dörrarna alltid är stängda och listan med 
påfrestningar som hela maskinen ska klara är 
lång: slask, regn, saltvatten, värme, kyla, damm 
och fuktighet, för att nämna några av dem. 

– Jag har sett många givare men den här är den 
mest gedigna och stabila som vi har hittat. Den 
är som gjord för truckmiljö, säger Niklas Bill som 
tycker att Svetruck har fått fram en bra helhets-
lösning för enheten och inbyggnaden i hytten.

Företagets maskiner används ofta i verksam-
heter där oplanerade stillestånd kostar stora 
pengar, till exempel massa- och pappersbruk, 
stålverk och hamnar.

– Vi säljer på kvalitet och driftsäkerhet. Ett 
massa- och pappersbruk går ju dygnet runt och 

står matningen på timmer stilla stannar fabriken 
till slut. Likadant är det i hamnar. När skeppen 
kommer in måste de lossa dem på ett visst antal 
timmar. Om skeppen blir liggande för länge får 
hamnarna böta, säger Daniel Andersson som är 
teknisk chef. 

En annan viktig fråga är bränsleförbrukningen. 
Den kan variera väldigt mycket mellan olika 
sorters användning, men god bränsleekonomi 
kräver alltid en bra grundkonstruktion. 

– Vi har byggt en välbalanserad drivlina där 
motor, växellåda, drivaxel och hydraulsystem 
matchar varandra. Det är de fyra variablerna 
man kan spela med, säger Daniel Andersson. 

Med rätt kombination går det att köra motorn på 
lägre varvtal vilket ger bättre bränsleekonomi. 
Och ju mindre förlusterna i hydraulsystemet är, 
desto större blir det nyttiga arbetet. I framtiden 
skulle en renodlad elektronisk styrning kunna 
bidra genom att ersätta den hydrauliska helt 
och hållet, men där är marknaden inte ännu. Nu 
gäller det snarare att använda elektroniken och 
maskindatorn ombord för att hjälpa föraren så 
mycket som möjligt.

– Många gånger är föraren den viktigaste 
faktorn när det gäller bränsleförbrukningen. Det 
handlar om vilka verktyg vi kan erbjuda dem, 
säger konstruktionschef Staffan Sandström.

Vill ha mer information om SKFs styrenheter? 
Kryssa i och returnera svarskortet eller klicka in 
på www.skf.se/forumsvar.

Fingerfärdig styrning från Svetruck 

SKFs styrenhet
SKFs styrenhet är en plug-and-play lösning 
för elektromekaniska styrsystem. Kombi-
nationen av komponenter och en tillförlitlig 
sensorteknologi från SKF erbjuder en enkel 
och säker plug-and-play lösning. Styren-
heterna är konstruerade som kompletta, 
fristående enheter med friktionsmotstånd, 
mekaniskt gränssnitt och två signalkablar 
med kontakter för redundans.
 
Egenskaper
• hastighet, position och rotationsriktning
• friktionsinducerad styrning
• signalredundans
• noggrann även vid låga rotationshastig-
heter

Fördelar
• plug-and-play lösning
•  ratten monteras enkelt i ett mekaniskt 

gränssnitt
•  kompakt hölje möjliggör ergonomisk 

utformning av förarhytten
• få komponenter
• förbättrad tillförlitlighet
•  underhållsfri

Svetruck
Tillverkar: gaffeltruckar, containerhanterare 
och timmerhanteringsmaskiner
Grundat: 1977
Produktion: omkring 250 maskiner per år
Omsättning: cirka 600 miljoner kronor
Antal anställda: 250, varav 210 i Ljungby
Kund hos SKF: sedan starten 1977



SKF har fått omfattande kunskaper om de 
specialförhållanden som kännetecknar livsmed-
elsindustrin efter mer än 100 års nära samar-
bete med företag som utvecklar maskiner och 
processanläggningar till denna industri. 
Alla problem kan inte lösas med standardpro-
dukter och därför har det varit nödvändigt att 
utveckla nya produkter som fungerar i särskilda 
förhållanden.

Välj rätt i konstruktionsfasen 
Det är mycket viktigt att välja rätt lösningar 
redan i ett tidigt skede av konstruktionsfasen. 
Om det är svårt att överblicka alla möjligheter 
som erbjuds är det lämpligt att anlita SKFs 
ingen jörer. De kan bidra med kunskap om allt 
från lager, inbyggnadsförhållanden, smörjning, 
tätningar, tillståndsövervakning, materialval och 
inte minst kunskap och erfarenhet från liknande 
applikationer.

Lager till livsmedelsmaskiner
Ett typiskt val för livsmedelsmaskiner är  
Y-lagerenheter med lager av rostfritt stål och 
lagerhus av plast eller rostfritt stål. Lager-
husen har en yta som är lätt att hålla ren och 
en utformning som minimerar risken för att 
bakteriesamlingar bildas i hålrum som inte kan 
rengöras. 

Lagren är engångssmorda med livsmedelsgod-
känt fett och med särskilt effektiva tätningar 

som tål upprepade rengöringar utan att vatten 
och rengöringsmedel tränger in i lagren. 

Speciallager
I vissa fall räcker det inte med ett livsmedels-
godkänt fett. Då kan det vara lämpligt att 
använda SKF-lager med Solid Oil (stora tempe-
raturvariationer i fuktig eller dammig miljö) eller 
SKFs torrsmorda lager (höga eller låga tempera-
turer i torr miljö). 

Eftersmörjning
När det inns behov av regelbunden eftersmörj-
ning kan automatiska smörjsystem vara lösning-
en. Det kan handla om smörjning av kedjor, lager 
eller komponenter som rör sig i förhållande till 
varandra. 

Vid valet av smörjmedel tas normalt hänsyn till 
FDA-godkännanden och NSF-kategorisering 
m.m.
 
Tätningar – välj de bästa för uppgiften
När du väljer lagerenheter krävs inga ytterligare 
tätningar vid lagren, men det kan innas andra 
maskinkomponenter som ska tätas. 

Välj ur standardsortimentet av radialtätningar 
eller få en specialtillverkad tätning i exakt det 
material som har de bästa egenskaperna för 
uppgiften. Hos SKF kan du välja mellan närmare 
200 olika material. Tätningarna svarvas på en 

CNC-maskin med optimala mått och optimal 
konstruktion. 

Förebyggande underhåll och optimering
SKF kan bistå med både kunskap och verktyg 
som kan hjälpa dig att öka maskinens effek-
tivitet. Övervakning kan inte förhindra slitage på 
maskindelarna, men det går att planera under-
hållet så att tiden för byte av slitna komponenter 
blir så kort som möjligt och reparationen görs 
vid den lämpligaste tidpunkten.

Genom användning av verktyg för uppriktning 
av axel, kilrem m.m. så kan det säkerställas att 

energiförbrukning och slitage på maskinkompo-
nenter minimeras.  

Detta är bara några exempel på lösningar som 
SKF har att erbjuda livsmedelsindustrin. I SKFs 
nya broschyr ”SKF Capabilities for the food and 
beverage industry” kan du få en beskrivning 
av alla de produkter, lösningar och tjänster som  
SKF har utvecklat för och erbjuder aktörer inom 
livsmedelindustrin. Kryssa i och returnera svars-
kortet eller klicka in på www.skf.se/forumsvar 
om du vill ha mer information om SKFs lös-
ningar för livsmedelsindustrin.

SKF SYSTEM 24 automatiska smörjapparater 
kan på ett enkelt, pålitligt och kostnadseffek-
tivt sätt tillhandahålla kontinuerlig tillförsel av 
smörjmedel av hög kvalitet till komponenter i 
produktionsutrustning.

Automatiska smörjapparater för ett smörj-
ställe – LAGD 60 och LAGD 125
SKF SYSTEM 24 LAGD-serien är gasdrivna 
automatiska smörjapparater för ett smörjställe 
som kan användas för att tillföra smörjmedel 
(olja eller fett) till enstaka smörjställen. 

SKF SYSTEM 24 smörjapparater kan ställas in 
för att säkerställa att korrekt mängd smörj-
medel tillförs med ett förinställt tidsintervall. 
Detta ger en noggrannare kontroll av mängden 
smörjmedel som tillförs i jämförelse med tradi-
tionella, manuella eftersmörjningsrutiner. 

Enheterna levereras monteringsfärdiga och 
kan fyllas med ett brett sortiment av smörj-
medel med hög prestanda från SKF. 

LAGD-serien har följande prestanda och  
produktegenskaper:
•  Flexibel inställning av tidsintervall mellan 1 

och 12 månader
• 5 bars arbetstryck
•  Transparenta smörjmedelsbehållare som 

möjliggör visuell kontroll av förbrukningstak-
ten

•  Inre säkerhetsklass: ATEX-godkända för zon 0. 
•  Brett utbud av SKF fetter och oljor för lager
•  Två tillgängliga storlekar: 125 ml (LAGD 125) 

och 60 ml (LAGD 60)
•  Stort sortiment av tillbehör

Användningsområden
Dessa automatiska smörjapparater från SKF 
är enkla att installera och använda. De kan 
användas i många olika applikationer och även 
i miljöer där det förekommer kraftiga för-
oreningar eller på krävande, svåråtkomliga, 
avlägsna och farliga platser. Några vanliga 
applikationer anges nedan:

•  Applikationer i begränsade och farliga utrym-
men

•  Smörjning av lagerhus
• Elmotorer
• Fläktar och pumpar
• Transportörer
• Kranar 

En ny generation av SKF SYSTEM 24
SKF SYSTEM 24 är en etablerad och populär 
smörjapparat som har hjälpt kunder att 

minska dyra oplanerade driftstopp och förlänga  
lagrens livslängd i över 17 år. SKF har dock 
nyss lanserat en ny generation av SKF SYSTEM 
24 LAGD-serien med följande konstruktions-
förbättringar jämfört med den föregående 
modellen:

• Inga verktyg krävs för installation av enheten
•  Kan inaktiveras tillfälligt (praktiskt vid under-

håll)
•  Batterier som lätt kan tas ut för miljövänlig 

avfallshantering
•  Förbättrad läsbarhet på mätklockan
•  Toppring i nytt utförande för bättre grepp
•  Etiketten har förbättrats med detaljerad 

information om smörjmedel och produkt-
speciikationer 

Alla dessa förbättringar baseras på uttalade 
kundbehov och den kunskap om maskinkrav 
som vi har samlat på oss under åren. Kryssa 
i och returnera svarskortet eller klicka in på 
www.skf.se/forumsvar om du vill ha mer infor-
mation om SKF SYSTEM 24 LAGD-serien. 

SKFs lösningar för livsmedelsindustrin
– Specialprodukter för särskilda förhållanden

SKF SYSTEM 24    
– Lättanvänt automatiskt smörjsystem



Problem med värme, vibrationer och smuts 
är vanliga problem som många brottas med 
dagligen. Här nedan kommer vi att berätta om 
två lösningar från SKF där vi på ett enkelt och 
genialt sätt valt att kombinera sammanhörande 
produkter i standardarrangemang för att dra 
fördelar av respektive produkts styrka.

SKF är världsledande inom det självinställande 
sortimentet vilket innefattar sfäriska kul- och 
rullager, sfäriska axial rullager, CARB och 
 lagerhus. Den senaste tiden har SKF inom  
detta sortiment lanserat ett lertal nya pro-
dukter som erbjuder ökad tillförlitlighet och 
brukbarhetstid. Exempel på sådana produkt-
lanseringar är:

•  Tätade sfäriska rullager - dessa lager hjälper 
till att hålla smutsen ute och smörjmedlet på 
plats i lagret

•  Explorer Upgrade - Nytt lagerstål för självin-
ställande rullager i utförande Explorer som 
ger dubbel brukbarhetstid vid bristsmörjning 
och förorenade miljöer 

•  SE lagerhus - SKFs senaste stålagerhus med 
ny design och nya användarvänliga funktioner

1 + 1 > 2
Genom att med rätt kunskap kombinera ett an-
tal kvalitetsprodukter i olika lager arrangemang 
skapar du inte endast de bästa förutsättning-
arna för lång och säker brukbarhetstid, utan 
också en möjlighet till att få bukt med vanligt 
förekommande problem som smuts, värme och 
frigångsproblem. 

Här nedan kommer vi att nämna SKFs tre-
barriärslösning och SKFs självinställande axel-
system som två bra exempel på hur synergier 
kan uppstå.

Enkelt och effektivt med SKFs trebarriärs-
lösning 
SKFs trebarriärslösning håller effektivt smut-
sen ute från lagringen i förorenade miljöer. 
Lösningen är enkel att tillämpa då den bygger 
på SKFs standardlagerhus med tätade sfäriska 
rullager. Lagerhuset fettfylls med en svårge-
nomtränglig fettbarriär. Tillsammans utgör  
de externa tätningarna i huset (1), fettet i  
lagerhuset (2) och tätningarna i det sfäriska   
lagret (3) de tre barriärerna som gör det 
oerhört svårt för smutspartiklarna att tränga 
igenom  och in i lagringen. Denna miljövänliga 
och kostnadseffektiva lösning ökar lagrets 
brukbarhetstid utan komplicerade och dyra 
tätningsarrangemang. 

Längre brukbarhetstid med CARB 
toroidrullager som frigående lager
Lagersystemet i en typisk industriapplika-
tion måste ta upp såväl snedställning som 
utböjning och termisk längdändring av axeln. 
Traditionellt har man använt sig av två sfäriska 
lager, en styrande och en frigående sida i 
lagerarrangemanget. För att den frigående 
sidan ska kunna vara axiellt obelastad måste 
ytterringen kunna röra sig fritt i axiell riktning 
i huset. Detta ger upphov till vibrationer, axiella 
tillskottskrafter och värme, vilka alla försämrar 
lagrets brukbarhetstid. 

Lösningen till detta s.k. frigångsproblem är att 
använda ett CARB toroidrullager som frigående 
lager. CARB är ett självinställande radiallager 
med en innerring som rör sig oberoende av 
ytterringen – även i axiell riktning. 

Eftersom både inner- och ytterring kan 
monteras med fast passning är det möjligt att 
minimera risken för att ytterringen roterar i 
huset.
         
Kryssa i och returnera svarskortet eller klicka 
in på www.skf.se/forumsvar om du vill ha mer 
information om SKFs självinställande lösningar.

Kombinera rätt för optimalt resultat    
- Självinställande lösningar från SKF

SKF BeyondZero
- Lösningar med signifikativt miljömässiga fördelar
SKF har nyligen lanserat portföljen SKF Beyond-
Zero som utgörs av ett antal produktlösningar 
som bidrar till att SKFs kunder kan minska sin 
miljöpåverkan väsentligt. 

De miljömässiga förbättringar som grundar sig 
på dessa SKF lösningar valideras med hjälp av 
en bedömningsmetod som tar ett livscykelper-
spektiv. Denna metod har utvecklats av SKFs 
miljöingenjörer och resultatet kommer årligen att 
kontrolleras av KPMG.

”Portföljen SKF BeyondZero är ett steg framåt i 
vår strävan att utveckla lösningar som minskar 
miljöpåverkan för våra kunder. SKFs produkter, 
lösningar och tjänster från de fem teknikplatt-
formarna förbättrar redan prestandan för våra 
kunder och möjliggör för dem att vara mera 
effektiva”, säger Tom Johnstone, SKFs VD och 
koncernchef. ”Lanseringen av portföljen SKF 
BeyondZero visar hur ytterligare energibespar-
ingar kan uppnås och beräknas för speciika 
kundapplikationer. Portföljen SKF BeyondZero 
kompletterar och stödjer existerande sortiment 
av SKF erbjudanden som vi tillhandahåller våra 
kunder.” 

SKFs kunder i alla marknadssegment och indu-
strier fokuserar i allt högre grad på att minska 
miljöpåverkan från sina produkter, tjänster och 
processer. Portföljen SKF BeyondZero gör det 
möjligt för SKFs kunder att förbättra sin egen 
miljöpåverkan.

Lösningar för den industriella marknaden
Här följer några exempel på lösningar för den 
industriella marknaden från portföljen SKF 
BeyondZero:

SKF energiövervakningstjänst för pumpsystem
För inte så länge sedan hjälpte SKF en kund 
inom pappersindustrin att identiiera besparings-
möjligheter i kundens årliga elförbrukning på upp 
till 2 000 MW. Det motsvarar en minskning på 
över 1 500 ton* koldioxid per år.  
 
SKF CASM
Den elektromekaniska cylindern CASM bidrog 
till att SKFs kund Indian Textiles kunde sänka 
energiförbrukningen på en tryckpress med cirka 
7 MWh per år. Denna reduktion kan omsättas till 
en koldioxidbesparing på 5,3 ton* om året.

SKF Solar Linear Actuator CASD-60 
Linjära ställdon bidrar till minskningen av koldi-
oxidutsläpp genom att öka energiproduktionen 
från en statisk solpanel med 5,8 MWh om året. 
Detta motsvarar en minskning för varje lös-
ning på 4,4 ton* koldioxid årligen. I genomsnitt 
innebär det att en ökning på 15% av strömpro-
duktionen kan förväntas jämfört med statiska 
PV-solpaneler.

SKF energieffektiva (E2) spårkullager 
Enligt International Energy Agency (Walking the 
Torque, 2011) förbrukar elmotordrivna system 
mer än 40% av den globala elproduktionen. Om 
alla nya motorer med 1–50 hk skulle utrustas 
med SKF energieffektiva spårkullager istället för 
standardutförandet (SKF), kunde koldioxidutsläp-
pen minska med 290 000 ton.

Lagret SKF Nautilus för vindkraftsindustrin

Ett vindkraftverk på 3 MW, som drivs i en nor-
mal installation på land, kan producera 9 GWh 
förnyelsebar energi om året och kan minska 
utsläppen med cirka 6 700 ton koldioxid. SKF 

Nautilus och andra produkter och lösningar från 
SKF för vindsegmentet bidrar till att göra detta 
möjligt.

Lösningar för fordonsindustrin
Här följer några exempel på lösningar för for-
donsindustrin från portföljen SKF BeyondZero:

SKF ställdon för bussdörrar 
Med en reducerad energiförbrukning på cirka 
80–90% för stadsbussar som använder ställdon 
från SKF för att öppna och stänga dörrarna 
istället för pneumatiska ställdon, sparas cirka 1,9 
ton koldioxid per år.

SKF lätta hjullagerenhet 
Reducerar koldioxidutsläppen med 0,25 g per km 
för en transportbil med 4 hjullagerenheter från 
SKF. Baserat på en årlig körsträcka på 14 500 
km blir besparingen 3,6 kg koldioxid per år. 

Om en miljon bilar använder denna lösning blir 
den årliga minskningen av koldioxid cirka 3 600 
ton.

SKF sensorlager
SKF sensorlager är en integrerad komponent i 
start/stoppsystem för hybridbilar. I stadstraik 
kan detta system minska bränsleförbrukningen 
och koldioxidutsläppen med upp till 15%. Baserat 
på en årlig körsträcka på 14 500 km kan denna 
lösning spara 75 kg koldioxid per år.

SKF motortätning med låg friktion
Denna lösning reducerar friktionen med upp till 
55%. När de installeras i bensinmotorer innebär 
det en sänkning av koldioxidutsläpp på över 1 g 
per kilometer. Baserat på en årlig körsträcka på 
14 500 km, motsvarar det en reduktion på 14,5 
kg koldioxid per år. Om en miljon bilar utrustas 
med denna lösning, skulle koldioxidutsläppen 
minskas med 14 500 ton per år.

SKF StopGo-system för tvåhjulingar 
Denna lösning sänker koldioxidutsläppen med 
5 g per kilometer. En körsträcka på 7 885 km 
per år ger en besparing på 36 kg koldioxid per 
år. Om 1 miljon motorcyklar utrustas med SKF 
StopGo-lösning, skulle minskningen av koldioxid-
utsläpp bli 36 000 ton om året.

Var vänlig och klicka in på www.beyondzero.com 
om du vill ha mer information om portföljen SKF 
BeyondZero.

*Tillämpad beräkningsfaktor för koldioxid: 0,749 
kg koldioxid/kWh



Tävling i SKF Forum nr. 25 – 2012 
Fråga 1: SKF DryLube lager smörjs med

Svar: 2  En speciellt utvecklad grafitblanding

Fråga 2:  Bainite-metoden är

Svar: 1  En speciell härdningsmetod 

Fråga 3:  SKF kommer inom de närmaste  
åren erbjuda totalt

Svar: 2  19 storlekar av SE-lagerhus   

René Olsen  

Frede Andersen & søn
Uglehøjvej 2
4700 Næstved

Ove Ramsgaard

Sjørring Maskinfabrik A/S
Sjørringvigvej 4
7700 Thisted

Rolf Andersson 

Tetra Pak
Ruben Rausings gata
221 86 Lund

Ove Tholin

VIDA HESTRA AB
Box 119
330 27 Hestra

Vinnare i tävlingen

SKF Forum utges av:

SKF Danmark A/S
Stamholmen 157, 4.
DK-2650 Hvidovre 
Tlf. 43 43 66 33
Fax 43 96 63 30

Ansvarig utgivare:

Martin Thorn

SKF Forum produceras av:

Colore · www.colore.dk

© SKF 2012
Oktober 2012
Upplaga 30.000

De vanligaste orsakerna till maskinhaverier 
kan relateras till problem med smörjningen. 
Vikten av smörjning underskattas dock ofta 
och många viktiga smörjaktiviteter förbises 
ofta i industrin, trots att stora besparingar kan 
uppnås genom användning av rätt metoder och 
verktyg för smörjning. 

Vad innefattas i ett komplett program för 
att hantera smörjning?
Ett program för hantering av smörjning bör 
innefatta alla aktiviteter i en anläggning för att 
säkerställa att rätt smörjmedel tillhandahålls  
i rätt mängd till rätt punkt, vid rätt tidpunkt  
och med rätt metod. Det omfattar normalt 
aktivi teter så som:
• Val av leverantör
• Val av smörjmedel
• Förvaring och hantering av smörjmedel
• Planering och schemaläggning av smörjning
• Smörjningsrutiner
• Smörjmedelsanalys och tillståndsövervakning
• Kompetensutveckling

SKF Lubrication Management  
SKF är en specialist inom smörjområdet och 
har utformat en strukturerad process som 

hjälper våra kunder att skapa ett optimerat 
smörjrelaterat underhåll. SKFs process för 
hantering av smörjning består av fem steg:

•  SKF kundbehovsanalys 
Det första steget är en utvärdering som 
fastställer dina mål och behov med avseende 
på hantering av smörjning. Denna analys bör 
inte ta mer än en arbetsdag.

•  Utredning 
Det andra steget är en utredning av de 
underliggande svagheter som rör hantering 
av smörjning. Resultatet är en omfattande 
rapport av ditt smörjningsprogram och hur 
effektivt det är. Den ligger också till grund för 
en åtgärdsplan. Utredningen tar tre till fem 
dagar för en medelstor anläggning.

•  Förbättringsförslag 
När en komplett diagnos har genomförts och 
förbättringsmöjligheter deinierats, är det 
tredje steget att ta fram speciika aktivi-
teter som kan genomföras för att förbättra 
ditt smörjprogram. I det här steget kan SKF 
tillhandahålla skräddarsydda affärslösningar i 
enlighet med kundens behov.  

•  Utformning och implementering 
Det fjärde steget är att utforma och imple-
mentera en åtgärdsplan. Under den här fasen 
kan SKF bidra med allt från tillhandahållande 
av produkter och konsulttjänster till genom-
förande av speciika delar av åtgärdsplanen.

•  Optimering 
Det femte steget omfattar optimering av 
programmet som mäts med hjälp av nyckel-
tal. Det är viktigt att fastställa eventuella 

nödvändiga justeringar och regelbundna  
omvärderingar som visar den övergripande 
utvecklingen för programmet.

Utifrån de här stegen kan SKF hjälpa en kund 
att hantera smörjningen på absolut bästa sätt. 
Kryssa i och returnera svarskortet eller klicka 
in på www.skf.se/forumsvar om du vill ha mer 
information om SKF Lubrication Management 
- SKFs program för smörjning och smörjme-
delshantering.

SKF Lubrication Management
– Din väg mot ett optimerat smörjprogram 

För att på ett effektivt sätt kunna åtgärda i syn-
nerhet återkommande fel så att de elimineras  
är det oftast nödvändigt att känna till grundor-
saken eller grundorsakerna till problemet. En 
grundorsaksanalys innebär att man identiierar  
de händelser som leder till maskinfel eller haveri, 
och därefter utvecklar och implementerar ett 
lösningsförslag för att förhindra framtida  
maskinfel. 

En grundorsaksanalys undersöker vanligtvis 
felorsaker av tre grundläggande typer: 
• Fysiska eller tekniska orsaker
• Mänskliga orsaker
•  Organisatoriska system, arbetsinstruktioner 

och beslutsfattande 

SKFs tjänst - Grundorsaksanalys
Grundorsaksanalys är ofta ett lagarbete där 
olika kompetenser är involverade. För att arbetet 
skall vara framgångsrikt krävs ett strukturerat 
arbetssätt. SKF har en metodisk och beprövad 
process för grundorsaksanalys som består av 
följande huvudsteg:
 • Problemdeinition
• Datainsamling
• Analys och utvärdering av data
• Kartläggning av orsakssamband

• Identiiering av grundorsak(er)
•  Utveckling och implementering av lösnings-

förslag
• Veriikation och uppföljning
  
För lagerrelaterade grundorsaksanalyser är det 
normala att SKF utför en utökad lageranalys följt 
av en applikationsteknisk genomgång. Komplet-
terande analyser av exempelvis smörjmedel, 
verkliga toleranser och vibrationsmätningar kan 
tillkomma.

Felen eller haverierna kan vara av liten eller 
större karaktär men har ofta det gemensamt 
att de sänker tillgängligheten i er anläggning. Ett 
systematiskt arbete med grundorsaksanalyser 
där återkommande fel och allvarliga störningar  
successivt elimineras kommer inte bara att 
öka tillgängligheten utan också sänka under-
hållskostnaderna och ha en positiv inverkan på 
miljö, hälsa och säkerhet.
 
Vi kan utbilda er personal i grundorsaksanalyser 
och hjälpa till med att införa en effektiv process 
med tillhörande mallar och verktyg. Vi kan också 
utföra grundorsaksanalyser på speciika fel eller 
haverier. En kombination är också möjlig där vi 
först utbildar er personal och sedan är med vid 
någon eller några analyser.

Kontakta din närmsta SKF representant för  
mer information om hur en grundorsaksanalys 
kan hjälpa er att komma till rätta med de åter-
kommande problemen i er anläggning. 

Du kan också kryssa i och returnera svarskortet 
eller klicka in på www.skf.se/forumsvar om du vill 
ha mer information om denna tjänst.

Grundorsaksanalys
- Eliminera dina återkommande problem

SKF Lubrication Management process


