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Transmissionsprodukter spelar en viktig roll för 

lagrens totala prestanda. De är den nödvän-

diga länken mellan rörliga delar i utrustningar 

och industrin spenderar ungefär dubbelt så 

mycket pengar på dessa produkter som på 

lagren i sig.

Genom att skapa vårt eget sortiment av 

transmissionselement kan SKF nu erbjuda 

produkter vilka passar ihop med varandra och 

som ger ingenjörer ett brett urval för sina 

konstruktioner med hänsyn till prestanda och 

kostnad.

SKF är den första lagertillverkaren som 

konsoliderar försäljning och leverans av trans-

missionsprodukter på det här sättet. Sorti-

mentet, som kommer att säljas under koncer-

nens existerande varumärke, är resultatet av 

en genomgripande analys av marknaden och 

kundkraven.

Koppla ihop transmissionsprodukter
med leveranskedjan

Att erbjuda transmissionsprodukter under 

ett enda varumärke ger betydande fördelar för 

användaren, förutom det förtroende som ett 

välkänt varumärke ger. SKF kan tillhandahålla 

en enda bekväm leveranskälla för produkter 

och tjänster med ett stort lager av produkter. 

Detta ger i sin tur en möjlighet att förenkla 

logistiken till slutanvändare och att minska det

administrativa arbetet.

SKF har redan sina egna avancerade, 

världsomfattande system för förråd och logis-

tik genom vilka transmissionsprodukterna kan 

levereras. Detta ger just nu tillgång till mer 

än 27 000 transmissionsartiklar (och antalet 

kommer hela tiden att öka), vilket gör att åter-

försäljare och slutkunder kan ha mindre förråd 

och därigenom mindre kapital investerat.

Eftersom lager och transmissionskom-

ponenter arbetar tillsammans i ett flertal 

industrier, kan många problem och fel hos 

lager identifieras genom kunskapen om 

transmissionssystem. Några exempel på dessa 

industrier är livsmedel, olja och gas, pappers-

massa och papper, textil, metallbearbetning, 

förpackningar, gruvdrift, mineralbearbetning 

samt cement, jordbruk och materialhantering. 

Genom den kombinerade kunskapen om rull-

ningslager och transmissionssystem får SKF 

möjlighet att förbättra det stöd som man ger 

till användarna.

SKFs transmissionssortiment täcker de 

vanligaste produkttyperna, vilka kan delas in 

i sex huvudkategorier – remmar, remskivor, 

kedjor, kedjehjul, kopplingar samt bussningar 

och nav. Alla SKFs transmissionsprodukter 

identifieras med en specifik SKF-beteckning. 

Dessutom följer beteckningen internationella 

standarder för enkel igenkänning och korsvis 

referens.



SKFs starka fokus på hållbar utveckling avspeglas också i det här nya 
produktsortimentet. Låt SKF hjälpa dig att fortlöpande minska din energi-
förbrukning.

För att komplettera vårt välkända sortiment av lager av hög kvalitet, utökar 
SKF nu sitt utbud av lösningar för att möta dina behov av roterande 
utrustning.

Större delen av dina transmissionsbehov kan idag anskaffas från ett ställe 
vilket ger lägre förråds- och underhållskostnader, snabbare behandling och 
mer inriktning på de viktiga frågorna.

Ett omfattande sortiment av tillgängliga, väldefinierade, välpaketerade och 
spårbara produkter blir nu åtkomliga genom din auktoriserade SKF-åter-
försäljare var du än behöver dem.

Genom att använda SKFs transmissions- och underhållsprodukter tillsam-
mans, kan du montera, smörja, rikta upp och underhålla din applikation 
effektivare.

En unik uppsättning beräkningsverktyg online ger dig alltid den effektivaste 
och mest ekonomiska lösningen för din rem- eller kedjedrift.

Varför är transmissionsprodukter från
SKF så unika?
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Genom att utveckla sitt eget sortiment av lösningar för trans-
missioner, kan SKF erbjuda produkter som passar bra tillsam-
mans. Därigenom får ingenjörer större valmöjlighet för bättre 
prestanda till en optimal kostnad.

Utökat produktsortiment Min applikation är en hiss med 

skålar för transport av natrium-

hydroxid. SKF föreslog att jag 

skulle uppgradera driften med

kedjor gjorda av ett speciellt rost-

fritt stål, som är mer lämpat för 

en mycket korrosiv miljö. SKF har 

visat sig vara skickliga även när 

det gäller transmissioner!

Oltchim SA, Ramnicu Valcea,

Rumänien.

Remmar

•  Olje- och värmebeständighet samt antistatiska egenskaper uppfyller och överträffar industri-
standarder.

•  Globalt anskaffat gummi tillsammans med strängt kontrollerade förstärkningselement ger de 
högklassiga prestanda som man förväntar sig av SKF.

• Kuggremmar gjorda av polyuretan med stålkord inns också tillgängliga.
•  Elektroniska gummiblandningsprocesser på högsta tekniska nivå bibehåller den förstklassiga 

kvaliteten.

•  Snäva och stabila toleranser under tillverkningsprocessen tillsammans med förstklassigt råma-

terial eliminerar kravet på att para ihop speciella remmar inom en och samma drift.

Remskivor

•  Alla remskivor är statiskt balanserade för att tillåta högre hastigheter.
•  Dynamisk balansering inns också tillgängligt på begäran.
•  Alla remskivor med upp till 300 mm ytterdiameter är förpackade i lådor, de över 30 kg är 

monterade på en underlagsplatta.

Kopplingar

•  Flexibla, klo-, kedje-, kugg-, galler- och FRC-kopplingar samt kardanknutar och stela kopplingar: 
det spelar ingen roll vilken koppling som din applikation kräver, SKF erbjuder valmöjligheter för 

klämbussningar, färdigbearbetade i hålet till rätt storlek eller bara förborrade.

•  Alla kopplingar är förpackade i lådor eller i påsar som skydd, de över 30 kg är monterade på 
en underlagsplatta för enkel hantering och säkerhet.



SKF har som enda varumärke

erbjudit oss ett komplett sor-

timent av transmissionsprodukter 

vid sidan av lager. Vi litar 

naturligtvis på dem inom detta 

området också.

IFAMAC, Valencia, Spanien.

Kedjehjul

•  Alla kedjehjul oljas in, förpackas i påsar, tätas och packas sedan i lådor. Detta gör att produkten 
alltid når kunden i bästa skick.

•  Kedjehjul inns också tillgängliga med härdade kuggar och färdigbearbetade hål till rätt storlek 
samt försedda med kilspår.

•  Alla kedjehjul med upp till 300 mm ytterdiameter förpackas i lådor, de över 30 kg är 
monterade på en underlagsplatta.

Kedjor

•  Från råmaterialet till den färdiga produkten är våra kedjor förstklassigt konstruerade: 100 % 
förspända, 100 % förbelastade och körda innan de packas.

•  SKF oljar in varje kedja omsorgsfullt för att möjliggöra optimal lagringstid. Hela kedjan från 
SKF är inslagen i plast innan den packas i låda.

•  Ett mycket stort utbud av pläteringar inns tillgängliga: Dacromet, nickel, zink samt kedjor i 
rostfritt stål.

• SKF erbjuder också ett komplett sortiment av transportörkedjor för alla applikationer.

Klämbussningar

•  Klämbussningar är utformade för snabb och lätt montering och demontering med enkla verktyg, 
vilket ger minimal stilleståndstid varje gång de monteras.

•  Det breda utbudet av hålstorlekar, i både metriska mått och tummått 9 – 290 mm 
(C/h – 12 tum), gör dem tillgängliga för dig som hyllvara och eliminerar behovet av tidsödande 
maskinbearbetning av produkter.

•  Varje bussning har ett antal olika håldiametrar vilket innebär att färre komponenter måste hållas 
i lager och därmed kan förrådskostnaderna minskas.

•  Klämbussningarna är utformade för att klara av under- eller överdimensionerade axlar, vilket 
ger ett kraftfullt grepp även på slitna axlar.

Förnicklade Bättre hållfasthet mot slitage. 
Rekommenderas för använd-
ning utomhus, t.ex. om de 
utsätts för regn. 

Förzinkade Ett ekonomiskt sätt att öka 
korrosionsbeständigheten.

Rostfritt stål Används i applikationer för 
hantering av livsmedel vid 
höga eller låga temperaturer 
(–20 till 400 °C) och i korrosiva 
miljöer.  

Dacromet-
behandlade

Lämpliga för mycket korrosiva 
miljöer.



Authorized 

Distributor

Leverans var du än behöver 
den 

Steg 1: Identifiera 

Slösa inte bort tid med att leta efter produkter. Finn det du 
söker på ett par sekunder.

Vår omfattande katalog online (finns också i tryckt version) är översatt till 20 språk och innehåller 

mer än 30 000 olika produkter. Genom en användarvänlig sökmotor kan du hitta det du behöver, 
även om du inte känner till artikelnumret. Tekniska data och ritningar vägleder dig i ditt val.

Steg 2: Beställ

Världens effektivaste leveranskedja för lager tillgodoser nu 
också dina behov av transmissionsprodukter.

Och din auktoriserade SKF återförsäljare utgör den viktigaste länken.

Snabb tillgänglighet för de produkter du behöver är mycket viktigt för din transmissionsapplikation. 

Din auktoriserade SKF-återförsäljare stöds av den avancerade logistiken hos SKFs leveranskedja 

och har systemen på plats för att leverera i tid, varje gång. Tack vare unika e-handelsportaler, 

samverkande logistik, program för förrådshantering och ett transportnät som fungerar häpnads-

väckande effektivt, ligger den produkt du behöver för din drift praktiskt taget och väntar på hyl-

lan hos din återförsäljare. Och om den inte gör det, kan din auktoriserade SKF-återförsäljare få 
tag i den snabbt genom att dra nytta av ett globalt SKF-förråd, som kan ge bland de snabbaste 

leveranstiderna inom transmissionsområdet. 

SKF European Distribution Centre – Europas bäst rankade distributionsnät för lager

•  Högsta kundtillfredsställelsen inom lagerindustrin
•  Mer än 30 000 artikelnummer i förråd (9 000 transmissionsprodukter)
•  Industrins bästa orderprecision – ingen annan leverantör kommer ens i närheten
•  Tre skift, service under årets alla dagar med mer än 1 000 orderrader levererade varje timme

Vi har insett att SKFs transmis-

sionskatalog på nätet är en 

fantastisk tillgång. Att ha all 

produktinformation på ett ställe 

för första gången, i ett användar-

vänligt format har verkligen gett 

vår personal påtagliga fördelar. 

AFC Ltd., Bristol, Storbritannien.



Alla transmissionsprodukter är märkta 
SKF och har ett tydligt artikelnummer.
Det gör att du enkelt kan byta ut 
och också identifiera komponentens 
ursprung.

De flesta produkter är inslagna i plastpåsar och förpackade 
i papplådor som skyddar dem från skador från omgivningen 
(gäller ej remmar).

Avancerade e-handelsportaler möjliggör beställning och spårning dygnet runt

SKF European Distribution Centre är direkt sammankopplat med auktoriserade SKF-återför-
säljare genom EDI (electronic data interchange) och andra e-handelsportaler, som till exempel 
endorsia.com, världens största marknadsplats för lager. Det här avancerade verktyget för e-handel 

gör att din SKF-återförsäljare kan göra beställningar online och förfrågningar om pris, tillgäng-

lighet och beställningsstatus – dygnet runt under veckans alla dagar.

Steg 3: Byt ut 

Den tidigare bristen på konsekvens och information är ett 
minne blott.

En ansenlig mängd transmissionskomponenter, som handlas inom industrin, levereras utan att 

artikelnummer eller ursprung anges. Om man tittar på slutanvändarnas behov, så kliver nu SKF 
fram som ledaren när det gäller klassificering, märkning, förpackning och spårbarhet av dessa 

produkter, inklusive remskivor, kedjehjul och klämbussningar.

Jag hade problem med att hitta 

en leverantör för en kedja som 

inte var av standardtyp. Jag 

kunde få det jag behövde så 

fort jag ringde en auktoriserad 

SKF-återförsäljare och fick reda 

på att de hade den tillgänglig för 

omedelbar leverans.

Multiserv, Châtelet, Belgien.



The Power of Knowledge Engineering

SKF levererar innovativa lösningar till både tillverkare och produktionsanläggningar i alla viktiga 

branscher världen över. Dessa lösningar baseras på den expertis om inbyggnader som SKF byggt 

upp sedan starten 1907, kompletterad med de senaste tekniska landvinningarna och baserad på 
fem kompetensområden. Dessa områden omfattar lager och lagerenheter, tätningar, smörjsystem, 

mekatronik (mekanik och elektronik förenade i intelligenta system) och ett stort utbud av tjänster, från 

3D-datormodellering till avancerad tillståndskontroll, driftsäkerhet och anläggningsoptimering. SKFs 
globala närvaro garanterar alla kunder en enhetlig kvalitetsstandard och produkter som är tillgängliga 

överallt. 

Tätningar Lager och  
lagerenheter

Smörjsystem

Mekatronik Tjänster
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