
Upptäck vad SKF 
smörjsystem kan göra 
för ditt sågverk!



SKF – en pålitlig partner
Att ha rätt partner för smörjning är en viktig framgångsfaktor. Väljer du SKF kan du lita på att 

våra tekniker ger marknadsledande teknisk support och tjänster – oavsett när, var och hur du 

behöver det. Vårt mål är att ge dig bästa möjliga hjälp att klara dina specifika behov och 

utmaningar.

Hjälper dig att ta täten

SKF har över 100 års erfarenhet av roterande utrustning. Vi förstår 
utmaningarna och vet hur de ska mötas. Rätt smörjlösning handlar 
mer än någonsin tidigare om 
att kunna integrera teknik och 
kombinera kunskap och erfa-
renhet när det gäller lager, 
tätningar, tjänster, mekatronik 
och smörjsystem. 

Dessutom har SKF bedrivit 
avancerad forskning och 
främjat utvecklingen inom tri-
bologi, den kombinerade 
vetenskapen om friktion, nöt-
ning och smörjning. Vi anser 
att kunskap är en viktig fram-
gångsfaktor och vi ser fram 
emot att dela den med dig. 

Möter dina  
exakta krav 

SKF har engagemanget och de globala resurser som behövs för att 
möta de unika kraven i just din verksamhet. 

Vi kan nu erbjuda ett komplett sortiment av smörjsystemlösningar, 
från specialsmörjmedel och manuella smörjapparater till markna-
dens mest innovativa automatiska centralsmörjsystem. För att inte 
nämna vårt växande utbud av tjänster, inklusive oljeanalys, instal-
lationshjälp och utbildning. Tillsammans med SKF kan du lita på att 
du får rätt smörjmedel i rätt mängd, med rätt smörjmedelssystem 
och på rätt smörjställe. Oavsett var dina maskiner finns.

Optimerar dina konstruktioner

Även små förbättringar av en konstruktion kan göra stor skillnad. 
Faktum är att ju tidigare du tar hjälp av SKF som teknisk partner i 

planerings- och konstruk-
tionsarbetet, desto större är 
fördelarna. SKFs inbyggnads-
tekniker kan hjälpa ditt team 
att optimera konstruktioner, 
vilket ger lång livslängd och 
hög driftsäkerhet. 

Med SKF kommer du att kun-
na erbjuda kunderna en mer 
kompakt, energieffektiv och 
kostnads effektiv lösning som 
också är lätt att använda och 
underhålla. Lika viktigt är att 
vi tillsammans kan utveckla 
konstruktioner som minskar 
tidsåtgången och kostnaderna 
vid produktion. Det ger en 
tydlig konkurrensfördel.

Hållbarhetsarbete i full färd

Du som samarbetar med SKF gör både miljön och arbetsplatsen en 
tjänst. SKFs smörjsystemlösningar är utformade för att optimera 
mängden smörjmedel som krävs från början. Mindre smörjmedel är 
bättre för miljön. Dessutom är alltid maskiner med optimerad 
smörjning energisnålare. Du kan också förvänta dig minimalt läcka-
ge och mindre friktion, vilket leder till lägre ljudnivåer. Du kan helt 
enkelt lita på att SKFs lösning bidrar till en säkrare och hälsosam-
mare arbetsmiljö.
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Installera SKFs automatiska 
smörjsystem – få drastiskt 
minskade smörjkostnader
Ett svenskt sågverk använde tidigare ett smörjsystem som inte 
fungerade helt tillfredsställande. Efter att ha kommit i kontakt med 
SKF valde man att i nya anläggningar installera SKFs automatiska 
smörjsystem.

Erbjudandet kan sammanfattas i tre punkter:

En skräddarsydd, nyckelfärdig lösning•	  som omfattade  
ungefär 400 smörjpunkter.

Ett pålitligt och högkvalitativt smörjsystem från SKF•	   
som hjälpte kunden att dessutom minimera smörjmedels-
förbrukningen.

Samarbete med en •	 heltäckande leverantör, samt när heten till 
kvalificerad support i form av SKFs auktori serade återförsäljare.
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SKF lönsamhets- och miljöfokuserade 
Tänk om rätt smörjning gjor-
de det möjligt att förbättra 
lönsamheten, genom att 
kostnaderna minskar och till-
förlitligheten ökar? Med rätt 
partner för smörjning är detta 
faktiskt möjligt. När det hand-
lar om att möta de specifika 
smörjbehoven i din verksam-
het eller arbetsprocess har vi 
vad som krävs. 

Från SKF får du garanterat 
optimerade smörjlösningar  
– från högkvalitativa smörj-

medel till toppmoderna centralsmörjsystem. Allt detta och den tek-
niska kunskap som hör till – från en enda och pålitlig källa!

Smörjlösningar för sågverk

SKF har ett komplett utbud av smörjlösningar för sågverk. Allt från 
smörjmedel och enkla smörjapparater till stora fett- och oljesmörj-
system som kan smörja 1000-tals smörjpunkter från samma styr- 
och pumpcentral. Vanliga applikationer som automatsmörjs på såg-
verk är oljesmörjning av kedjor i till exempel timmerintag, 
råsortering, justerverk samt fettsmörjning av rullnings- och glidla-
ger i barkmaskin och såglinje bland annat.

Lönsamhet och miljö i fokus

Väljer du SKF kan du föräkra dig om en långsiktig och pålitlig partner 
med fokus på att öka er lönsamhet. Ett rätt anpassat smörjsystem 
reducerar smörjmedelsförbrukningen avsevärt samtidigt som man 
sparar mantid på att slippa smörja manuellt. En väl fungerade 
smörjfunktion leder till minskat slitage och ökad produktivitet. SKF 
smörjsystem garanterar exakt smörjning och därmed optimerad 
smörjmedelsförbrukning vilket innebär en mindre miljöpåverkan.

SKF smörjsystem

Ökar tillgängligheten•	

Minskar underhållsskostnaderna•	

Reducerar miljöbelastningen•	

Minskar smörjmedelsförbrukningen•	

SKFs breda och ständigt växande utbud av 
smörjtjänster omfattar

Analys av kundbehov•	

Utvärdering och rådgivning om smörjning•	

Utredning av anläggningens smörjfunktion•	

Installation och igångsättning av centralsmörjsystem•	

Service på befintliga centralsmörjsystem•	

Serviceavtal•	

Oljeanalys•	

Utbildning och teknisk support•	

Beräkning av avkastning på investering•	
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Lager och  
lagerenheter

Tätningar Smörjsystem

Mekatronik Tjänster

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. 

Den här broschyren presenteras i samarbete med din lokala auktoriserade återförsljare:

Auktoriserad
återförsäljare

skf.com


