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Kunskap från en annan 
industri löste problemet

Sedan bytet 2015 har det inte varit ett enda oplanerat stopp och Benders sparar årligen 
ca 900 000 kr.

På Västgötaslätten, som är ett av Sveriges största lantbruks-
områden ligger Benders, strax utanför Kvänum. Här tillverkar 
man takpannor och dagligen produceras det till ca 250 villor.

Varje vecka producerar man ca 500 000 pannor i olika 
utföranden: plana, enkupiga och tvåkupiga i en mängd olika 
färger. 

När produktionen går som den ska är det två takpannor per 
sekund som tillverkas. Den höga produktionstakten ställer 
stora krav på att maskinerna håller. 

I en av produktionslinjerna var det varje 
vecka återkommande lagerhaverier. 

Underhållsavdelningen tog kontakt med 
Momentum Industrial för att komma till 
rätta med problemen. Ett förslag som kom 
upp var en lösning som används primärt 
för jordbruksmaskiner, SKF Y-lagerenhet 
YELAG (insatslagerenhet) – en sluten, 
tätad lagerenhet som håller ute partiklar 
på allra bästa sätt. 

Utmaningen

Med två takpannor som tillverkas per 
sekund är det viktigt att maskinerna 
fungerar som de ska, för att inte påverka 
såväl kvalitet som lönsamhet. I en av 
produktionslinjerna där man producerar 
tvåkupiga takpannor var det varje vecka 
plötsliga stopp som berodde på lagerhaveri. 
Betongbruket i sig ger en slipande effekt 
på maskinkompenterna och mer eller 
mindre sliter ner olika ytor. Inte minst kom 
det in partiklar i det tätade lagret. I slutet 
av produktionslinjen, där man packar ihop 
takpannorna var det också lagerhaveri. 
Blev det stopp i förpackningsmaskinen på-
verkade det hela lödet i produktionslinjen 
och det var något som teknikförbättraren 
på Benders också ville få bukt med. Man 
ville också att bytena skulle gå snabbare 
då man endast har två timmar om dagen 
för underhållsarbete mellan skiften.

Lösningen

Vår återförsäljare föreslog teknikförbätt-
raren på Benders att byta till SKF Y-lager- 
enhet YELAG. Den krävande miljön med 
damm och betongbruk påminner hur det 
är harva i jorden. SKF har utvecklat spe-
ciika lagerenheter för jordbruksindustrin 
som klarar en tuff driftsmiljö med smuts, 
jord/lera, damm och väta. Just YELAG 
har en avancerad tätningsdesign med 

fem tätningsläppar och ett materialval för 
ökad livslängd och säker drift.

2015 valde Benders att testa denna 
lösning och med en gång såg man önskat 
resultat. Efter ett par månader valde man 
också att pröva samma lösning i pack-
ningsmaskinen. Ett lyckosamt byte, då 
det inte varit ett enda stopp relaterat till 
lagerhaveri under två års tid från 2015-
2017 på dessa två maskiner.
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Resultatet

Från att ha haft lera plötsliga stopp i 
veckan till att inte ha ett enda är en stor 
kostnadsbesparing. På förpacknings-
maskinen sparar man årligen ca 200 000 
kr och på maskinen som lägger på 
betongbruk sparar man ca 700 000 kr. 

Nu har man säkerställt att produktions-
linjen har en ökad tillgänglighet och då 
tvåkupiga takpannor är en av de mest 
populära produkterna är det viktigt att 
hålla en hög leveranssäkerhet och kvalitet.
Det snäva tidsramen för underhållsarbete 
kan nu läggas på andra produktionslinjer i 
anläggningen. Benders underhålls-
avdelning har nu ett större fokus på att 
förbättra beintliga maskiner och förbättra 
lödet i fabriken. 

Fakta:

Produktionslinjen för tvåkupiga tak-
pannor, en av lera linjer på Benders 
fabrik i Kvänum. 

Fakta baserade på år 2015-2017:

- Inga oplanerade stopp sedan bytet
-  Ökad tillgänglighet
-  Tidsbesparing 
-  Mindre stress hos underhålls-
 personalen
-  Fokus på förebyggande underhåll  
 och teknikförbättringar
-  Kostnadsbesparing: ca 900 000 kr  
 per år fördelat på två maskiner

Produktfakta: SKF Y-lagerenhet 

YELAG (insatslagerenhet)

-  En insatslagerenhet utvecklad för  
 tuffa miljöer med ständiga påfrest- 
 ningar från smuts, damm och väta.  
 Håller smuts ute och smörjmedel  
 inne.
-  Avancerad tätningsdesign med fem  
 tätningsläppar kombinerat med ett  
 material för ökad livslängd och säker  
 drift.
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Samlad tätningskompetens 
under ett och samma tak
Genom att samla formgjutna 
tätningar och maskinbearbe-
tade på ett och samma ställe, 
i Landskrona, kan vi erbjuda 
tätningslösningar genom hela 
maskinens livslängd. 

Tätningen har en nyckelfunktion

Tätningen har stor betydelse för en väl- 
fungerande maskin och hindrar att smuts 
kommer in i lagret och förhindrar smörj-
medelsläckage. 

– Det är inte alltid som kunderna ger 
tätningen den uppmärksamhet som den 
behöver.  Val av applikation, produktions-
miljö, temperaturer och hastigheter är 
lera parametrar som avgör vilken tätning 
och tätningsmaterial man ska välja. Blir 
det fel där, kan det bli dyrt på underhålls-
sidan istället, säger Joakim Andersson 
chef för enheten i Landskrona.

Från enstaka prototyptätningar till 
stora volymer

Totalt sju medarbetare ingår i enheten, 
som förutom Joakim även omfattar två 
produkt- och applikationsingenjörer, två 
på kundservice samt två operatörer. 

– En av fördelarna är att vi nu enklare 
kan erbjuda och diskutera lösningar med 
kunder som rör hela produktcykeln, det vill 
säga från förslag, till prototyper och vidare 
till högvolym produktion. Men så klart kan 
vi också erbjuda maskinbearbetade tät-
ningar för behov som uppkommer under 
hela maskinens produktcykeln. Detta till-
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sammans ger kostnadseffektiva lösningar 
för kunden, berättar Joakim Andersson.

De olika bearbetningsformerna har olika 
fördelar beroende på var kundens produkt 
beinner sig i produktcykeln. Maskinbe-
arbetning passar vid korta serier eller 
då några få tätningar ska produceras för 
testning av en prototyp. Går produkten 
in i en ny fas, med ökad efterfrågan och 
ökad volym blir formgjorda tätningar mer 
kostnadseffektivt.

– Nu kan vi stötta kunden genom hela 
cykeln, säger Joakim Andersson.

SKF i Landskrona tillämpar lera olika 
materialtyper såsom polyuretaner, elas-
tomerer och termoplaster i tätningarna. 
I Landskrona tillverkas produkter upp 
till 600 mm i diameter. Större tätningar 
tillverkas i Judenburg, Österrike där man 
klarar av att tillverka upp till ca 4,5 meter 
i diameter.

Joakim Andersson, chef för den nya enheten 
Machined Seals menar att sammanslagningen 
skapar bättre förutsättning att erbjuda kunden 
mer kostnadseffektiva lösningar.

För att stärka sin position på 
marknaden för tätningar ut-
ökar Sverull ElektroDynamo 
samarbetet och väljer SKF 
som huvudleverantör av 
industritätningar i Sverige.

Sverull Elektro Dynamo väljer SKF 
som huvudleverantör av tätningar

Ett bibliotek av kunskap i din hand
Idag när man söker information kan det vara svårt att hitta ursprungskällan, det 
ska också gå snabbt att hitta rätt uppgifter. Med SKF Shelf App får du tillgång 
till de rätta dokumenten. Det är en gratis app, som ger dig tillgång till hela SKFs 
bibliotek. Du kan lätt skapa egna favoriter och man kan 
också lätt dela dokument med andra. Man behöver inte 
heller vara online utan det man sparat i appen får man 
tillgång till utan uppkoppling till Internet.

Du hittar appen i App store / Google play.
Läs mer om vårt tätningsutbud via 

skf.se/forumsvar

– Vi vill hjälpa våra kunder med ökad 
tillgänglighet i maskiner och utrustning 
genom att de använder rätt tätningar. Vi 
har ett långt samarbete med SKF inom 
traditionella lagerlösningar och utökar 
nu samarbetet inom tätningar som är 
en naturlig del i paketlösningen till våra 
kunder. Det är en fördel att SKF har en 
lättillgänglig lokal kompetens och pro-
duktionskapacitet i Sverige, säger Göran 
Hegestig, VD för Sverull ElektroDynamo 
som är auktoriserad återförsäljare av SKF 
produkter i Sverige.
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Höga krav i nästa generations 
transportörsystem

– Anledningen till att vi valde spårkulla-
gerna från SKF Food Line-sortimentet var 
den höga hygienproilen och det faktum 
att de skräddarsys och godkänts enligt ett 
antal livsmedelsstandarder samt att de 
har EHEDG-certiiering*. Det här är viktigt 
för oss, säger Danny Parsons, produktchef 
på Flexlink.

SKF Food Line är anpassade för livs-
medelstillverkning och godkända enligt 
olika myndigheter**.

FlexLink har tillverkat transportsys-
tem för industrier inom mat och dryck, 
elektronik, bilindustrin och tillverkning av 
medicinska produkter i över 35 år. Med 
lera patenterade lösningar har bolaget 
etablerat sig som en nyckelaktör inom 
automatisering i industrins värld.

– Genom att utforma transportsystem 
som är lätta att montera, lexibla att inte-
grera i maskinen och som kräver mindre 
underhåll, kan vi bidra till att minska av-
brott i produktionslödet, öka värdet för 
våra kunder och hålla tillverkningskostna-
derna nere, säger Danny Parsons.

FlexLink lanserade 2014 ett nytt trans-
portsystem med en ny design med inrikt-
ning på livsmedelsindustrins hårda krav 
på hygien och mekanisk tillgänglighet.

– Den hygieniska utformningen av det 
nya systemet förhindrar bakteriell tillväxt, 
klarar av högtrycksrengöring och är 
resistent mot kemikalier, säger Danny.

Fakta om Flexlink:

Tillverkar transportsystem för pro-
ducenter av mat, drycker, medicinska 
varor, fordon och elektronik. 
Över 900 anställda är verksamma i 
över 30 länder.

Hygienisk hantering i alla led är en nyckelfaktor inom livsmed-
elsindustrin. Lager har en viktig funktion i transportörsystem 
som fungerar i en miljö med hög fuktighet, stora temperatur-
skillnader och behov av högtryckstvätt. Det är dessutom viktigt 
att lagren är underhållsfria. Kombinationen av dessa förutsätt-
ningar gör det svårt att finna en lagerlösning som klarar 
kraven, men FlexLink hittade spårkullager från SKF Food 
Line-sortimentet med blåa tätningar i livsmedelsgodkänt 
gummimaterial.

* EHEDG European Hygenic Engineering & Design Group, EHEDG, är ett oberoende konsortium för 
OEM-tillverkare, livsmedelsproducenter, leverantörer till livsmedelsindustrin, forskningsinstitut, uni-
versitet, offentliga hälso och sjukvårdsmyndigheter och statliga organisationer. Målet är ett främja 
säker matproduktion genom förbättrad hygienteknik och design i alla led.
** Food Line rostfria spårkullager är försedda med blå tätning i syntetiskt gummi och godkända 
enligt FDA US Food and Drug Administration (FDA), European Community (EC). De innehåller smörj-
medel rekommenderat av National Sanitation Foundation (NSF).

Vill du veta mer om dessa spårkullager? 

Besök www.skf.se/forumsvar
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Ständig jakt efter förfalskningar

Förfalskade lager kan ge 
plötsliga och oförberedda 
haverier med skador på ma-
skiner och omgivning, vilket 
kan leda till lång stillestånd 
och stora förluster som följd. 
Problemet är inte nytt men 
för att komma åt problemet, 
måste myndigheter och origi-
naltillverkare samarbeta.

I juni i år arrangerade vi 
tillsammans med Tullverket, 
Polisen och OLAF (EU:s bedrä-
geribekämpningsbyrå) en träff 
för att upplysa journalister 
och distributörer om förekom-
sten av förfalskade lager på 
marknaden.

Varor som anses vara förfalskade efter domstolsbeslut destrueras.

I samband med eventet som gick av sta-
peln utanför SKFs huvudkontor i Göteborg 
förstördes 30 ton förfalskade lager. 
Produkter som beslagtagits i samband 
med tillslag av lokala myndigheter i värl-
den och där SKF deltagit. Det var mest 

SKF-märkta lager men också förfalsk-
ningar av andra varumärken.

Det är svårt att få exakta siffror på hur 
stor omfattningen är, men enligt Siegmaf 
Reiss, chef för avdelningen för förfalska-
de varor hos OLAF, visar studier att fem 
procent av det som importeras till EU kan 
vara förfalskningar. Det är alltså ett stort 
problem på marknaden.

– Förfalskningar som förekommer om-
fattar alla typer av lager och storlekar. 

Det här är förstås ett problem för oss 
men det är även ett problem för våra 
kunder. Vi samarbetar med myndigheter 
och våra distributörer i kampen mot för-
falskningar. Vi uppmuntrar kunder att 
använda SKF Authenticate-appen för att 
veriiera sina lagerköp och att man an-
vänder auktoriserade återförsäljare, säger 
Johan Bravert. 

Mer information:

Vill du ha tillgång till SKF Authenticate 
app? Gå in på www.skf.se/forumsvar

Johan Bravert, direktör för SKF Brand 
Protection.
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Att digitalisering och smarta fabriker ger 
en effektivare produktion, kortare ledtider 
och högre kvalitet är vi nog alla överens 
om. Och att digitaliseringen är helt avgö-
rande för att svensk industri ska behålla 
sin konkurrenskraft i framtiden råder det 
inte heller något tvivel om. Den stora 
frågan är dock; hur långt har svensk 
industri kommit när det gäller den fjärde 
industriella revolutionen, eller 

”Industri 4.0”, som den också kallas?
För att få svar på detta har vi genomfört 
en undersökning där vi ick svar från 400 
personer som är verksamma inom svensk 
industri. Majoriteten av de som svarat 
jobbar inom gruv-, verkstads-, stål och 
metall-, papper och massa- och fordons-
industrin. 58% av alla som svarade jobbar 
med underhållsfrågor.

Några av frågorna som vi ställde var: 

•  Vad anses vara det största hindret för  
 att komma igång med digitaliserings 
 projekt? 

• Vilka vinster ser du med digitalisering? 

• Vad är den största utmaningen för att  
 bedriva ett mer effektivt underhålls-
 arbete? 

Hur viktig är digitaliseringen för svensk industri?

Vill du 
ta del av vår 

rapport som vi 
släpper 13 november? 
Gå in på www.skf.se/

ingenjörskonst


