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Vi är på besök i Næstved, hos Howden Denmark. 
Verksamheten utvecklar och producerar axial-
läktar till bland annat stora kraftvärmeverk.

Hos Howden hittar vi avdelningarna för projekt, 
utveckling och design samt reservdelsförsäljning. 
Företaget har global närvaro och produktion i 
Belfast, England och Weihai Kina.

I Danmark sysselsätter Howden ca 140 med-
arbetare och vi möter Michael France, General 
Manager. Michael berättar att det inns mycket 
att göra, inte minst på grund av den miljöpolitik 
som bedrivs i olika länder.

Utvecklingen i Kina och den kinesiska miljöpoli-
tiken är ett bra exempel på detta. Där inns nu 
ett ökat krav på att reducera miljöpåverkan från 
landets koleldade kraftverk. Michael France: 
”Kina är en av Howdens största marknader och 
samtidigt även vår största konkurrent, eftersom 
Kina själv är storproducent av läktar. Vårt goda 
fotfäste i Kina beror på att vi redan har funnits 
på marknaden i många år och därmed redan var 
väletablerade i Kina när den kraftiga tillväxten 
började”.

Fläktar är en kärnverksamhet för Howden och 
från Danmark har ca 3 000 axialläktar levere-
rats till hela världen, huvudsakligen för monte-
ring i koleldade kraftverk. 

Högteknologiska axialläktar 
Det ligger i sakens natur att axialläktar till kraft-
värmeverk alltid arbetar med hög belastning och 
i takt med ökade miljökrav ställs även högre krav 
på läktarna. Varje enskild läkt specialkonstrue-
ras för den aktuella uppgiften och detta är läktar 

som, när de är som störst, kan ha en diameter 
på över 5 meter. Redan detta ställer stora krav 
på såväl materialval som kvalitet hos samtliga 
kritiska delar. Det gäller även lagren.

Howden har utvecklat en modiierad lösning för 
lagren. Den maximerar bärförmågan och pro-
duktiviteten när lagren ska reglera läktens vingar 
under drift. Det är enorma krafter som frigörs 
när läkten roterar med 1 000 rpm eller mer. 

Genom att använda kvalitetslager, skilja dem åt, 
demontera kulhållaren och ”återfylla” lagret med 
större och ler kulor, får lagren ökad bärförmå-
ga och tål därmed att läkten körs snabbare. 
Tack vare denna ändamålsenliga anpassning av 
lagren förlängs både livslängd och tiden mellan 
servicetillfällena.

Utmaning
Utmaningen för Howden med den här lösningen 
var både det omfattande arbetet med att sepa-
rera och återfylla lagren med kulor och uppgifter 
i samband med reparation och underhåll. 

Fläktarna levereras från producenten med ett 
modiierat lager som är optimalt för applikatio-
nen. När underhållspersonal och reparatörer 
ute på fältet skulle byta lager fokuserade man 
tidigare ofta på nummer och storlek vid inköp av 
ersättningslager hos de traditionella lagerleve-
rantörerna, utan tanke på att applikationen ur-
sprungligen monterats med ett modiierat lager. 

Med tanke på detta arbetade Howden Denmark 
med att skapa en effektivare och säkrare lösning. 
Michael France: ”Kort sagt utarbetade vi en 
lösning som skulle passa både kunderna och oss. 

Vi ville att lagren skulle vara modiierade från 
fabrik, det vill säga utan kulhållare och med det 
antal kulor, i den storlek, som passar våra appli-
kationer. Inte nog med det, de modiierade lagren 
skulle också märkas med våra artikelnummer 
och levereras i våra Howden-förpackningar. Nu 
behövde vi bara hitta en lagerleverantör som vi 
kunde samarbeta med i detta projekt.”

Snabb reaktion på förfrågan
”SKF reagerade snabbt och positivt på denna 
något ovanliga förfrågan och därför inledde vi ett 
samarbete som i dag har lett till en produktion 
av fyra olika lagerstorlekar, som levereras direkt 
från SKFs fabrik i Steyr. Lagren har SKFs logotyp 
på ytterringen, men i övrigt levereras lagren 
med våra artikelnummer och i våra förpackning-
ar”, säger Michael France. 

Säkerhet för kunderna
”Denna lösning ger god säkerhet för våra kunder. 
Om det är dags att byta lager i en av våra axial-
läktar är montören säker på att få rätt modiie-
rat ersättningslager när det beställs hos Howden 
Denmark”, fortsätter Michael France.

”För Howden är detta bara något billigare, men 
det är en mer enhetlig lösning än tidigare. Det 
kostar självklart en del att få den här lösningen, 
men vi sparar på den interna arbetsgången 
eftersom vi inte längre behöver modiiera lagren 
själva. Det viktigaste för oss är att säkra optimala 
produktprestanda ute hos kunden.”

På SKF Forums fråga om det har varit några   
svårigheter i samarbetet med SKF, svarar 
Michael France: ”Nej, ärligt talat, det har vi inte 
upplevt. Okej, vi pratade lite fram och tillbaka om 

batchstorlekarna för varje enskild lagertyp. I den 
faktiska produktionen kräver SKF, förståeligt nog, 
minimikvantiteter innan de inleder tillverkningen. 
Det betyder självklart förutsägbarhet och en 
logistisk överblick. Det klarar Howden och SKF
utmärkt tillsammans”.

Framtiden
På frågan om huruvida man kan tänka sig att 
denna lösning utvidgas till andra delar inom 
Howdens verksamhetsområde säger Michael  
France: ”I princip är det möjligt. Vi arbetar 
kontinuerligt med att optimera, revolutionera 
och utveckla våra produkter och det jag tycker är 
viktigt. vi är övertygade om är att det lönar sig 
att involvera nyckelleverantörer på ett tidigt sta-
dium i vår produkt- och verksamhetsutveckling. 
Att samla kompetenser och utnyttja kunskap och 
erfarenheter – det är vägen framåt”, avslutar 
Michael France.

Om du har ett projekt eller en utmaning som du 
tror att SKF kan hjälpa till med kontakta gärna 
ditt lokala SKF kontor. Eller returnera svarskortet 
eller gå in på www.skf.se/forumsvar för att få 
mer information skickat till dig. 

Att samla kompetenser 
och utnyttja kunnande 
och erfarenheter  
 – det är vägen framåt

Två-växlad fläkt monterad på rullar.  
Underlättar underhåll på plats.



SKF har nyligen lanserat smörjsystemet SKF 
ChainLube, som är en säker, pålitlig och an-
vändarvänlig lösning för exakt och automatisk 
smörjning av kedjor inom livsmedelsindustrin.

Denna lösning är i första hand avsedd för 
smörjning av kedjor med hastigheter på under 
3 länkar per sekund och systemet tål tem-
peraturer vid munstyckena från minus 40 °C 
(beroende på oljans viskositet) och upp till  
220 °C. Typiska användningsområden är:

-  Bakugnar, jäskar, torkugnar och andra app-
likationer med höga temperaturer och hög 
luftfuktighet.

-  Frysar och andra applikationer med låga 
temperaturer.

- Transportband i våta miljöer.

Förbättrad driftsäkerhet och optimerad 
livslängd för kedjesystemen
SKF ChainLube har en kontrollenhet och en 
kolvpump, som kan avge exakt uppmätta 
mängder smörjmedel enligt önskade intervall. 
Munstyckena har ingen mekanisk kontakt med 
kedjorna, vilket förhindrar ansamling av smuts 
samt slitage på munstycket.

Systemet ger en exakt smörjning av kedjorna 
utan användning av tryckluft. Detta minskar 
risken för livsmedelsföroreningar pga. oljeånga 
i applikationer med höga temperaturer. De 
största fördelarna med SKF ChainLube är:

-  Stödjer Hazard Analysis & Critical Control 
Points (HACCP) genom att förhindra att 
främmande föremål tränger in.

-  Eliminerar risken för att smörjpunkter glöms 
bort.

-  Ökar produktiviteten genom att förhindra 
oförutsedda driftstopp.

-  Förlänger livslängden genom minskat slitage 
på kedjan.

-  Förbättrar operatörens säkerhet genom 
minskat underhållsbehov.

-  Förbättrad renlighet genom att översmörj-
ning förhindras.

Ett kundexempel
En svampodlare noterade att den manuella 
smörjningen av hans transportband blev allt 
dyrare och allt mer ineffektiv och tidskrävande. 
Den manuella veckosmörjningen av applikatio-
nerna krävde stora mängder smörjmedel men 
trots det var transportbanden inte tillräckligt 
smorda. Därutöver ledde den manuella smörj-
ningen till hygienproblem, risk för livsmedels-
föroreningar, halkiga golv och därmed också 
extra rengöringskostnader. 

SKF rekommenderade att SKF ChainLube 
 skulle installeras. Det bidrog till att förbruk-
ningen av smörjmedel minskade markant från 
20 till 3 liter i veckan. Dessutom kunde svamp-
odlaren minska arbetskraftsbehovet med två 
tredjedelar samt minska risken för livsmedels-
föroreningar. Implementeringen av systemet 
förbättrade också operatörernas säkerhet och 
minskade rengöringskostnaderna. Dessutom 
var operatörerna nöjda med hur lätt det var att 
använda det nya systemet. Det gjorde det möj-
ligt att förenkla påfyllningen av smörjmedel och 
de inbyggda larmen gjorde det lätt att visuellt 
kontrollera smörjsystemets status.

Om du vill veta mer om SKF ChainLube  
returnera svarskortet eller gå in på  
www.skf.se/forumsvar.

SKF ChainLube    
– nytt smörjsystem för kedjor inom livsmedelsindustrin

Gå mot Strömmen med Hybridlager 
Med hybridlager från SKF erhåller du 
inte bara ökad brukbarhetstid, utan även 
fördelar som elektriskt isolation, högre 
referensvarvtal och förlängd fettlivslängd.

Förutom ovanstående goda egenskaper ger 
hybridlager lägre friktion och värmegenere-
ring, längre servicelivslängd, bättre tillförlit-
lighet. Detta gäller i så väl ny som existerande 
utrustning, i en mängd olika applikationer 
såsom motorer, kompressorer, pumpar, läktar, 
höghastighetsapplikationer etc.

Rullkropparna i SKF Hybridlager är tillverkade 
av kiselnitrid, vilket är ett keramiskt material 
som är elektriskt isolerande mot läckströmmar 
i elektriska maskiner. Sådana strömmar tende-
rar till att erodera och skapa allvarliga skador 
i lagrets löpbanor och rullkroppar. Dessutom 
bryts lagrets smörjmedel ner i förtid och lagret 
utsätt för bristfällig smörjning, vilket ofta är 
den första noterbara felorsaken vid ström-
genomgång i lager.   

Kiselnitrid är ett extremet hårt och porfritt 
keramiskt material med utmärkt förslitnings-
hållfasthet och har samtidigt 60% lägre densitet 
än stål. Minskad massa innebär analogt lägre 
centrifugalkraft från rullkropparna, vilket inne-
bär mindre belastning på hållaren vid snabba 
starter och stopp och avsevärt lägre friktion vid 
höga varvtal. Lägre friktion betyder minskad 
värmebildning och därmed ökad fettlivslängd. 
Hybridlager lämpas sig extremt väl vid krav på 
höga varvtal. Den minskade graden av termisk 
expansion ger även stabilare lagersystem, 
vilket är en stor fördel i bl.a. verktygsmaskiner.

Ökad efterfrågan av SKF Hybridlager
Elektriska motorer som styrs med frekvens-
omvandlare ökar kontinuerligt och med detta 
också risken för läckströmmar och strömge-
nomgång i lagren. Dessa är i princip ofrån-
komliga men går att hantera. Den traditionella 
lösningen har varit att lagerhus eller axel 
isolerats men är dyra och kräver ofta ändringar 
i gjutgods och ytterligare bearbetning. Dock 
förhindrar detta inte alltid läckströmmar och 
att lagerskador uppstår i förtid. För t.ex. läktar 
som drivs med frekvensomvandlare har SKFs 
tätade, livstidssmorda spårkullager i hybrid-
utförande kunnat förbättra servicelivslängden 
upp till fem gånger samtidigt som vibrations- 
och ljudnivån minskat.

Hybridlager som problemlösare 
Lager med keramiska rullkroppar är inte heller 
lika känsliga för otillräcklig smörjning som lager 
i stål. Detta ger ett mer förlåtande lager vid 
denna typ av problematik. 

I processindustrin inns det lera exempel 
på pumpar och kompressorer som arbetar i 
aggressiv media och som har problem med 
smörjningen av sina lager. Hybridlager kan då 
användas som problemlösare i t.ex. kylkom-
pressorer och kryogeniska pumpar. Där smörjer 
helt enkel mediet självt och på så sätt har man 
lyckats mångdubbla intervallet mellan lagerbyte.

SKF har ett brett utbud av hybridlager
Som stock- eller beställningsvara inns t.ex. 
•  ett brett utbud av de vanligaste storlekarna 

av tätade, livstidssmorda spårkullager till 
elmotorer

•  vinkelkontaktkullager och enradigt cylindriskt 
rullager i superprecisionsutförande

•  även andra lagertyper och -storlekar kan 
levereras mot förfrågan  

SKF superprecisionslager i utförande 
NITROMAX för de mest utmanande miljöerna
Det rostfria materialet NITROMAX är en ny 
generation stål med högt krom- och kväve

innehåll vilket har extremt korrosionresistenta 
och utmattningsbeständiga lagerringar. Till-
sammans med keramiska rullkroppar har dessa 
lager bidragit till att höja tillförlitligheten och 
förverkliga teknologiskiften inom industrin där 
utrustning utsätts för extremt aggressiv miljö.

Vill ni ha mer information om SKF Hybridlager 
returnera svarskortet eller klicka in på www.
skf.se/forumsvar.



Vibrationsmätningar på 
långsamt roterande maskiner 
– det är inte svårt, det tar bara längre tid

SKF kombinerade avdragare i serie TMMR F är 
en ny, förbättrad lerfunktionell avdragare för 
lossning av både inner- och ytterringar på lager 
och andra komponenter som växlar, växelhjul 
och remskivor.

Standardsortimentet består av 8 avdragare i oli-
ka storlekar samt tillhörande förlängningsenhe-
ter. Förlängningsenheterna kan också användas 
för att uppdatera beintliga TMMR F-versioner.

Avdragaren är perfekt för demontering av lager 
och komponenter som sitter långt från axelän-
den.

Det breda greppet gör det möjligt att demontera 
lager och komponenter av lera olika storlekar, 
och tack vare de självlåsande armarna är grep-
pets bredd enkelt att justera. 

SKF kombinerade avdragare i serie TMMR F 
inns i 8 olika storlekar från 23 till 350 mm och 
har en dragkraft på mellan 15 och 50 kN. 

Det ska vara enkelt och säkert att  
demontera lager
Lagerdemontering kan lätt bli ett riskfyllt 
moment, i synnerhet om en av avdragarens 
armar går sönder p.g.a. överbelastning. Så är 

dock inte fallet med SKFs avdragarserie TMMR 
F, som bland annat har en säkerhetsanordning i 
form av en visuell varning vid överbelastning – 
gängspindelns tryckfot böjs.

Vidare säkerställer sexkantskruvens placering 
i toppen av oket att avdragaren inte vrids runt 
sin egen axel om lagret sitter för hårt fast i 
inbyggnaden. Med skruven kan användaren 
vrida ytterringen under demonteringen, vilket 
minimerar skadorna på själva lagret.

SKF kombinerade avdragare i serie TMMR 
levereras i kromutförande som är enkelt att 
rengöra. 

Returnera svarskortet eller gå in på  
www.skf.se/forumsvar om du vill få  
mer infomation skickat till dig.

När det gäller vibrationsmätningar har många 
kanske uppfattningen att det inte går att göra 
användbara mätningar på långsamt roterande 
maskiner. Det är inte sant. Nästan alla instru-
ment för vibrationsmätning kan detektera lager- 
och växelproblem vid mycket låga hastigheter, 
ända ned till 0,5 rpm. Detta är ingen ny egen-
skap hos mätinstrumenten.

Vad är en långsamt roterande maskin?
När vi talar om vibrationsmätningar betecknas 
maskiner med rotationshastigheter på under 
1 Hz eller 60 rpm som långsamt roterande 
maskiner.

Om du använder en accelerometer som, precis 
som namnet antyder, mäter vibrationsaccele-
rationen, inns det en begränsning när du visar 
resultaten som vibrationshastighet med enheten 
mm/s. Det beror på begränsningar i sensorn. En 
standardsensor kan göra mätningar ned till ca 
0,7 Hz eller 42 rpm. Det betyder att instrumen-
tet kan visa allmänna problem som obalans och 
riktningsproblem ned till 42 rpm.

Hur kan man hitta lagerproblem vid 
hastigheter som är lägre än 42 rpm?
Vi människor kan höra ned till 16 Hz. Vi kan 
dock höra om någon kommer gående mot oss 
på en grusväg en bit bort med en frekvens på ca 
1 Hz (motsvarande ett steg i sekunden). Detta 
är möjligt eftersom våra öron har det vi kallar 
envelopiltrering.

Envelopiltrering är ett sätt att höra frekvenser. 
T ex en person som går på en grusväg, och den-
na information kan omvandlas till en upplysning 
om hur ofta personen tar ett steg. 

Denna teknik lämpar sig väl för att hitta lager- 
och växelproblem. Vid lagerproblem spricker 
oljeilmen och metall ligger an mot metall. Det 
genererar en högfrekvent signal som vi, med 
hjälp av instrument, kan fastställa frekvensen 
av.

Sedan 1960 har SKF använt maskiner med 
envelopiltrering för att göra kvalitetstester för 
att undvika att nya lager med fel skickas från 
fabrikerna. Tekniken är mycket utbredd i dag 
och varje dag görs mängder av mätningar. 

Två saker är mycket viktiga att komma ihåg 
när man gör vibrationsmätningar på långsamt 
roterande maskiner:
• Placering av sensorer
• Mätperiod

Placering av sensorer
Ju långsammare en maskin roterar, desto lägre 
är vibrationssignalens nivå. Det betyder att 
signalen är extremt låg vid hastigheter under 
60 rpm. Därför är sensorernas placering och 
montering mycket viktig. Sensorn ska placeras 
så nära den förmodade skadan som möjligt och 
monteras på ett sådant sätt att signalen kan 
nå sensorn. Det bästa sättet att montera en 
sensor på är att använda ett gängstycke som 
skruvas fast i maskinen och sensorn. Ofta är 
detta inte möjligt och sensorerna måste istället 
monteras med lim eller magneter. Det är viktigt 
att sensorn har god kontakt med maskinens 
yta. Exempelvis gör lite smörjning under mag-
neten underverk med signalens kvalitet.

 

Mätperiod
Mätperioden är den viktigaste 
parametern vid mätningar på långsamt 
roterande maskiner. Kort sagt får man 
bättre mätresultat ju längre tid man mäter. 
För att kunna fastställa ett lagerfel ska felet 
upprepas ett antal gånger under en mätperiod. 
En tumregel är att hållaren skall rotera minst 
10 varv som nästan alltid 0,4 gånger rota-
tionshastigheten. Vid en hastighet på 6 rpm 
är beräkningsformeln för mätperiodens längd 
således: antalet gånger ”10”/(rpm”6”/60*hål-
larproblem ”0,4” vilket ger 10/(6/60*0,4)=250 
sekunder, eller 4 minuter och 10 sekunder. 

För att mätningen ska ta så lite tid som möjligt 
ska man använda ett mätinstrument med lera 
kanaler. Exempelvis mäter en Microlog med tre 
simultana kanaler snabbare än ett instrument 
med en kanal.

Slutsatser
•  Det är inte svårt att göra mätningar på lång-

samt roterande maskiner.
•  Resultaten blir inte bättre om lågfrekvens-

sensorer används.
•  Det går att använda standardutrustning om 

den klarar envelopiltrering.
•  Det är viktigt att sensorerna är korrekt 

monterade.

Returnera svarskortet eller gå in på  
www.skf.se/forumsvar om du vill få  
mer information skickat till dig.

SKF kombinerade avdragare  
- SKF kombinerade avdragare,  
nu med en längd som passar dig 
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Smarttelefoner har blivit ett självklart inslag i vår 
vardag. Mobilapplikationer har blivit väsentliga i 
vardagen för både användare och leverantörer 
och används i allt från research och planering 
till utförande av speciika uppgifter eller beräk-
ningar.

Nu går det att hämta SKF Mobile Apps i App-
le App Store eller på Android Market. Med de 
här apparna erbjuder SKF helt nya verktyg 
för anställda, kunder och studerande. Appar-
na innerhåller inte bara massor av användbar 
information, utan de gör det även möjligt att t.ex. 
utföra viktiga beräkningar. Du får med andra ord 
direkt tillgång till stora mängder information.

SKF Bearing Calculator
SKF Bearing Calculator är ett användarvänligt 
verktyg för val av lager och beräkningar. Med 
detta verktyg kan du bland annat beräkna 
maximalt tillåten lagerhastighet och livslängd för 
smörjmedel samt söka efter annan information 
som lagerfrekvenser eller passningar mot hus 
och axlar. Det går att söka efter lager med hjälp 
av nyckelparametrar som beteckning och mått. 
Detta verktyg erbjuds som en app till iPhone och 
iPad, så det är tillgängligt överallt.

Det inns i nuläget ler än 15 SKF Mobile Apps. 
Om du vill veta mer, hittar du dem på www.skf.
com under Knowledge Centre, Engineering Tools. 

Du kan även skanna nedanstående QR-koder 
med din telefon eller surfplatta och därmed 
komma direkt till Apple App Store eller Android 
Market, där du kan hämta SKF Mobile Apps.

Vi hoppas att du får stor glädje av dessa appar.

Apple app store  Android market

SKF Mobile Apps 
– direkt tillgång till information

SKFs rullskruvar
– Skruvade lösningar för miljövänligare produktion

Elektromekaniska lösningar ersätter i allt större 
utsträckning hydraulisk och pneumatisk drift.  
SKF driver utvecklingen att gå från hydraulisk 
eller pneumatisk till elektromekanisk rörelse 
genom bland annat sina rullskruvar som re-
presenterar toppmodern drivkraft för kraftfull 
elektromekanisk rörelse. 

Företag från ett brett spektrum av bran-
scher ersätter sina linjära rörelser med SKFs 
rullskruvar och drar nytta av deras höga 
belastnings- och cykelkapacitet, höga prestan-
da och livslängd, positiva miljöpåverkan (hög 
energieffektivitet och inga oljeläckage), lägre 
underhållskostnader, låga ljudnivå och total 
ägandekostnad. Det ska framförallt poängteras 
att rullskruvar kan erbjuda en energibesparing 
upp till 70% och en betydligt enklare installation 
jämfört med hydrauliklösningar.

Rullskruvar – två grundläggande typer
Likt kulskruvar så omvandlar rullskruvar rote-
rande rörelse till linjär rörelse och vice versa, 
men de erbjuder en prestandanivå långt bort-
om kapaciteten hos kulskruvar.  Rullskruvar 
är väl lämpade för tunga laster, hög rotations-
hastighet, hög linjär hastighet, hög accelera-
tion, yttersta precision och styvhet samt för 
drift i krävande miljöer.

Det inns två grundläggande typer av rullskru-
var som täcker upp olika behov och applikatio-
ner:

•  Planetrullskruvar –  Denna typ av rullskruv 
har gängade rullar som arbetar utan återfö-
ring. Det innebär att man alltid har maximal 

kraft, styvhet, lastförmåga, hastighet, accele-
ration, livslängd och tillförlitlighet i fråga om 
servicebehov.    

Typiska användningsområden för denna typ 
är verktygsmaskiner, formsprutning, stålin-
dustri och automationsindustri.

• Recirkulerande rullskruvar – Denna typ av 
rullskruv har spårade rullar. Detta ger möjlig-
heten till en låg stigning ( 1mm/rpm)  i positio-
neringsnoggrannhet, axiell styvhet för extrema 
precisionsapplikationer.

Typiska Industrier och applikationer är slipma-
skiner, laboratorieutrustning, pappersindustri, 
pressmaskiner och precisionsmaskiner. 

Varför ska man vända sig till SKF?
SKF har levererat planetrullskruvar och recir-
kulerande rullskruvar sedan 1946, vilket gör att 
SKF har den största kunskapen och bredaste 
erfarenheten av denna teknik i världen.  

Vidare så erbjuder SKF det bredaste utbudet 
av rullskruvar såsom rullskruvar från axel-
diameter 8 mm till 240 mm (planetrullskruv) 
och med stigning från 0,8 mm (recirkulerande 
rullskruvar) till 50 mm (planetrullskruvar). 
Utöver standardsortimentet som är tillverkat i 
högvärdigt lagerstål så kan SKF erbjuda olika 
specialutföranden såsom rostfritt stål och 
högtemperaturstål i kombination med speci-
albeläggningar för att klara de mest krävande 
miljöerna. 

Rullskruvarna går att få bearbetade och mon-
terade för våra standard-lagerhus. Lager husen 
är framtagna för att matcha rullskruvens 
kapacitet. Möjlighet inns även att få skruvarna 
bearbetade efter kundritning.

Returnera svarskortet eller gå in på www.skf.
se/forumsvar om du vill få mer information om 
rullskruvar skickat till dig. 


