
Öka produktiviteten
med SKFs och Lincolns automatiska smörjsystem
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SKF och Lincoln har gått samman för att kunna tillhandahålla världens mest 
kompletta produktportfölj inom smörjsystem, från manuella system till de mest 
avancerade centrala och automatiska på marknaden. Tillsammans erbjuder vi ett 
komplett sortiment inom verktyg för smörjning och experttjänster, från nyckelfär-
diga konstruktioner och installationer till tester och utbildning.

Med en samlad erfarenhet inom friktionshantering kan vi hjälpa dig att förbättra 
maskinernas tillförlitlighet, sänka underhållskostnaderna, öka produktiviteten, 
höja säkerheten och optimera din arbetsstyrka.
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Oöverträffad erfarenhet
Med SKFs och Lincolns produktportföljer i kombination kan vi 
alltid hitta rätt lösning för just din tillämpning.

Flera decenniers kunskap baserad på kunders applikationer, där 
smörjsystemen varit en viktig del för att säkerställa produktiviti-
teten, förlänga utrustningens livslängd och maximera avkast-
ningen.

En leverantör av smörjsystem
Med ett heltäckande produktsortiment i kombination med att vi 
inns representerade över hela Sverige, gör att du kan få hjälp 
med att hitta en individuellt anpassad lösning som matchar just 
dina behov.

Klassledande smörjningstjänster
SKF ger dig global support på lokal basis, inklusive installation, 
reparation och förrådshållning. 

Våra kunniga marknads-
specialister kan hjälpa dig 
med frågor som livscykel-
hantering och miljöhänsyn, 
samt servicekontrakt och 
utrustningsövervakning.

Två ledande varumärken.  

SKF plus Lincoln – En kraftfull formel för tillförlitlig-
het:
• Innovativa produkter: 

Det mest omfattande och avancerade smörjningssorti-
mentet i branschen

• Lokal och global support: 
Två expertteam inom smörjning förenar sina krafter

• Installationssupport: 
Kombinerad expertis för installation av rätt lösning

Titta närmare på våra lösningar på skf.se/smorjsystem

Kombinerade kunskaper om tillämpningar och produkter 
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Tappar och bussningar havererar utan korrekt smörjning
Manuell smörjning tar tid, kräver att maskinen står still och görs ofta med långa intervaller.

Kostnader som kan uppstå vid felaktig manuell 
smörjning:
• Förlorad produktionstid på grund av oplanerade 

driftstopp

• Ökade kostnader för ersättningskomponenter

• Lägre andrahandsvärde för begagnad utrustning

• Ökad risk för personskador vid manuell smörjning 
av utrustning

• Smörjmedelsspill vid felaktig smörjning

• Miljöpåverkan 

Om damm, smuts, sand och vatten tillåts tränga in i tappar och 
bussningar, kommer ett ”slipmedel” att bildas som kan förkorta 
lagrets livslängd betydligt. Detta kan orsaka oönskade drift-
stopp med minskad produktivitet som följd.
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Fundera på dina nuvarande kostnader 
för manuell smörjning:
• Produktionsvärde per timme?

• Antal smörjningsrelaterade  
reparationer?

• Antal förlorade produktionstimmar?

• Genomsnittlig kostnad för  
reservdelar per reparation?

• Genomsnittlig personalkostnad per 
timme?

• Reskostnad för servicebilen?

• Smörjningsfrekvens per vecka?

• Tidsåtgång för smörjning?

• Utrustningens andrahandsvärde?

• Utnyttjandegrad?

Maximera produktionen, minska 
livscykelkostnaderna, optimera 
utrustningens utnyttjandegrad och 
öka andrahandsvärdet med 
automatisk smörjning.

Fördelar med automatisk smörjning:
• Öka produktionen med mer drifttid

• Ökad livslängd på maskinen

• Högre andrahandsvärde

• Minskade risker för personskador

• Lägre kostnader för smörjmedel

• Minskad miljöpåverkan

Maximera produktiviteten med korrekt smörjning
Automatisk smörjning tillför rätt mängder smörjmedel med rätt intervall under drift

Automatiska smörjsystem tillför rätt mängd smörjmedel 
vid rätt tillfälle – när lagret är i rörelse. Upprepad 
smörjning upprätthåller en korrekt smörjmedelsilm för 
att minska slitage, och rensar tappar och bussningar 
från föroreningar.

Tid 

Automatisk och manuell smörjning, jämförelse

Över- 
smord

Optimal

Under- 
smord

— Manuell smörjning
— Automatisk smörjning

Spill och föroreningar

Förtida slitage, höga reparationskostnader
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Erfarenhet från en mängd tillämpningar
SKF erbjuder ett komplett sortiment högpresterande smörjsystem för anläggningsutrustning anpassade till kundens 

speciika behov. Vi kan också erbjuda support genom tillståndsövervakning av maskinkomponenter, delsystem och 

smörjsystem. Många tillverkare av originalutrustning (OEM) erbjuder SKFs och Lincolns smörjsystem som fabriks- 

monterade alternativ.

Panelmonterade reglage
från enkla till avancerade 
system 

Anpassad pumpmontering
för enkel övervakning och 
påfyllning

Smörjfördelare
korrekt placering och fastsätt-
ning skyddar utrustningen

Utsatta områden
där placeras komponenterna väl skyddat

Midjestyrning
kräver korrekt installering av 
smörjledningar för att klara 
rörelser
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Lösningar för alla miljöer
Oavsett arbete; tunga laster, rivningsarbeten, sand, vatten, berg eller jord,  

så har SKF smörjsystemet för att klara omgivningens miljö. 

Hydraulredskap
minimera slitaget med SKFs 
och Lincolns hydrauldrivna 
smörjpumpar 

Skopinfästning och länkage
kräver mycket smörjmedel; erfarna  
installatörer avgör vilket skydd som krävs 
för maximal hållbarhet

Installation
utförs av kunniga installatörer för effektiva och 
kvalitativa system

Placering av pump 
synlig eller dold; med olika 
behållarstorlekar för olika 
serviceintervaller
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Andra vanliga tillämpningar:
• Dumprar

• Asfaltläggare

• Schaktvagnar

• Sorterverk

• Borriggar

• Bandschaktare

• Väghyvlar

• Redskapsbärare

• Grävmaskiner

• Hjullastare

• Tipptruckar

• Grävlastare

• Krossverk

• Hydraulhammare

• Kompaktorer

• Materialhanterare

• Teleskoplastare

Andra mobila tillämpningar
SKFs och Lincolns nätverk av godkända återförsäljare har erfarenhet av att installera system på många 

typer av mobila anläggningsutrustningar.
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Komplett utrustning för fordons-
underhåll
Oavsett om det gäller att pumpa, dosera 
eller spåra användningen av vätskor, oljor 
och fetter, kan SKF erbjuda pålitliga 
lösningar för fordonsunderhåll.

Anläggningsutrustning
Stationära applikationer processutrustning måste 
smörjas regelbundet för att fungera tillförlitligt och 
effektivt. Oplanerade driftstopp för en speciik 
applikation ger negativa konsekvenser i hela 
anläggningen med bl.a. ökade reparationskostnader 
och minskad produktivitet som följd. Här kan SKFs 
och Lincolns olika centralsmörjsystem hjälpa till att 
optimera anläggningens drift. SKFs och Lincolns 
smörjsystem kan hjälpa till att optimera anläggning-
ens drift.

Anläggnings- och underhållsverkstäder
Utöver mobila tillämpningar erbjuder SKF smörjsystem till stationär processutrustning och 

underhållsverkstäder.
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Kontinuerlig smörjning med kundanpassade 
progressivsystem

I progressiva automatiska smörjsystem tillför en kolvpump en deinierad mängd 
smörjmedel genom huvudledningen till en mätenhet på varje utlopp. Systemen SKF 
ProFlex och Lincoln Quicklub är konstruerade för speciika tillämpningar och kan 
konigureras för att möta de unika smörjbehoven för varje smörjställe på 
utrustningen. 

Fördelar:
• Kontinuerlig tillförsel av smörjmedel 

när pumpen är i drift

• Enkel övervakning av systemet

• Modeller med dataloggning följer 
pumpens prestanda och uppmärksam-
mar operatören om systemet kräver 
service

Egenskaper:
• Behållarvolym:  

2–20 liter (4,4–44 Ibs)

• Tryck: upp till 350 bar (5 000 psi)

• Drivning: 12 / 24 V DC

• Interna eller externa styrdon

• Fett eller olja
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Utbyggnadsbart smörjsystem med en smörjledning 
för stora utrustningar
I smörjsystem med en smörjledning matar en pump smörjmedel via huvudledningen 
till dosörer där det matas vidare till smörjställena. De enskilda smörjkraven för varje 
smörjställe kan justeras. 

Fördelar:
• Kan användas under högt tryck

• Enkelt att modiiera och utöka:  
Modularitet gör att systemet snabbt 
kan ändras utan att koppla ur rör 
och slangar 

• Modulkoncept ger låg kostnad vid 
byte av komponenter 

Egenskaper:
• Behållarvolym:  

1–180 liter (2,2–400 Ibs)

• Tryck: 200–300 bar  
(2 900–4 350 psi)

• Drivning: 12 / 24 V DC eller hydrau-
lisk

• Interna eller externa styrdon

• Fett eller olja



12

Komplett utrustning för underhåll 

Vårt omfattande sortiment av beprövade pumpar, slangrullar, 
doseringsventiler, fettsprutor och vätskestyrningssystem 
erbjuder allt som behövs för att bygga en fullt fungerande 
anläggning på plats hos dig som kund. 

Fördelar:
• Komplett sortiment från behållare till smörjmedels- 

dispensers

• Möjlighet att designa system för alla slanglängder, 
smörjmedel/vätskor, temperaturer och lödesvolymer

• Vätskestyrningssystem övervakar noggrant mängden 
smörjmedel som används

Egenskaper:
• Beprövade pumpkonstruktioner för alla typer av  

behållare och smörjmedel

• Slangrullar med varierande längder och diametrar

• Komplett sortiment av mätande och icke-mätande 
doseringsventiler för alla väderförhållanden, inklusive 
temperatur och fuktighet

• Komplett erbjudande för hantering av använd vätska, 
inklusive bärbara tömnings- och pumpsystem
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När automatisk smörjning inte är tillgänglig

Lincolns sortiment, PowerLuber, av handdrivna smörjverktyg är 
utformat med tanke på kraft och prestanda. 

Fördelar:
• Mycket omfattande utbud av manuella smörjverktyg

• Erbjuder enkel punktvis smörjning
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Support av applikationsingenjörer 
• Samarbete med kunder för att 

utveckla skräddarsydda smörjlös-
ningar för speciika behov

• 3D CAD-data inns i ursprungligt 
format i produktkatalogen online 

• SKF LubCAD app för mobila enheter

• Investeringar i forskning och utveck-
ling har resulterat i ett stort antal 
patent  

Eftermontering av smörjsystem
• Professionell montering av centrala 

smörjsystem på plats

• Specialanpassad konstruktion och 
installation av system på de lesta 
utrustningar

Service och reparation
• Installation, service och underhåll på 

plats 

• Utbildning av operatörer och under-
hållspersonal

Gedigen, lång och samlad erfarenhet
Genom att kombinera SKFs och Lincolns världsomspännande 
erfarenhet, produktportföljer och distributionsnät, kan vi 
erbjuda branschens mest kompletta sortiment av lösningar för 
smörjsystem över hela världen.

Oavsett hur stora dina maskiner är eller hur de är konstruerade, 
har SKF produkter och resurser som hjälper dig öka dina lagers 
livslängd, maskinens drifttid och säkerhet, samtidigt som 
personal- och underhållskostnader samt miljöpåverkan, 
underhållskostnader och miljöpåverkan minimeras. 

Tillgång till ett servicenätverk
SKFs och Lincolns produkter inns tillgängliga för dig oavsett var 
någonstans i Sverige du beinner dig, mer information inns på 
www.skf.se/smorjsystem.  

Lokal support med global erfarenhet
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Global tillgänglighet
• Omfattande nätverk av erfarna 

partners

• Skräddarsydd design av smörjsystem

• Systeminstallation och driftsättning

• Service och reparation

• Analys och testning av smörjmedel

• Utbildning i smörjhantering

• Garantisupport

• Kontrakt för systemunderhåll

• Undersökningar och rekommendationer

• Analys av avkastning på investering 
(ROI)

• Vägledning om säkerhets- och miljö- 
frågor

• Förmonterade smörjkit för enkel 
eftermontering

Vi inns här för dig var du än är

Med smörjapplikationscenter på alla kontinenter och ett 
världsomspännande nätverk av återförsäljare, har SKF den 
support du behöver för att optimera ditt smörjningsprogram. 

Kontakta eller besök din närmaste SKF-representant för mer 
information 

www.skf.se/smorjsystem
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