
med SKFs och Lincolns automatiska smörjsystem

Öka jordbruksmaskinernas 
produktivitet



Vi vet att tiden på fältet är kritisk, oavsett om det beror på tuffa 

väderförhållanden eller andra orsaker. Att dina maskiner är till-

gängliga och fungerar optimalt är ett absolut måste under 

säsongen. Med SKFs och Lincolns automatiska smörjsystem  

stiger driftsäkerheten och därmed tillgängligheten i fält, varje dag.
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Varför ska du välja ett smörjsystem från SKF och 
Lincoln? 

Låt oss svara med ett ord: Erfarenhet. Tack vare våra kombinerade 
kunskaper inom detta och andra områden har vi utvecklat effektiva 
automatiska smörjsystem som är special-
anpassade för jordbruksmaskiner.

Våra smörjlösningar har använts av jord-
brukare under flera decennier för att öka 
produktiviteten, förlänga utrustningens 
livslängd och maximera avkastningen. 

Kombinationen av Lincolns och SKFs 
smörjprodukter och kompetenser har resul-
terat i ett antal förstklassiga smörjtjänster 
och avancerade automatiska smörjsystem.

Din lokala återförsäljare, som företräder 
båda varumärkena, har ett brett smörjsorti-
ment och kan hjälpa dig med installation 
och andra tjänster efter behov. Lokala 
marknadsspecialister finns också tillgäng-
liga och kan dela med sig av sin expertis och 
ge support för specifika tillämpningar. Våra 
smörjsystem erbjuds även fabriksmonte-
rade eller som fabrikstillval och säljs via 
maskinåterförsäljare.

Miljömedvetenhet

SKF anser att det är viktigt att ta hänsyn till miljön vid konstruktion 
och produktutveckling, och företagets mål är att minska våra pro-
dukters totala miljöpåverkan under hela deras livscykel. 

Våra smörjprodukter för jordbruksmaskiner är inget undantag. 
Eftersom våra automatiska smörjsystem 
levererar små, exakta mängder smörjmedel 
till varje smörjställe hamnar inget överflödigt 
smörjmedel på utrustningen eller 
omgivningen. 

Därmed minskar behoven av rengöring 
och avfallshantering, mindre smörjmedel 
går till spillo och användarnas säkerhet ökar.

Två ledande varumärken.  
En global resurs.
Genom att kombinera våra kunskaper skapar vi bättre 
jordbruksmaskiner

SKF plus Lincoln –  

En kraftfull formel för tillförlitlighet: 

• Innovativa produkter: 
Branschens mest omfattande och avancerade  
smörjsortiment

• 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

33



Mer tid på fältet med automatisk 
smörjning 

Förutom att skapa en välfungerande smörj-
film som minskar slitaget är regelbunden 
smörjning ett sätt att avlägsna föroreningar 
från bussningar och lager. Om damm, 
smuts, sand och vatten tillåts tränga in i 
dessa komponenter bildar de ett ”slipmedel” 
som förkortar lagrets livslängd betydligt.  

En korrekt manuell smörjning tar normalt 
ca 30 minuter per maskin och underhålls- 
cykel. Om varje smörjställe på varje maskin 
inte smörjs ordentligt kan scheman, under-
hållskostnader och drifttiden påverkas 
negativt.

Med automatisk smörjning minskar stille-
ståndstiden och maskinerna är tillgängliga 
när du behöver dem. Förutom att bidra till 
ökad tillförlitlighet och tillgänglighet hjälper 
smörjsystemen till att förlänga livslängden, 
minska drift- och smörjkostnaderna och 
minimera miljöpåverkan genom att förhin-
dra översmörjning. Med mindre manuell 
smörjning minskar också antalet potentiella 
olyckor, och mekaniker kan ägna sig åt andra 
uppgifter. 

SKFs och Lincolns automatiska smörj- 
system motverkar skador och oplanerade 
stillestånd, och arbetsstyrkan kan användas 
optimalt.

Automatiska smörjsystem tillför rätt mängd 
smörjmedel vid rätt tillfälle – samtidigt som  
lagret är i rörelse.

Tid mellan smörjningar

Tillförd smörjmedelsmängd

För mycket 
smörjmedel

För lite 
smörjmedel

— Manuella smörjcykler
— Automatiska smörjsystemcykler
---  Maximal lagerkapacitet

Optimal 
smörjmedels-
mängd
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Välbeprövat, tillförlitligt och 
effektivt

En exakt automatisk smörjning 
ger betydelsefulla fördelar:

• Längre intervaller mellan förebyggande 
underhåll

• Färre arbetstimmar på förebyggande 
underhåll

• Mindre komponentfel
• Ökad maskinanvändning
• Längre brukbarhetstid
• Maskinernas säkerhet och tillförlitlighet 

förbättras
• Högre andrahandsvärde för utrustningen

Erfarenhet från en mängd olika  
tillämpningar

SKF erbjuder ett komplett sortiment smörj-
system med hög prestanda för jordbruks- 
marknaden, med produkter som är anpas-
sade efter varje kunds specifika behov. Origi-
naltillverkare (OEM-företag) och deras åter-
försäljare erbjuder SKFs och Lincolns 
smörjsystem som standardalternativ. Dess-
utom kan vårt globala nätverk av kvalifice-
rade återförsäljare skräddarsy och installera 
system på de flesta jordbruksmaskiner. 

SKF erbjuder automatiska smörjsystem 
som är kompatibla med olja, flytande fett och 
fett upp till NLGI 2 och som överensstämmer 
med originaltillverkarens krav och dina aktu-
ella driftförhållanden.

Beräkning av avkastning på 

investering (ROI) 

• Öka produktionen genom att förhin-
dra maskinstillestånd för manuell 
smörjning

• Minst 90 % minskning av  
antalet arbetstimmar för smörjning

• Minst 50 % ökad produktion genom 
minskning av smörjrelaterade lagerfel 
som uppstår på grund av bristfällig 
smörjning

• Minst 50 % minskning av  
antalet reparationstimmar

• Minst 50 % lägre kostnader för 
reservdelar

• Smörjmedelsförbrukning och 
energikostnader minskar i olika 
omfattning

Maximera produktionen, förläng 

komponenternas livslängd, optimera 

utrustningens utnyttjandegrad och 

öka andrahandsvärdet med 

automatisk smörjning.
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Lösningar för alla 
jordbrukstillämpningar
SKFs och Lincolns automatiska smörjsystem hjälper dig att få ut mesta möjliga av din tid på fältet. 

Våra smörjlösningar ser till att dina maskiner fungerar tillförlitligt under hela säsongen.

Skördetröskor

Att din skördetröska är tillgänglig 
och fungerar optimalt är otroligt 
viktigt under skördesäsongen. SKF 
ProFlex och Lincoln Quicklubs auto-
matiska, progressiva smörjsystem 
passar mycket bra för sådana 
tillämpningar. 

Fodermaskiner

Automatiska smörjsystem hjälper dig att minimera underhållstiden 
och öka drifttiden och maskinernas tillgänglighet. 

Balpressar

Vid pressning av hö är drifttiden och tillgäng-
ligheten lika viktig som vid skörd. Att smörja 
maskinerna manuellt kan ta mer än timme, 
vilket motsvarar 35 rundbalar. Med SKFs och 
Lincolns automatiska smörjsystem får du 
tillbaka den timmen, varje dag. Antalet kom-
ponentfel och därav följande stillestånd mins-
kar avsevärt, och du slipper den smutsiga och 
kladdiga manuella smörjningen. Allt använ-
daren behöver göra är att kontrollera smörjmedelsbehållaren.

Både progressiva smörjsystem och enledarsystem täcker in alla 
smörjställen på chassi och mataren. Båda smörjsystemen kan 
användas för att smörja kedjor och drivenheter med borstar eller 
munstycken. Exakt uppmätta smörjmedelsmängder minskar slitaget 
och bidrar till en jämn och smidig maskindrift. Sortimentet inbegri-
per även mekaniska pumpar som enkelt drivs med balpressens 
befintliga drivaxel.
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Odlings-, så- och 
planteringsmaskiner

På grund av deras vikt, storlek och 
exponering för förhållandena på 
fältet måste de flesta redskap 
smörjas varje dag. Smörjställena 
är ofta utspridda och placerade på 
redskapens undersida, vilket för-
svårar smörjningen.

Automatisk smörjning är den mest kostnadseffektiva lösningen för 
att skydda den här typen av utrustning. Systemets smörjfördelare 
mäter upp och fördelar smörjmedel till de tillkopplade 
komponenterna. 

Gödselspridare och besprutare

Slamtankar och tillhörande utrustning 
utsätts ofta för aggressiva vätskor, smuts, 
damm, våta underlag m.m. Genom smörj-
ning kan dessa faktorer hållas utanför 
maskinen och och därmed uppfylla kun-
dens hygienkrav. Slamutrustning kan ha 
upp till 100 smörjställen, vilket gör under-
hållsarbetet mycket krävande om det 
utförs manuellt. 

SKFs och Lincolns progressiva smörjsys-
tem hjälper dig att minimera underhållsbehoven och maximera 
maskinernas tillgänglighet. Det installerade smörjsystemet kan 
också tillföra en korrekt mängd smörjmedel till maskinens axel.

Traktorer

Traktorns framaxel är ofta 
avancerad med fjädring och 
flera belastade leder. Smörj-
punkterna sitter vanligtvis 
svåråtkomligt, den manuella 
smörjningen är obekväm och 
tar tid.  Att smörja dem manu-

ellt kostar arbetstimmar som skulle kunna användas mer effektivt 
ute på fältet. Lincolns automatiska smörjsystem Quicklub är enkelt 
att installera och eftermontera.

Redskap

Jordbruksredskap används ofta vid 
riktigt tuffa driftförhållanden. SKFs 
och Lincolns automatiska eller 
centrala smörjsystem förlänger 
utrustningens livslängd och mini-
merar underhållsbehoven.

...och mycket mer
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Stort antal komponenter 
för en mängd olika smörjtillämpningar

Smörjsystem av progressiv typ eller 
enledarsystem

SKF har ett stort antal pumptyper och smörjfördelare i olika storlekar 
vilket innebär att systemet enkelt kan anpassas efter antalet smörj-
ställen. För den som vill minimera installationstiden finns förmonte-
rade satser för både progressiva system och enledarsystem. De flesta 
kan installeras på 8 timmar eller mindre.

Fördelar:

• Längre livslängd
• Maskinernas säkerhet och tillförlitlighet förbättras
• Tillgängliga i OEM-ledet eller kan installeras av professionella 

montörer på plats
• Minimerar monteringstiden

Egenskaper: 

• Standardfetter upp till NLGI klass 2, tillhandahålls av din leverantör
• Lättjusterad smörjintervall
• Övervakning som tillval
• Alla tillbehör som behövs för just din ditt smörjbehov

Specialanpassade kedjesmörjningssystem

Automatiska smörjsystem smörjer periodiskt drivkedjorna med olja 
eller fett medan maskinen är i rörelse. Smörjrullar, borstar eller 
munstycken fördelar smörjmedlet jämnt över hela kedjans bredd. 
Med rätt mängd smörjmedel hålls smuts borta från kedjan och andra 
viktiga delar.

Fördelar:

• Optimerad smörjmedelsförbrukning:  
Ingen onödig miljöförorening

• Förlänger kedjans livslängd
• Ger en mer tillförlitlig drift och bättre motståndskraft mot slitage

Egenskaper:

• Standardolja och fett NLGI klass 00, 000, tillhandahålls av din 
leverantör 

• Smörjmedelsvolymen kan enkelt justeras efter driftförhållandena 
samt kedjans storlek och längd

• Specialsystem för balpressar finns
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Automatisk 
enpunktsmörjare  
för ett smörjställe

SKFs enpunktsmörjare för ett smörjställe 
matar automatiskt rätt mängd fett till ett 
enda smörjställe under en definierad 
tidsperiod.  

Fördelar:

• Enkla att installera och använda
• Stort sortiment av tillbehör

Egenskaper:

• Effektivt skydd mot vatten och damm
• Erbjuds med engångspatroner i två 

storlekar
• Lämpliga fetter och kedjeoljor finns
• Inställbar doseringshastighet

Verktyg för effektiv manuell  
smörjning

Lincolns sortiment, PowerLuber, av hand-
drivna smörjverktyg är utformat med fokus 
på kraft och prestanda. 

Fördelar:

• Omfattandee utbud av manuella 
smörjverktyg

• Erbjuder enkel punktvis smörjning

Komplett utrustning för 
underhåll 

I vårt omfattande sortiment av välbeprövade 
pumpar, slangrullar, doseringsventiler, fett-
sprutor och vätskestyrningssystem finns allt 
som behövs för en fullt fungerande 
anläggning. 

Fördelar:

• Komplett sortiment från behållare till 
smörjmedelsdispensers

• Möjlighet att designa system för alla 
slanglängder, smörjmedel/vätskor, tempe-
raturer och flödesvolymer

• Vätskestyrningssystem övervakar nog-
grant mängden smörjmedel som används

Egenskaper:

• Beprövade pumpkonstruktioner för alla 
typer av behållare och smörjmedel

• Slangrullar med varierande längd och 
diameter
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Lokal support med global erfarenhet

Gedigen, lång och samlad erfarenhet

Genom att kombinera SKFs och Lincolns världsomspännande erfa-
renhet, produktportföljer och distributionsnät, kan vi erbjuda bran-
schens 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 livs-
längd, maskinens drifttid och säkerhet, samtidigt som personal- och 
underhållskostnader samt miljöpåverkan, minimeras. 

Tillgång till ett servicenätverk

SKFs och Lincolns produkter finns tillgängliga för dig oavsett  
var i Sverige du befinner dig. Mer information finns på  
www.skf.se/smorjsystem. 

Support av applikationsingenjörer 

• Samarbete med kunder för att utveckla 
skräddarsydda smörjlösningar för speci-
fika behov

• Tredimensionella CAD-data finns i 
ursprungligt format i den webbaserade 
produktkatalogen

• SKF LubCAD app för mobila enheter
• Investeringar i forskning och utveckling 

har resulterat i ett stort antal patent  

Eftermontering av smörjsystem

• Professionell montering av centrala 
smörjsystem på plats

• Specialanpassad konstruktion och instal-
lation av system på de flesta utrustningar

Service och reparation

• Installation, service och underhåll på plats
• Utbildning av operatörer och 

underhållspersonal
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Vi finns här för dig, var du än är

Med smörjapplikationscenter på alla kontinenter och ett världsom-
spännande nätverk av återförsäljare, har SKF de människor, produk-
ter och den support du behöver för att optimera ditt smörjnings- 
program. 

För mer information, kontakta närmaste SKF-representant eller 
besök skf.com/TheFormula

Global tillgänglighet

• Världsomspännande återförsäljarnätverk
• Kombinerat nätverk av erfarna 

samarbetspartner

Våra smörjspecialister erbjuder 

följande:  

• 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 

miljöfrågor
• Förmonterade smörjkit för enkel 

eftermontering
• Lokal inventering av systemkompo-

nenter och reservdelar
• Inköpslogistik och synkroniserad 

produktion
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