
1

FORUM  |  Nr 39  |  Maj 2019

En kundtidning från SKF  I  Nr 39

FORUM

I FORUM 39

Snabb utveckling gav pris . . . . . . 2

Minska livsmedelsrisker  . . . . . . . . 4

Ny styrcentral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

NLGI-klassat fett . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Från tanke till verkstad  . . . . . . . . . 6

Tankar om digitalisering . . . . . . . . 6

Tävling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

2

4

Exemplariskt samarbete 
gav önskat resultat

Svensk industri samlades för att fokusera 
på digitaliseringens möjligheter
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Rekordsnabb 
utveckling gav innovationspris
– Vi behövde ta fram en effektiv, extremt robust och helt 
dammfri golvslipmaskin – under tidspress!

Martin Persson, produktchef på Scanmaskin i Lindome, 
beskriver den utmaning företaget stod inför hösten 2017.

Det gick vägen. I nära samarbete med SKF togs den nya 
maskinen fram rekordsnabbt. Som senare utnämndes till 
Årets Innovation.

World Series kallas den nya generation 
dammsäkrade golvslipmaskiner från 
Scanmaskin, som på många sätt revolu-
tionerat marknaden och belönats med det 
stora innovationspriset 2018 av fackorga-
net Professionell Demolering.
Modellerna, som nu säljs över hela värl-
den, visades för allra första gången på 
branschmässan World of Concrete i Las 
Vegas i januari 2018.

– Vi ick ett otroligt bra mottagande där 
och hade beställningar för 2,5 miljoner 
dollar med oss hem, berättar Scanmaskins 
VD, Paolo Bergstrand.
För Scanmaskin, en uppstickare på 
marknaden, var det avgörande att kunna 
lansera maskinen just där och då. Mäss-
san utgjorde med andra ord deadline för 
produktutvecklingen.
Resan dit är ett talande exempel på hur 
smidigt och snabbt ett industriellt utveck-
lingsarbete kan genomföras tack vare ett 
väloljat partnersamarbete.
För Scanmaskin stod det tidigt klart att 
man ville göra projektet i samarbete med 
leverantörer, återförsäljare och konsulter.
– Vi ville helt enkelt dra nytta av så mycket 
kunskap som möjligt, säger Paolo Berg-
strand.
Idén, som bygger på ett helt nytt koncept, 
väcktes våren 2017. För att skapa en ma-
skin med extremt hög driftsäkerhet måste 
ett nyckelproblem lösas: att ta fram en 
ny typ av tätning som kan förhindra att 
damm tränger in i systemet.
– Det är ett hårt slitage på detaljerna i 
slipmaskinerna, de går oerhört tufft när 
man slipar betonggolv. Speciellt när man 
tar bort beläggningar på gamla golv.
– Vår nya maskin skulle även klara dolda 
hinder, man ska till exempel kunna köra 
över en bult utan att den tar skada.
Men inte nog med det. Kunderna krävde 
också högre effektivitet. Alltså att ma-
skinen skulle klara ler kvadratmeter per 
timme, och längre serviceintervall.
– Vi satte stor fokus på servicegraden och 
hade själva tagit fram en funktionsprincip 
som krävde en väldigt robust tätning för 
att fungera överhuvudtaget. Vi behövde 
också en ny lagringslösning, berättar 
Martin.
– Sedan vi förklarat problematiken för SKF, 
vår mångåriga samarbetspartner, ick vi 
snabbt tillbaka ett par förslag som vi till-
sammans jobbade vidare med. 
Den tätningslösning man till sist valde 
hade tidigare testats i kemiska blandarut-
rustningar, vilket är en väldigt aggressiv 
miljö. 
– Den visade sig fungera perfekt, konsta-
terar Martin Persson.
– Tack vare SKFs expertis har vi lyckats ta 
fram en maskin som inte bara har ovanligt 
långa serviceintervall utan också en be-
räknad livslängd på hela 20 år – dubbelt 
så lång som äldre generationer. Det är vi 
väldigt stolta över.

Nils Manne, applikationsingenjör på SKF, 
minns det första mötet med Scanmaskin i 
september 2017.
– Då insåg vi att det var väldigt kort om 
tid. De ville ha maskinen klar i januari, fyra 
månader senare. Jag tänkte att det var en 
väldigt ambitiös tidsplan.
– Men det var samtidigt väldigt roligt att få 
sitta tillsammans, från olika specialiteter, 
bolla idéer och tillsammans påverka funk-
tion och design.
Tidigt i samtalen kom man fram till att 
maskinen krävde en hub-unit, en hjul-
lagerenhet, istället för standardlager. 
– En sådan hub har en väldigt bra tätning, 
är lätt att montera och är otroligt stark – 
vilket är viktigt med tanke på slagen från 
maskinen, säger Nils.
Den största utmaningen var att hitta en 
tätningslösning som kunde skydda driv-
ningen och som samtidigt inte skadades 
vid varje drivremsbyte. Tätningen ick hel-
ler inte alstra för mycket värme, det skulle 
minska dess tätningsförmåga över tid.
– Maskinen ska ju jobba i en väldigt tuff 

Scanmaskin
Grundat: 1975
Ägare: Indutrade
Produkter: golvslipmaskiner, industri-
dammsugare, slip- och poleringsverk-
tyg, fräsar, mattstripper, glättare
Marknad: hela världen, främst Europa 
och Nordamerika
Huvudkontor och produktion: 
Lindome, utanför Göteborg
Försäljningskontor: Borgå, Finland, 
Seattle, USA och Dubai (snart)
Anställda: 35
Omsättning: 120 Mkr

World Series
Modeller: 28 och 32, slipbredd 700 
resp 800 mm
Maskinhus: gjutet i segjärn för 
maximal stabilitet
Serviceintervall: 1 500 timmar
Driftsäkerhet: radialtätning ger 
dammfri drift

miljö med betongstoft, smuts och vatten 
runtomkring, konstaterar Anders Jönsson, 
tätningsexpert på SKF.
– Sedan tidigare har vi en lösning för tung 
industri, typ gruvor och stålverk, som visat 
sig vara väldigt effektiv för att hålla smuts 
borta från lagerenheter.
Den erfarenheten och kunskapen ansåg vi 
kunde passa även för golvslipens behov.
Den slutliga lösningen blev en radialtätning 
som kallas ”SKF Duralip”. Ett modiierat 
nitrilgummi som utvecklats av SKF för att 
förbättra gummits slitageegenskaper.
Enligt Henrik Hansen, key account mana-
ger på SKF, är det här ett typexempel på 
hur SKF vill jobba ihop med sina kunder.
– Att få möjligheten att delta tidigt i de-
signfasen är så värdefullt, säger han.
– Det är en stor skillnad mot att komma in 
mitt i en process, där ritningarna redan är 
låsta. Så här vill vi jobba med alla kunder 
för att kunna erbjuda en optimal lösning 
till lägsta kostnad.

Vill du komma i kontakt med någon 
av våra applikationsingenjörer? 
Ring Fredrik Hallström på tel. 
031- 337 10 12. Och är du intresse-
rad av att upptäcka vårt breda utbud 
på radialtätningar så klicka in på 
www.skf.se/forumsvar.

Tack vare en rad smarta tätningslösningar som 

en hub-unit och nitrilgummit SKF Duralip 

lyckades man skapa en maskin med extremt 

hög driftsäkerhet.

En av Worlds Series smarta funktioner är att 

den trots sin tyngd är lätt att tippa vid behov.
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Minska onödiga 
livsmedelsrisker
Det blir allt vanligare att livs-
medel återkallas. Det beror 
ofta på att något oönskat har 
letat sig in i produkten. Det 
kan handla om allergener, far-
liga bakterier eller till exempel 
bitar av produktionsutrust-
ning. Samtidigt skärps säker-
hetsbestämmelserna världen 
över så proaktiva program för 
livsmedelssäkerhet har blivit 
normen. Det ställer höga krav 
på både processer och 
produkter inom livsmedels-
produktion. 

Och tyvärr kan kullageren-
heter utgöra en livsmedels-
risk. Därför vi har utvecklat 
en lösning för det – Nya SKF 
Food Line kullagerenheter,  
blå sortimentet.

Okunskap om hur lagerenheter kan bli en 
grogrund för bakterier som kan spridas 
under rengöring leder till onödiga livs-
medelsrisker. Detta förbises oftast i 
HACCP-program. 

Utformade för att förbättra hygienen
De nya kullagerenheterna har utformats 
komponent för komponent för att för-
bättra hygienen och efterlevnaden av livs-
medelsbranschens säkerhetsföreskrifter.

• Innovativt tätningsarrangemang med  
 patenterad tätningsdesign på insats-
 lagret

• Lagerhus i hygienisk design utan veck  
 eller urtag där smuts eller bakterier  
 kan samlas. 

• Ändlock med patenterad låsmekanism  
 som förseglar enheten på ett effektivt  
 sätt vid högtryckstvätt.

• Enheterna är engångssmorda vilket  
 eliminerar risken att infekterat lager- 
 fett sprids mot processområdet med  
 högtryckstvätt. Du sänker samtidigt  
 kostnaden för smörjning.

• Livsmedelsklassat fett NSF H1, certi- 
 ierat av American Halal Foundation  
 (AHF) och 1K Kosher.

Minskad vattenförbrukning och sänkta 
miljökostnader
Ett jämförelsetest gjort av RISE* visar 
att det går åt 33 % mindre varmvatten 
att göra rent nya SKF Food Line kulla-
gerenheter – blå sortimentet pga. dess 

hygieniska design. Då enheterna är en-
gångssmorda hamnar heller inget onödigt 
lagerfett i avloppsvattnet eller på golvet 
vilket minskar vattenföroreningar och 
risken att personal halkar eller slinter på 
arbetsplatsen.

Vill du veta mer? 
Besök www.skf.se/forumsvar

* RISE
RISE Research Institutes of Sweden AB 
(RISE AB) är ett aktiebolag och helägt 
av svenska staten. Deras uppdrag är att 
verka för hållbar tillväxt i Sverige genom 
att stärka näringslivets konkurrenskraft 
och förnyelse samt bidra till en innovativ 
utveckling av samhället. Läs mer på 
www.ri.se

SKF ST-2240-LUB är en modern och kostnadseffektiv styrcentral för centralsmörj-
system. Detta system kan hantera lera olika typer av fett- och oljesmörjsystem inom 
industrin. ST-2240-LUB kan hantera upp till 14 smörjkanaler som alla kan styras och 
övervakas individuellt. Det inns också möjlighet att bygga ut systemet i efterhand, 
vilket skapar lexibilitet. Utöver att det är ett lättanvänligt gränssnitt med touchdisplay 
och möjlighet att fjärrstyras via smartphone och Ethernet är det också förberett för 
att kunna kopplas ihop med SKFs tillståndskontrollssystem IMx. På så sätt kan under-
hållsavdelningen få ett större helhetsgrepp på maskinens tillstånd och en bättre total 
ekonomi. 
 

ST-2240-LUB: Ny styrcentral för 
centralsmörjsystem

Egenskaper och fördelar: 

• Förberedd för att kopplas ihop med  
 SKFs tillståndskontrollsystem IMx
 Kompatibelt med alla IMx-system och  
 kan lätt styras via en app

• Modern, lexibel och kostnadseffektiv  
 lösning för alla industriapplikationer

• Kan hantera lera typer av smörj-
 system: progressiva-, enledar- eller  
 tvåledarsystem

• Displayen kan installeras utanpå eller  
 inuti styrcentralen beroende på den  
 omgivande miljön

• Systemet kan delas upp i upp till 14  
 smörjkanaler som alla kan styras och  
 övervakas individuellt

• Smörjkanalerna kan separeras med  
 avstängningsventiler, eller så kan kana- 
 lerna fungera som egna smörjsystem  
 med separata pumpcentraler och   
 smörjmedel

•  Kanalerna kan delas i separata smörj- 
 grupper som kan användas samtidigt  
 med individuella smörjparametrar.

LGLS 2: Ett NLGI-klassat fett som skyddar mot slitage
LGLS 2 är ett nytt entreprenadfett för smörjning av leder, skenor 
och ledlager. Fettet har utvecklats för att användas i smörjsys-
tem med medium till hög omgivningstemperatur. Den vattenav-
visande kalciumtillsatsen, kombinerat med en hög oljeviskositet, 
erbjuder utmärkt vattentålighet och egenskaper som skyddar 
mot slitage. LGLS 2 används främst för fordon inom entrepre-
nad, lantbruk, skogsbruk och transportindustrin.

Typiska applikationer:
• Grävmaskiner
•  Dumprar
•  Tröskor
•  Lastbilar
•  m.l. 
 
Egenskaper och fördelar:  
•  Tillsats av kalcium, gör fettet tjockt och att 
 det fäster väl på smorda ytor 
•  Icke-korrosivt för mässingkomponenter 
•  Hög oljeviskositet vilket ger mycket bra 
 dämpning vid chocklaster 
•  Mycket bra pumpförmåga utan att oljan 
 separeras, även vid låga temperaturer

Mer information om våra 
produktnyheter: 

Gå in på www.skf.se/forumsvar
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Dags att gå från tanke 
till verkstad
Trots att tekniken redan inns och viljan, går det trögt att 
digitalisera svensk industri. Ofta stannar projekten, någon-
stans på väg ner till verkstaden. 

– Nu måste vi ta tag i detta och börja samarbete för att till-
sammans skapa en konkurrenskraftig svensk industri, säger 
Mattias Årstadius, enhetschef för Industrial Sales i Sverige och 
Norge, som bjuder in svensk industri till ökat samarbete.  

Cirka 23 miljarder enheter är uppkopplade 
i dag och om fem år är siffran 70 miljar-
der. Störst är tillväxten i den tillverkande 
industrin där antalet uppkopplade enheter 
dubbleras varje år. Utvecklingen är en 

digital revolution, som ofta kallas Indu-
stri 4.0. Den kommer att förändra den 
tillverkande industrin i grunden. Det var 
utgångspunkten när ett 70-tal högre be-
slutsfattare från svensk industri samlades 

i SKFs lokaler i mars för att inspireras av 
varandra.

– Digitaliseringen är den fjärde industri-
revolutionen som innebära att vi kommer 
att kunna göra saker otroligt kostnads-

effektivt, säger Alrik Danielson, vd och 
koncernchef för SKF. 

Han menar att svensk industri i dag inte 
får ut rätt produktivitet, utan att vi håller 
på att halka efter många andra industri-
länder. Digitaliseringen innebär en enorm 
potential att effektivisera och öka svensk 
industris konkurrenskraft. 
Sverige kan ta en ledande 
position i utvecklingen och 
skaffa sig ett försprång. 

– Men vi måste få ner kon-
toret i verkstaden och prata 
om hur vi skapar värde. 
I dag stannar processerna av nere på 
verkstadsgolvet, säger Alrik Danielson. 

Alrik Danielson betonar att det i första 
hand inte är ett teknologiskt problem utan 
ett organisatoriskt problem, som handlar 
om ledarskap.

Victoria van Camp, CTO and President, 
Innovation and Business Development på 
SKF, lyfter fram behovet av nya affärsmo-
deller för att driva på digitaliseringen.

I den gamla ekonomin levde vi på att 
byta lager, i dag handlar det om att lösa 
problem och ta betalt per månad eller år. 
Det är en avgiftsbaserad modell för att 
erbjuda pålitlig rotation. 

– Fee based agrement bygger på pro-
blemfri drift och är ett sätt där både vi 
och våra kunder vinner. Går det bra för 
oss, går det bra för kunderna. 

SKF arbetar mycket med nya sensorer 
som mäter olika parametrar för att kunna 
detektera lagrets status. 

– I dag pratar vi inte om livslängd, utan 
om hur länge vi kan köra säkert. Vi an-
vänder våra sensorer för att upptäcka fe-

len innan de händer och genom att minska 
antalet lager som kraschar kan man spara 
stora pengar.

Och tidpunkten att satsa är optimal. 
Det har varit mycket prat om Industri 4.0, 
men det är nu det börjar hända. Traditio-
nella industriföretag går från att han varit 
rena industriföretag till att bli digitala 
företag. Det är i den transformationen vi 
investerar mest.

I mars passade också SKF på att inviga 
sitt nya analyscenter, Rotating Equipment 
Performance Center (REP). Centret ska 
stötta svensk industri med nya digitala 
tjänster för att skynda på utvecklingen 
mot Industri 4.0.

– Genom att vi nu börjar mäta och byg-
ger en kompetens för att mäta får vi också 
en kunskap att analysera denna data, 
säger Mattias Årstadius

– Vi har dataingenjörerna och analyti-
kerna. Kunderna har digitaliseringen och 
automationen. Tillsammans har vi kom-
petensen som gör att vi båda kan tjäna 
pengar. 

SKFs koncernchef Alrik Danielson tror att mycket handlar om ledarskap för få digitaliseringen att hända.

Mattias Årstadius från SKF (till vänster 
i bild) modererade dagen. Jon Bokrantz 
från Chalmers var en av föreläsarna.
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• Radialtätningar

• Nya SKF Food Line kullagerenheter, 

 blå sortimentet

• Ny styrcentral för centralsmörjsystem

• Nytt fett till entreprenad, lantbruk,   

 skogsbruk och transportindustrin

• Produkter för ökad säkerhet och tidig   

 feldetektering

re arbetssätt. Kunskap om nya metoder, 
verktyg och nätverk för att snabba på 
informationslödet är några exempel som 
kan underlätta resan. Digitalisering är en 
förutsättning för lönsamhet och konkur-
renskraft i svensk industri. Samarbete är 
nyckeln till framgång.
 
Hur långt har ni själva kommit med er 

digitalisering?

ABB har sedan många år styrsystem, 
industrirobotar och produkter till elnätet 
som är digitala och uppkopplade. Vi hjälper 
kunder inom energi, industri, transport och 
infrastruktur att utveckla nya och beintliga 
processer för att uppnå ökad produktivitet 
och sänkta kostnader. I oktober 2018 in-
vigdes toppmoderna ABB Ability™ Center 
i Västerås som ger kunder möjlighet att 
tillsammans med ABB:s experter utveckla 
kundnära digitala lösningar och affärs-
modeller. 

Henning Ekström, 
Company Specialist 
Maintenance på 
BillerudKorsnäs.

Hur ser du på digitaliseringen av 

industrin?  

– För att klara digitalisering måste vi våga 
tänka i nya banor och affärsmodeller. Ge-
nom uppkoppling mot Rotating Equipment 
Performance Center kan vi nå bättre över-
blick och säkrare produktion. Vi blir snabb-
are, smartare och starkare om vi jobbar 
tillsammans. En Smart Fabrik måste våga 
samarbeta och behöver ett Smart Mainte-
nance. Underhåll är centralt för digitalise-
ringen inom industrin. Vi måste våga lita 
på varandra både internt och externt.

Björn Kempe, 
Global Technology 
Manager på 
Valmet. 

Hur ser du på digitaliseringen av 

industrin?  

– Att digitalisering kräver nya affärsmodel-
ler. Många förändringar inom organisation 
och kultur. De som inner sätt att samarbe-
ta blir troligen mest framgångsrika
 
Hur långt har ni själva kommit med er 

digitalisering? 

– Valmet jobbar mycket aktivt med att 
vidareutveckla digitala lösningar för att på 
effektivare sätt kunna supporta oss själva 
och våra kunder. Digitala ekosystem är del i 
det hela där SKF – Valmet har en dialog.

Björn Magnusson, 
ABB, Account 
Manager SKF

Niklas Lindblom, 
ABB, Service 
Manager, Product 
and Marketing

Hur ser du på digitaliseringen av 

industrin?  

Smart underhåll är ett viktigt område där 
vi kan ha nytta av ny teknik och smarta-

Några tankar om industrins digitalisering: 
Hur långt har ni själva kommit med er 

digitalisering?

– Genom nätverk, pilotprojekt och redan 
beintliga systemlösningar försöker vi följa 
digitaliseringsutvecklingen. Inom företaget 
inns lera nätverk som arbetar med denna 
fråga. Det gäller att hitta nyikna i orga-
nisationen. Börja i liten skala och utveckla 
därifrån. Vi representerar dock en tradi-
tionell industri och det är många som 
skall övertygas. 

För att lyckas med 
digitalisering kom-
mer förändrings-
ledning vara ännu 
viktigare i fram-
tiden.  

Tävla och vinn 
en kökskniv från Global!
Ta chansen och vinn en in kökskniv. 
Frågorna hittar du på
 www.skf.se/forumsvar

Vill du 
prata tänkbara 

digitala lösningar?
Fyll i formuläret på vår 

hemsida 
www.skf.se/rep


