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Lichter, slimmer, zuiniger
LAGERFABRIKANT SKF STRIJDT MET AUTOFABRIKANTEN TEGEN CO2

SKF staat vooral bekend om 
zijn wiellagers. Maar de van 
oorsprong Zweedse fabrikant 
levert nog veel meer pro-
ducten. Onlangs opende het 
bedrijf een Solution Factory 
in Nieuwegein. Wat dat met 
Tesla, Formule 1, helikopters 
en bussen te maken heeft? 
AMT zocht het uit.

De Solution Factory ontwikkelt oplos-
singen op maat voor klanten. Dat 
zijn onder meer autofabrikanten. Het 
wereldwijde research and develop-
ment center van SKF bevond zich al 
langer in Nieuwegein. Precies 100 jaar 
nadat SKF zich in Nederland vestigde 
opent de lagerfabrikant nu de Solution 
Factory. Daarin brengt SKF kennis en 
technologische ontwikkeling dichter 
bij de klanten. SKF zoekt voor haar 
klanten voortdurend naar duurzame 
oplossingen die efficiënter werken 
en kosten verlagen. Met een project-
team van vijf experts uit vijf technolo-
giespecialisaties, lagers, afdichtingen, 
diensten, smeersystemen en mecha-
tronica, werkt de Solution Factory aan 
oplossingen.

SKF in de autobranche
Wat betekent SKF voor de autobran-
che? Alan Begg, Senior Vice President 
Group Technology Development, 
legt uit hoe de samenwerking met 
autofabrikanten verloopt: “Onze 
klanten proberen de CO

2
-uitstoot te 

beperken. Dat een lager x% minder 
weerstand heeft dan zijn voorganger 
vinden fabrikanten minder interessant. 
De hoofdvraag vanuit de fabrikant is 
hoeveel gram CO

2
 bespaar ik met dit 

lager? Om die vraag te beantwoor-
den werken we met een uitgebreid 
simulatiepakket. We hebben natuurlijk 
een standaardaanbod van lagers, maar 
sommige fabrikanten hebben speci-
fieke eisen. Tesla is daar een voorbeeld 
van. Vooral bij een elektrische auto is 
een lage rolweerstand extra belangrijk 
vanwege de beperkte actieradius. We 

hebben daarom specifieke lagers voor 
de Model S ontwikkeld. Bij de ontwik-
keling zijn verschillende specialismen 
noodzakelijk. Behalve het lager heb je 
ook olie nodig. Verdwijnt de smeer-
film, dan werkt het lager niet meer. En 
om die olie in het lager te houden zijn 

speciale afdichtingen nodig. Er zijn 
dus verschillende specialisten bij de 
ontwikkeling betrokken.”

Lichter
“Behalve een lage rolweerstand is ge-
wichtsbesparing ook een belangrijke 

factor. Kijk naar het MQB-platform van 
de VAG. Moderne auto’s zijn de afgelo-
pen jaren nauwelijks zwaarder gewor-
den. Die trend zet door. Autofabrikan-
ten werken aan lichtere voertuigen. 
SKF denkt met de autofabrikanten 
mee door lagers lichter te maken. Dat 
doen we door slimmere ontwerpen 
en het gebruik van andere materialen 
zoals lichtmetaal en polymeren. In de 
Formule 1 worden keramische lagers 
toegepast. Voor normale auto’s liggen 
de kosten daarvan te hoog. Maar 
keramische lagers worden nu ook in 
helikopters en windmolens toegepast. 
De productievolumes gaan omhoog, 
dat betekent dat de kosten per stuk 
omlaag gaan”, zegt Begg. “Wie weet 
straks laag genoeg voor auto’s.”

Complete producten
SKF is meer dan alleen een lager-
fabrikant. Het bedrijf ontwikkelde 
voor Volvo Bus een actuator voor het 
openen en sluiten van busdeuren. De 
actuator verbruikt 80 tot 90% minder 
energie dan een reguliere pneumati-
sche actuator. Dat leidt tot een brand-
stofbesparing van 2%. Ook op het 
gebied van wiellagers levert SKF niet 
alleen losse lagers. Klanten verwach-
ten complete producten. Het wiellager 
is al verwerkt in de naaf. Dat is voor 
zowel autofabrikanten als autotechnici 
voordelig. Zij hoeven zo slechts een 
compleet onderdeel te monteren. Hoe 
dat exact werkt, lees je terug op  
www.amt.nl/6-2014.

SKF helpt klanten bij het ontwikkelen van producten. Het bedrijf ontwikkelde voor Volvo Bus een nieuwe actuator 
om de busdeuren te openen. Die werkt met een spindel in plaats van met perslucht. Het openen van de deur kost zo 
veel minder energie. Dat spaart brandstof.

In de Formule 1 worden keramische lagers toegepast. Voor normale auto’s 
liggen de kosten daarvan te hoog. De vraag naar keramische lagers groeit, 
dus het productievolume groeit. De kostprijs per stuk daalt. Misschien wel 
zover dat de lagers in de toekomst in normale auto’s toegepast worden.
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