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Schaeffler-uutuudet Alihankinta 2019 -messuilla Tampereella 24.-26.9.2019 

Tervetuloa messuosastollemme E201 tutustumaan teollisuuden 
laakeriratkaisuihin. 
 

Osastollamme tutustuttavissa mm. 

 sähköeristetyt laakerit 

 jaettu pallomainen rullalaakeri 

 jakopinnallinen pesäsarja voiteluautomaatilla ja rasva-anturilla 

 lineaariliikkeen laakerit 

 Schaeffler X-life -laakerit 

Osastollamme on myös nähtävillä Metropolia Ammattikorkeakoulun e-Formula 
Student -kilpa-auto. 
 
Sähköeristetyillä laakereilla pidempi käyttöikä 
Sähköeristyslaakerit estävät mahdolliset sähkön läpilyönnistä aiheutuvat laakerivauriot. 
Sähkön läpilyönti  saattaa aiheuttaa vakavia laakerivaurioita ja johtaa ennenaikaiseen, 
odottamattomaan rikkoutumiseen. Näitä laakereita käytetään esim. tasa- ja 
vaihtovirtamoottoreissa ja tuuligeneraattoreissa estämään sähkön läpikulkua 
vierintälaakereissa lisäten käyttövarmuutta ja varmistaen alhaisemmat huolto- ja 
korjauskustannukset. 

Lisää tuottavuutta jaetulla pallomaisella rullalaakerilla 

Lyhyet seisonta-ajat lisäävät tuottavuutta. Jaetuilla pallomaisilla rullalaakereilla 
vältytään aikaa vieviltä, vaikeilta työvaiheilta laakerinvaihdon yhteydessä. Jaettu 
pallomainen laakeri on erinomainen valinta korvaamaan perinteinen, jakamaton laakeri 
vaikeasti käsiksi päästävissä paikoissa. Ensiasennuslaakereina nämä laakerit tarjoavat 
uusia mahdollisuuksia tuotekehitykseen ja tekniseen suunnitteluun sekä koneiden 
valmistukseen. 
 
Käyttövarmuutta teollisuuden koneisiin ja säästöä huoltokustannuksiin 
Uudet SNS-pystyperäsarja ja Concept8-voiteluautomaatti takaavat pidemmän käyttöiän 
ja helpon asennuksen ja käyttöönoton teollisuuden koneisiin. Grease Check mahdollistaa 
laakereiden voitelurasvan valvonnan antaen tiedon voitelurasvan laadusta ehkäisten 
yllättävien laakerivaurioiden syntymistä. 
 
Työstökonetarkkuuteen yltävät linearijohteet 

Osastollamme on tutustuttavissa työstökoneissa ja muissa vaativissa kohteissa 
käytettävät, tarkat lineaarijohteet. Valikoimassamme on rulla-, kuulaprofiili- ja 
juoksurullajohteet ja pyöröakselit tarkkuuden ja nopeuden mukaan. Meillä on oikea 
ratkaisu kaikkien koneiden ja laitteiden laakerointeihin – tule osastollemme 
tutustumaan. 
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X-life -laakereilla huomattavasti parempi suorituskyky ja kestävyys 
Suurin osa Schaefflerin laakereista on saatavana X-life -laakereina. X-kertaa pidempi 
käyttöikä, X-kertaa korkeampi kuormitettavuus ja X-kertaa suurempi hyötytiheys – miksi 
käyttää vakiolaakereita kun ne voidaan korvata X-kertaa enemmän tarjoavilla X-life -
laakereilla. X-life -laakereistamme löytyy tuottavuutta parantavat ratkaisut niin  
ensiasennuslaakereiksi kuin niiden korvaajiksikin. 
 
Kuva: Metropolia Motorsport 
 

 
 

Metropolia Motorsport 

Schaeffler on mukana Metropolia Ammattikorkeakoulun Formula Student -projektissa. 
Osastollamme näet uusimman, sähkökäyttöisen Formula Student-kilpailuissa 
menestyneen kilpa-auton. Tule tutustumaan tulevaisuuden liikkuvuuden ratkaisuihin. 

Alihankinta 2019 -osastollamme E201 löydät tulevaisuuden liikkuvuuden teknologiat 
jo nyt. Tervetuloa. 

 

 
Schaeffler Group on johtava, maailmanlaajuinen autoteollisuuden ja teollisuuden toimittaja. Schaeffler panostaa 
”tulevaisuuden liikkuvuuteen” innovatiivisilla ja kestävillä sähköisen liikkuvuuden, digitalisoinnin ja Industry 4.0 -
tekniikoillaan. Tuotevalikoima sisältää moottorin, vaihteistojen ja alustan komponentteja ja järjestelmiä sekä vierintä- ja 
liukulaakeriratkaisuja lukuisiin teollisuuden sovelluksiin. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2018 n. 14,2 miljardia euroa. 
Schaeffler on yksi maailman suurimmista perheyrityksistä, työntekijöitä on noin 90 500. Schaefflerilla on 
maailmanlaajuinen verkosto tuotantolaitoksia, tutkimus- ja kehityskeskuksia ja myyntiyhtiöitä, yhteensä 170 toimipaikkaa 
50 maassa. Saksan patentti- ja tavaramerkkiviraston (DPMA) mukaan Schaeffler on Saksan toiseksi innovatiivisin yhtiö, 
vuonna 2018 Schaefflerilla oli yli 2400 patenttihakemusta. 
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