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GEDIGEN KOMPETENS
OCH HÖG LAGERKAPACITET
SKS Sweden grundades 1991, först som Bonfiglioli
Scandinavien AB, och är en leverantör av kompletta
drivlinor. Vi lagerhåller, monterar och marknadsför produkter för svenska maskintillverkare. Vi är distributör i
Sverige för Bonfiglioli samt för THK, Tsubaki,
ComInTec, Gates och Murtfeldt.
På SKS Sweden har den tekniska kompetensen aldrig
varit högre än den är idag. Lokalt utför vi kompletta
livslängdberäkningar. Vi har stor CAD-kapacitet och
kan även erbjuda er kundanpassade ritningsunderlag
så som 3D-modeller och FEM-beräkningar, med mera.
Vi lagerför och bygger planetväxlar upp till storlek
315, 105 000 Nm. Vi har ett väldigt stort lager, vilket
innebär att vi kan erbjuda snabba leveranser. På SKS
Sweden har vi egen och modern målningsanläggning,
där vi kan måla för marina applikationer.
Idag ägs vi av Axel Johnson International, som är
ett privatägt svenskt industribolag med mer än 110
företag i 27 länder. Vår ägares resurser, i kombination
med vår erfarenhet och kunskap, gör SKS Sweden till
en stabil partner som är väl rustad för framtiden. Till
exempel när det gäller hållbarhet, där vi idag aktivt arbetar efter FN:s Globala mål för hållbar utveckling. På
SKS Sweden pågår också processen för att certifiera
oss enligt ISO 9001, 14001 och 45001.

BONFIGLIOLIS 300-SERIE
Vår leverantör Bonfiglioli är världens tredje största tillverkare av mekaniska växlar och tillverkar cirka 5 000
växlar per dag. Bonfiglioli har lett utvecklingen sedan
1970-talet och alltid legat i teknikens framkant, inte
minst på senare år i takt med de ökade energikraven.
Företagets 300-serie är, precis som Bonfiglioli, marknadsledande. Måtten är oförändrade, men tack vare
teknisk utveckling har prestandan förbättrats och
växlarnas nominella utgående vridmoment är nu
högre. De är mycket tåliga och tillförlitliga, med en
lång livslängd.

Vi har även ett stort utbud av frekvensomriktare.
Läs mer om dem på vår hemsida!
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