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Zvyšte produktivitu své farmy
pomocí jednotek SKF Agri Hub
Bez domazávání, ekologicky, úsporně
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Výhody

• Přesvědčivé argumenty  
 pro podporu prodeje 

– zvýšená produktivita farmy
– žádné domazávání
– ekologické
– snadná montáž a výměna

• Efektivnost investice

• Pozitivní vnímání značky  
 zákazníky

• Image ekologického výrobce

Nové řešení pro výrobce 
zemědělských strojů

SKF představuje novinku pro výrobce 
zemědělské techniky: snadno  
montovatelnou jednotku SKF Agri Hub  
s integrovanou přírubou a spolehlivým 
kontaktním těsněním.

Dnešní trh klade důraz na vysokou  
produktivitu a ohleduplnost k životnímu 
prostředí. Nyní můžete tyto požadavky 
splnit – a zároveň snížit náklady a vylepšit 
svůj ekologický profil. Stačí použít  
ložiskovou jednotku SKF Agri Hub.

S novým výrobkem od SKF lze výrazně 
zkrátit údržbu, protože jednotku není 
třeba domazávat. Ložisková jednotka SKF Agri Hub nabízí 

snadnou montáž a je vhodná pro řadu 
zemědělských strojů.

Typické příklady využití

Secí stroje 

Pluhy RozrývačeKultivátory

Brány 
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Přidaná hodnota 

Zvýšení produktivity farem  
až o 150 %*

Rozsáhlé testování v SKF ukázalo, že lze 
předejít předčasnému selhání ložiska 
následkem nedostatečného utěsnění. 
Řešení SKF obstálo v jedné z nejnároč-
nějších zkoušek: při rozběhu stroje  
za nízké teploty.

Snadno montovatelná jednotka SKF 
Agri Hub chrání ložiska před provazy, 
kameny, slámou, blátem, prachem  
a všemi typy hnojiv. Snížení počtu 
poruch ložisek prokázané při zkouškách 
SKF umožnilo zemědělci zvýšit 
produktivitu až o �50 % (viz graf 1)!

Snížení nákladů na vlastnictví 
až o 30 %*

K vývoji tohoto spolehlivého kompaktního 
řešení SKF inspirovaly dlouholeté zku-
šenosti a důkladná znalost problematiky 
zemědělství.

Díky dokonalému utěsnění už není 
třeba SKF Agri Hub domazávat, ložisko 
je chráněno před nečistotami a snižuje 
se počet poruch. Výsledky zkoušek SKF 
ukázaly, že nová jednotka může denně 
uspořit až půl hodiny, která by jinak 
musela být věnována údržbě (viz graf 2).

* Všechny hodnoty jsou zaokrouhleny a vycházejí z odhadu SKF  
na základě provedených zkoušek. Konkrétní úspory a výsledky  
se od zde uvedených údajů mohou lišit.

Graf 2

Náklady na vlastnictví  (náklady na 10 let životnosti / stroj)

Graf 1

Produktivita farmy

SKF Agri Hub Jiné jednotky

Složky nákladů:
7,5 % náklady na domazávání
7,5 % náklady na opravy
�5,0 % ztráta produktivity
70,0 % stroj
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Snížení nákladů na management 
až o 90%*

Jelikož SKF Agri Hub nahradí několik 
samostatných součástí, náklady související 
s vlastní výrobou jednotky se mohou snížit 
až o 90 %! A to jen díky tomu, že SKF své 
řešení dodává jako integrovanou jednotku 
(viz graf 3). 

Koupí integrované ložiskové jednotky SKF 
se zvyšuje ziskovost – kromě potřeby jed-
nat zvlášť s dodavateli ložisek, přírub  
a těsnění odpadají také zkoušky, projekto-
vání a náklady na montáž. Snižují se rov-
něž náklady vyplývající ze záruky. 

Řešení šetrné k životnímu  
prostředí

Těsnicí řešení SKF Agri Hub je ekolo-
gické, protože razantně snižuje unikání 
plastického maziva v průběhu životnosti 
ložiskové jednotky. Navíc není třeba SKF 
Agri Hub domazávat. (viz graf 4).

Proto…

Naše řešení dává výrobcům lepší  
argumenty na podporu prodeje,  
zemědělcům snižuje náklady a zároveň 
je šetrné k životnímu prostředí. Všichni 
zúčastnění tedy dosahují svých krátkodo-
bých, střednědobých i dlouhodobých cílů.

SKF v rámci programu BeyondZero využívá svých znalostí ke zvyšování pozitivního dopadu svých výrobků na životní prostředí.

* Všechny hodnoty jsou zaokrouhleny a vycházejí z odhadu SKF  
na základě provedených zkoušek. Konkrétní úspory a výsledky  
se od zde uvedených údajů mohou lišit.
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Graf 4 

Dopad na životní prostředí (náklady na 10 let životnosti / stroj)

Graf 3

Náklady na management 

SKF Agri Hub Jiné jednotky

Složky nákladů:
�0 % záruka
�0 % zkoušky
�0 % projektování
�0 % montáž
�0 % logistika

SKF Agri Hub Jednotka  A Jednotka B

Žádné domazávání

Domazávání každý měsíc

Každodenní domazávání

kg znečištění
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Jednotka SKF Agri Hub namontovaná na samostatném rameni.

Testování  SKF Agri Hub

Na základě zkoušek provedených SKF lze očekávat výkon až 100 000 hektarů.

Výsledky zkoušek

Zkušenosti z praxe

“Moje pole ročně vyžadují čtyřicetidenní 
přípravu půdy – třicet dní na jaře před 
setím kukuřice a deset dní na podzim 
před setím pšenice.

Díky nové ložiskové jednotce nemusím 
už disky domazávat ani čistit, takže 
ušetřím půl hodiny denně.

Práci zvládnu v kratší době. Mohu jet 
rychlostí přes �0 km/h a všiml jsem 
si, že půda je zpracovaná kvalitněji. 
Maximální rychlost starých bran se 
pohybovala mezi 7 až 8 km/h. 

Staré �,5-metrové brány zpracovaly 
jeden hektar půdy za hodinu, zatímco 
nové stejně široké brány zvládnou dva 
a půl hektaru za hodinu.

Na domazávání starých dvacetidisko-
vých bran jsme každoročně spotřebo-
vali dvacet kilogramů plastického mazi-
va. Brány opatřené novou ložiskovou 
jednotkou nemusíme ani domazávat, 
ani čistit.

Při práci jsem denně v kontaktu s pří-
rodou. Mám radost, že jsem díky nové-
mu řešení od SKF přestal znečišťovat 
půdu mazivem.”

Zkouška disků v terénu 3 + produktivita

Zkouška provozu v blátě 3 + produktivita
Zkouška provozu při nízkých teplotách  
a rozběhu stroje při -�0 °C 3 + produktivita

Zkouška tření 3 + produktivita

Zkouška odolnosti proti korozi 3 + kvalita

Zkouška vodotěsnosti 3 + ekologičnost

Zkouška tlakovým vzduchem 3 + ekologičnost

Úspěšnost 
zkoušky

Výsledek

SKF Agri Hub při zkoušce v terénu
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Hlavní rysy

– Příruba tvarovaná s ohledem na 
ochranu před provazy

– Labyrintové těsnění zabraňuje vnikání 
slámy,  písku a kamenů

– Účinné utěsnění proti vnikání vody, 
sněhu, bláta a prachu

– Ložisko s vysokou únosností, tuhé 
uložení zajišťuje odolnost vůči 
rázovému zatížení 

– Antikorozní povlak (bez obsahu Cr VI) 
odolný vůči mytí tlakovou vodou a 
hnojivům

– Ochranný kryt používaný při výměně 
disků

Typické provozní podmínky 

– Rychlost traktoru: 5–�0 km/h
– Otáčky disku: 90–�50 ot/min
– Průměr disku: �00 to 800 mm
– Zatížení: maximum � kN 

 (síla působící na disk shora)
– Provozní teplota: –�0 to +50 °C 

 (stojící stroj  –50 °C)
– Nepříznivé prostředí: sláma,
 provazy, kameny, hnojiva, bláto, prach, 

voda, sníh a mytí tlakovou vodou 

Popis aplikace 
Návod k montáži

– Utahovací moment šroubů: �00 Nm
– Utahovací moment matice: �00 Nm
– Pojistná matice

Montážní nákres:
Jednotka SKF Agri Hub je k rameni uchycena pomocí 
hřídele se závitem a matice. Disk je k vnějšímu kroužku 
přišroubován čtyřmi šrouby.

Plně integrovaná jednotka 

SKF Agri Hub je plně integrovaný  
utěsněný systém opatřený náplní maziva 
na celou dobu životnosti.

Vnější kroužek s přírubou je opatřen 
otvory a závity pro montáž disku. Na 
nepohyblivý vnitřní kroužek je namonto-
vaný čep se závitem umožňující snadnou 
montáž na rameno prakticky libovolného 
typu zemědělského stroje.

> E

Disk

SKF Agri Hub

Rameno
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Hlavní rozměry Únosnost
dynamická    statická

Označení

D d� J A B E G� G H C C0

mm – – kN –

117 �8 98 �0 �0� �7 M�� x �,�5 M�� x �,5 �,5 ��,9 �� BAA-0001

in – – lbf –

4.6063 �.�0�� �.858� �.���� �.0�57 0.��9� �/�''-�0 7/8''-�� 0.090� �0 �00 7 ��0 BAA-0002

(�) Povlak neobsahuje šestimocný chrom
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Technická data

Další informace o výrobcích a řešeních SKF pro zemědělství vám na požádání ochotně poskytne váš obchodní zástupce SKF.

O-kroužek
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Síla znalostního inženýrství
SKF se při vývoji inovativních řešení 
pro výrobce OEM a výrobní závody 
ve všech významných průmyslových 
odvětvích opírá o svých pět znalostních 
bází a sto let zkušeností s konkrétními 
aplikacemi.

Hlavní oblasti expertízy SKF jsou ložiska 
a ložiskové jednotky, těsnění, mazací systémy,
mechatronika (konstrukce inteligentních 
systémů kombinací mechanických součástí  
s elektronikou), a široká škála služeb,  
od tvorby počítačových �D modelů až  
po vyspělé systémy pro sledování provozního 
stavu a spolehlivost strojů.

Globální dosah společnosti zákazníkům 
SKF zaručuje stejně vysokou jakost 
a dostupnost výrobků všude na světě.

® SKF je registrovaná obchodní  známka skupiny SKF Group. 

™ BeyondZero je registrovaná obchodní  známka skupiny SKF Group.
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