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CeramicSpeeds grundlægger 
Jacob Csizmadia har arbejdet 

målrettet med udvikling af kera-
miske kuglelejer i mere end 15 år

Vi har bragt rumfarts teknologien  
ned på jorden

….og skabt basis for store  
besparelser i industriens  
univers

CeramicSpeed producerer og markedsfører et komplet sortiment af 
kugle- og rullelejer med højere performance end traditionelle stållejer. 
Disse lejeløsninger hjælper industrien med optimeringer, så der opnås 
nye konkurrencefordele.

Kravene til de komponenter der anvendes i industrien er stadig stigen-
de. De traditionelle materialer som f.eks stål presses til grænsen af de-
res anvendelse. Med nye materialeteknologier, der gør brug af keramik 
og coatings, udvides mulighederne markant for fortsat optimering.

Hos CeramicSpeed har vi i over 15 år udelukkende arbejdet med spe-
cialisering inden for hybridlejer. I sporten har de atleter, der anvender 
vores produkter vundet utallige konkurrencer, og vi er i dag førende 
inden for vores felt. Som den eneste lejeproducent i verden har vi siden 
2006 sponseret flere af de største cykelhold i verden.

I industrien har flere hunderede virksomheder opnået store driftsøko-
nomiske besparelser ved at optimere med CeramicSpeed lejer. Virksom-
hederne er gået væk fra ideen om løbende udskiftning af lejer og er i 
stedet gået over til at anvende lejer, der holder.

Hos CeramicSpeed ser vi det som vores opgave at udbrede kendskab 
og tilgængelighed af de bedste lejeløsninger.
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Sortimentet består af otte LongLife serier, som dækker industriens behov 
med hensyn til lejetyper, -størrelser og -egenskaber. Sortimentet inkluderer 
også lejer bygget specifikt efter kundens behov, altså har vi et produkt-
program, der slår standardlejer på alle felter.

Lejer der holder!
Lejer udgør ofte en lille andel af de samlede omkostninger i den sam-
menhæng, som de indgår i. Det gælder både i nye anlæg og i drifts- og 
vedligeholdelsesfasen. Modsat kan omkostningerne på servicering af lejer 
være mange gange højere end lejets pris. Vi kombinerer optimering af 
lejet med en markant længere levetid, derfor giver vi virksomhederne et 
stort besparelsespotentiale.

4-8 gange længere levetid
99,4 % af CeramicSpeeds lejer holder minimum 4 gange længere end 
de standard stållejer, de erstatter. I 50 % af tilfældene endda op til 8-20 
gange længere.

Derfor er merprisen for CeramicSpeeds lejeløsninger i gennemsnit tjent 
hjem ved 1. eller 2. sparede udskiftning. For lejer der holder under 1-2 år, 
betyder det signifikante driftsøkonomiske fordele.

Udover levetiden får du med CeramicSpeed hybridlejer en lang række 
andre fordele, som bidrager til en bedre produktionseffektivitet. 

70 % reduceret energitab
Resultatet af vores afsluttede ELFORSK projekt er dokumentation for, at 
CeramicSpeed lejer har en driftstemperatur, der er 14-47 grader lavere 
end i standard stållejer. Derfor har CeramicSpeed lejer 70 % lavere 
energiforbrug. Disse overbevisende resultater var medvirkende til at vi 
vandt ELFORSK Prisen 2013.
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Vedligeholdelsesplanlægningen forenkles 
Du fjerner systematisk de lejer, der forstyrrer produktionen og beslag-
lægger værkstedets kapacitet. Hyppige udskiftninger af lejer bliver til 
få, større og planlagte renoveringer med hybridlejer.

Serviceomkostningerne reduceres 
Løn- og følgeomkostninger i forbindelse med lejeudskiftninger over-
stiger lejernes pris flere gange. Dermed danner hybridlejer basis for  
en signifikant omkostningsreduktion. Gang selv med faktor 4-8!

Forbedret driftsøkonomi

Produktiviteten øges 
Færre lejeskift og -nedbrud bevirker færre planlagte, såvel som uplan-
lagte produktionsstop. Dermed opnås en større ensartethed og bedre 
performance i den løbende produktion.

Performance øges
Præcisionslejer med lang holdbarhed kan medvirke til en bedre og 
mere præcis funktion af maskinen, på grund af en mere stabil drift i 
hele lejets levetid. Dette reducerer behovet for indjusteringer og  
korrektioner i takt med at udstyret slides.

Forbedret konkurrenceevne
CeramicSpeed lejer giver en væsentlig lettere vedligeholdelsesplan- 
lægning. Det betyder sparede servicetimer og -omkostninger. Derfor 
er CeramicSpeed lejer typisk tjent hjem ved 1. eller 2. sparede ud-
skiftning. Ved at se på lejer som en del af virksom hedens produktions-
effektivitet, er der store besparelser at hente, og dermed en øget 
konkurrenceevne.

Optimering  
med CeramicSpeed  
hybridlejer...

Årlige omkostninger
ved servicering af lejer

Standardlejer

dkk

dkk

ceramicSPeed lejer

Lejekøb

Løn og
materialer til
udskiftning

Tabt produktions-
værdi efter  
nedbrud/ 
udskiftning

750 mio. kr/år

3.800 mio.
kr/år

Mange 
mia. kr.
tabt/år

1.250 mio. kr/år

 700 mio. kr./år
Direkte besparelse 

2.600 mio. kr.
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Spar på energien - benyt dig af garantien...    

70 % mindre energitab i lejet
I 2013 vandt CeramicSpeed ELFORSK Prisen for et projekt, der har 
dokumenteret, at CeramicSpeed lejer kan reducere energitabet i lejer. 
Projektet har kørt i tre år og er udført i samarbejde med ledende virk-
somheder. 

Projektet har vist, at CeramicSpeed lejer har en driftstemperatur, der er 
14-47 grader lavere end i standard stållejer. Et andet vigtigt bevis for 
energibesparelserne vises i nedkøringstiden, som er 2-4 gange længere 
for CeramicSpeed hybridlejer. Resultaterne af vores afsluttede ELFORSK 
projekt er dokumentation for, at vores lejer har 70 % lavere energi-
forbrug. 

energitilskud til ceramicSpeed lejer 
Med LongLife Insulate har du mulighed for at søge CO2-tilskud  
på energibesparelserne, eller du kan få det som en faktura rabat.  
Kontakt os for nærmere information.

nO riSK-garanti
Vi garanterer, at din optimering med CeramicSpeed lejer tjenes hjem  
i direkte sparede serviceomkostninger (timer og materialer). For  
almindelige stållejer, der holder et år eller mindre, giver CeramicSpeed 
NO RISK-garanti. Er lejet ikke tjent hjem i henhold til ovennævnte, 
leverer CeramicSpeed et nyt leje til den pågældende maskine.

For lejer, der holder mere end et år, giver vi på baggrund af en fælles 
analyse tilsvarende NO RISK-garanti efter nærmere aftale.

Garanti mod strømgennemgang
De keramiske kugler er ikke-ledende og har en isoleringsevne på  
mindst 2,5 kV. Isoleringsevnen er proportional med lejestørrelsen. Her-
til kommer at levetiden er 4-8 gange længere end almindelige stållejer. 

CeramicSpeed kuglernes meget høje kvalitet og den gode isolerings-
evne gør, at vi kan tilbyde dig garanti mod strømgennemgang. Derfor 
erstatter CeramicSpeed lejet med et nyt, såfremt skaden er forårsaget 
af strømgennemgang.

NO RISK
G A R A N T I

derfor får du både forbedringer og besparelser
Potentialet for forbedringer er meget stort! Mere end 99 % af alle  
CeramicSpeed hybridlejer holder minimum 4-8 gange længere end de 
standard stållejer, som de afløser. Merprisen er oftest tjent hjem ved 1. 
eller 2. sparede udskiftning. 

Flere hundrede virksomheder har de seneste år oplevet, hvor hurtigt 
investeringen i optimering med CeramicSpeed hybridlejer tjener sig 
hjem. De har oplevet store besparelser, og derudover opnået mange 
positive følgevirkninger i form af forbedret produktivitet og forenklet 
vedligeholdelsesplanlægning.

Nedkøringstid for Grundfos MG100LC2 motor med standard stållejer 

fra to producenter (hvid/grå) og CeramicSpeed (rød)

Målte nedkøringshastigheder for standard stållejer (to producenter) og CeramicSpeed  
hybridlejer dokumenterede, at hybridlejerne pga. lavere friktion havde en næsten  
tre gange så lang nedkøringstid.
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De keramiske kugler er hårde uden at være  
sprøde, og tåler nemt et drøjt hug af en hammer. 
– Prøv selv!

Væsentlige elementer i CeramicSpeed hybridlejer er de keramiske  
kugler og de keramisk coatede ruller. Kombineret med vores viden  
om hvordan disse højteknologiske komponenter, i samspil med resten 
af lejet, kan give store forbedringer.

For både kugle- og rulleelementerne er der tale om helt unikke  
egenskaber, som slår stålkugler på alle punkter.

Kvaliteten af vores Silicium Nitrid kugler overholder de strengeste  
krav i industrien, som kun få producenter i verden kan overholde,  
og som blandt andet flyindustrien har godkendt.

Den keramiske coating bygger på nanoteknologi, hvor der pålægges  
et my tyndt lag af kulstofdiamant-forbindelser.

CeramicSpeed hårde facts - der taler for sig selv
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ceramicSpeed keramiske kugler - Silicium nitrid 

Ekstrem slidstyrke
CeramicSpeed kuglerne af Silicium Nitrid er 2,3 gange hårdere end 
hærdede stålkugler.

Reduceret behov for smøring
CeramicSpeed kugler er 400 % glattere end stål. Friktionskoefficienten 
mod stål er 0,2, hvor friktionskoefficienten stål mod stål er 0,8.

Ingen rivninger og mikrosvejsninger
Silicium Nitrid kuglernes overfladeglathed har en polerende effekt. Det 
bevirker – i modsætning til stålkuglerne – at der ikke opstår rivninger 
og mikrosvejsninger i løbebanerne.

Høj modstandsdygtighed mod forurening og korrosion
Keramiske kugler ruster ikke. Endvidere knuser de den forurening, der 
kommer i lejet. På den måde polerer kuglerne de små skader, som 
løbende opstår i lejets løbebaner.

Lav friktion
De keramiske kugler er rundere, lettere og glattere end stålkugler.  
De har lavere friktion og dermed mindre energitab.

Optimeres der samtidig på de øvrige komponenter i lejet, kan der op-
nås ekstrem lav friktion. Vel at mærke uden det går ud over levetiden!

Øget stivhed og færre vibrationer
De keramiske kugler er 163 % stivere end stålkugler. Samtidig er de 
rundere og glattere, hvilket giver færre vibrationer.

Reduceret vægt
Silicium Nitrid er 58 % lettere end stål, hvilket reducerer belastningen 
på lejets øvrige dele via den mindre inerti. Lejets max. omdrejninger 
kan dermed øges med 30-50 %.

x

x

x x

Standard stålleje

Test stoppet pga. svært klæbende slid

Stål med MoS2 Stål med PTFE

CeramicSpeed keramiske kugler

CeramicSpeed keramisk coating

MoS2 = Molybdenum disulfide PTFE = Polytetrafluoroethylene (Teflon3)

0
0

0.2

0.4

0.6

250 500 750 1,000 1,250 1,500 1,750 5,000

0.8

Friktionskoefficient

Glide afstand (m)

Friktionskoefficient
på forskellige  
materialer



07

Se ceramicspeed.com for flere detaljer

ceramicSpeed keramisk coating - 
diamant og kulstof forbindelser

Ekstrem slidstyrke
Coatingen giver en ekstrem hård og fleksibel overflade, som er 4 gange 
hårdere end hærdede stålkugler.

Reduceret behov for smøring
Coatingens indhold af kulstof giver en selvsmørende effekt og afsmit-
tende smøring til kontaktelementer. Friktionskoefficienten mod stål er 
0,1. Stål mod stål er 0,8.

Ingen rivninger og mikrosvejsninger
Coatingens overfladeglathed, det afsmittende kulstof og det faktum, 
at der ikke længere er to ens materialer, som har kontakt bevirker i 
modsætning til stålkuglerne, at der ikke opstår rivninger og mikro-
svejsninger i løbebanerne.

Høj modstandsdygtighed mod forurening og korrosion
Keramisk coating er korrossions hæmmende. Endvidere knuses den for-
urening, der kommer i lejet, og der sker langt færre skader på rullerne.

Lav friktion
Den keramiske coating reducerer friktionskoefficienten, og medfører en 
lavere friktion og et mindre energitab. Optimeres der samtidig på de 
øvrige komponenter i lejet, kan der opnås ekstrem lav friktion. Vel at 
mærke uden det går ud over levetiden!

Færre vibrationer
I takt med at kulstof i de coatede ruller slider sig ind i løbebanerne 
forbedres lejets rulleegenskaber, og dermed reduceres slid, friktion og 
vibrationer.

*    1016 = insulator og 0=superconductor
**  Optimization factor: Beregningsfaktor til levetidsberegningen L10 CSB (se grafen side 9)
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longlife Hardcoat
Coating med ekstremt gode friktions-nedsættende og slidforbedrende 
egenskaber. Absolut største hårdhed og laveste friktion opnås med 
LongLife HardCoat, som er en fleksibel coating, der følger materialet, 
og som ikke afskaller.

longlife corrocoat
LongLife CorroCoat er en coating med rigtig god rustbeskyttelse og 
friktions-nedsættende egenskaber. Coatingen har ligeledes gode  
slidforbedrende egenskaber.

longlife Xtreme
Lejer til forurenede miljøer, hvor partikler trænger ind i lejet og på-
virker lejets performance. De hårdføre kugler knuser partiklerne, som 
trænger ind i lejet. Xtreme-lejerne holder mindst 4-8 gange længere 
end standard stållejer.

longlife corrotec
Lejer specielt velegnet til våde miljøer. En lejetype som tager over, der 
hvor lejer i rene rustfrie materialer står af. Kombinationen af rustfrie 
løbebaner, keramiske kugler, kugleholdere i kunststof og det rigtige 
smøremiddel, giver et helt unikt leje i forhold til modstandsdygtighed 
og dermed levetid. Der anvendes fødevaregodkendt fedt til LongLife 
Corrotec lejer.

LongLife Serier  
-  Højteknologiske  
lejeløsninger...

CeramicSpeeds lejeprogram er 
et komplet sortiment af kugle- og 
rullelejer. De findes i otte LongLife 
serier, der hver især er udviklet til 
den anvendelse og det miljø, som 
de skal indgå i. 

longlife insulate
CeramicSpeed hybridlejer til elmotorer samt andre miljøer hvor der er 
behov for at  forhindre strømgennemgang i lejet. De keramiske kugler 
er ikke-ledende og har en isoleringsevne på mindst 2,5 kV. – Få oplyst 
specifik værdi på større lejer. Hertil kommer at LongLife Insulate lejer 
reducerer energitabet i lejet med 70 %.

longlife Hightemp
Lejer med keramiske kugler og højteknologiske komponenter, der  
til byder et helt unikt HighTemp-program op til henholdsvis 260°C og 
350°C. Det er muligt blandt andet fordi de keramiske kugler  
ekspanderer 70 % mindre end stålkugler.
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longlife Wearcoat
Coating med ekstremt gode friktions-nedsættende og slidforbedrende 
egenskaber. Coatingen giver samtidig en vis rustbeskyttelse.

longlife customBuild
Finder du ikke den ønskede lejeløsning i vores standard LongLife-serier, 
tilbyder vi også kundetilpassede lejer. De er gearet til konstante udfor-
dringer og udvikles ofte i samarbejde med vores kunder.

Levetidsberegning

Levetid (timer)

Standard stålkugler og stålrullelejer

CeramicSpeed hybrid rullelejer - keramisk coatede ruller

CeramicSpeed hybrid kuglelejer - keramiske kugler
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Lejerne er testet under ens anvendelse, og sammenlignet med standard stållejer  
har de to typer CeramicSpeed lejer 4-20 gange længere levetid.
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Hybridkuglelejer med keramiske kugler
CeramicSpeed hybridlejer med keramiske kugler i højeste  kvalitet, 
består af et komplet program af alle typer og størrelser inden for  
kuglelejer: 

• Sporkuglelejer • Dobbeltradede kuglelejer
• Tyndringslejer • Vinkelkontaktlejer
• Fire-punktslejer • Højhastigsheds-præcisionslejer
• Sfæriskelejer • Y/UC lejer
• Tryklejer

Løsningerne passer til alle miljøer - også til din produktion, hvor du  
får mulighed for enklere vedligeholdelsesplanlægning og besparelser  
på dine driftsomkostninger.

Hybridlejer der løser udfordringer 
hvor andre lejer ikke slår til 
Inden for en lang række problemstillinger kan der optimeres med  
CeramicSpeed hybridlejer, blandt andet i områder med megen forure-
ning af vand, støv, jord og metal. Ligeledes hvor du har lejer med man-
ge start/stop, eller hvor der er krav til hurtig acceleration. 

I hårde miljøer, hvor der er skæve belastninger, høje temperaturer, 
vibrationer, slag eller bump, vil du opleve, at hybridlejer har en meget 
længere levetid og dermed en bedre totaløkonomi.

Keramisk coatede rullelejer
CeramicSpeed har et komplet program af alle typer og størrelser  
inden for rullelejer: 

• Cylindriske rullejer
• Koniske rullelejer
• Sfæriske rullelejer
• Trykrullelejer

Blandt andet vind mølleindustrien har været med til at introducere  
rullelejer i industrien. Ved overlejning (lejer der ikke opnår tilstrækkelig 
belastning) opnås der også langt længere levetid med keramisk  
coatede rullelejer.

rullelejer med mange løsningsmuligheder 
Med CeramicSpeed rullelejer løser du problemer med lejer, der ikke  
kører optimalt i forurenede miljøer, såsom vand, støv, jord, metal osv. 
Her vil CermaicSpeed rullelejer have en langt længere levetid. 

Det samme gælder for miljøer, hvor betingelserne er problematiske,  
det kan være mange start/stop, høje temperaturer eller “skæve”  
belastninger. Her vil de keramisk coatede rullelejer sikre en bedre  
totaløkonomi på grund af lejernes særlige egenskaber.

linearsystemer med keramiske kugler
CeramicSpeed har et komplet program af alle typer og størrelser inden 
for linearsystemer, som optimerer produktionen inden for en lang ræk-
ke anvendelser. Sortimentet omfatter blandt andet:

• Føringsvogne
• Kugleskruer
• Kuglebøsninger

linearsystemer med bedre driftssikkerhed 
CeramicSpeed linearsystemer er hårdføre produkter med en ekstra lang 
levetid. Derfor er der god økonomi i at optimere med linearsystemer, 
hvor du ikke ønsker kritiske nedbrud. For eksempel i forbindelse med 
pakkemaskiner/-linjer, håndteringslinjer, løftestationer og bearbejd-
ningscentre.

At optimere med CeramicSpeed produktsortimentet giver en forbedret 
oppetid i produktionen og en bedre driftsøkonomi, hvor stop har store 
konsekvenser.

Læs mere på ceramicspeed.com/industri.

ceramicSpeed longlife Palette

rådgivning

Hybridlejer med  
keramiske kugler

rullelejer med
keramisk coatede ruller

linearsystemer
med keramiske

kugler

Silicium nitrid
kugler

tætnings- 
systemer

coatede
sliddele



tætningssystemer
Stort og fleksibelt program i specielle tætningsløsninger til de fleste 
typer og størrelser af lejer. Løsninger til alle miljøer som er tilpasset dit 
udstyr - også i rustfaste materialer og til høje temperaturer. Tætnings-
systemer omfatter:

• GCS - Grease Chamber Seals
• BPS - Back Plate Seals
• Viton Seals
• Teflon Seals

tætninger med ekstra beskyttelse 
Tætningssystemerne giver en ekstra god beskyttelse mod indtrængning 
og kan med fordel anvendes på flangelejer. Udover den gode beskyttel-
se er de også meget nemme at montere. 

CeramicSpeed tætningssystemer lever også op til de strenge krav i 
fødevareindustrien, da de kan fremstilles af fødevaregodkendte mate-
rialer. En sikker beskyttelse der giver færre nedbrud og dermed en 
bedre oppetid i produktionen.
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ceramicSpeed Silicium nitrid kugler
CeramicSpeed anvender Silicium Nitrid kugler i højeste kvalitet. Stand-
arden er sat af blandt andet flyindustrien, og kun ganske få producent-
er i verden lever op til denne standard. CeramicSpeed kugler kan med 
fordel anvendes i:

• Højtryksventiler
• Brændstofpumper
• Afisolering - strøm/varme
• Hydraulikventiler
• Hybridlejer

egenskaber der gør en forskel 
Kuglernes hårdhed gør, at de kan tåle en høj grad af kontaminering, 
hvor de offest vil knuse partikler, der trænger ind i lejets løbebaner. 
Kuglerne er ligeledes hårdføre over for vand og rengøringsmidler, da 
Silicium Nitrid ikke ruster.
CeramicSpeed kugler er ikke-ledende og kan derfor løse udfordringer 
med strømgennemgang i lejer. Kuglernes hårdhed og stivhed gør også, 
at de tåler slag og stød og er derfor meget velegnede til belastede 
miljøer.

coatede sliddele
CeramicSpeed leverer coatings til alle ståltyper også rustfast stål.  
Vi har løsninger til alle miljøer, og CeramicSpeed coatings kan med 
fordel anvendes til:

• Aksler
• Bøsninger
• Huse

coatings der sikrer længere levetid
Afhængig af anvendelse arbejder CeramicSpeed med tre LongLife  
coatings: HardCoat, WearCoat og CorroCoat. Fælles for dem alle er, at 
de er udviklet til at sikre en levetid, der er 2-4 gange længere på dine 
sliddele. Dermed får du færre nedbrud og en bedre produktionseffekti-
vitet. 

Med CeramicSpeed coatings opnår du desuden et reduceret behov  
for smøring samt en øget korrosionsbestandighed.

Læs mere på ceramicspeed.com/industri.

Produktegenskaber  
- der gør en forskel
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Coatings - 
et stærkt alternativ....

De unikke egenskaber ved den keramiske coating gør, at den samtidig med at være ekstrem hård, også har en polerende effekt på de ikke coatede 
dele. Kulstofindholdet har en afsmittende effekt, som gør at de coatede ruller afgiver coating til de ikke coatede stålbaner. Dermed reduceres slid, 
friktion og vibrationer betragteligt.

coating uden tilpasning
Keramiske coatings er mange forskellige ting. Vi har med vores sam-
arbejdspartnere udvalgt de bedste løsninger.

Uanset om det er ruller i rullelejer eller andre komponenter, er der en 
række markante fordele, når de rigtige løsninger vælges.

Vores coatings er my tynde og kan derfor tilføjes eksisterende emner 
uden yderligere tilpasning. De pålægges ved så lave temperaturer, at 
emnernes grundmaterialeegenskaber ikke ødelægges.

coating med en afsmittende effekt
Belagte komponenter forebygger ødelæggende slid, korrosion, klæb-
nings- og friktionsproblemer, og man opnår dermed meget længere 
levetid på sliddelene. Lidt forenklet er HardCoat en kulstof/diamant 
belægning, der både er ekstremt slidstærk, og som har en tørsmørende 
virkning.

I illustrationen til højre kan man se, hvordan man med keramisk  
coating får en effekt af, at coatingen slider sig ind i den ikke coatede  
kontaktflade på de øvrige dele. Resultatet er en bedre, mere præcis og 
stærkere kontaktflade.

Vores dygtige teknikere står altid til rådighed med specialistviden om 
anvendelsen af vores belægningsteknologier.

Overført coating
(illustrativt)

Efter indkøring

Før indkøring

uncoated

coated Overført coating
(illustrativt)

Efter indkøring

Før indkøring

uncoated

coated

Stål

Stål

Coating

Stål

Stål

Coating

Coating



De bedste lejeløsninger 
er en mulighed for alle....

CeramicSpeed sætter 
sine spor

anvendelse
Der er ingen begrænsninger, men det handler om at finde den optimale 
løsning, hvor det bidrager bedst muligt til sparede serviceomkostninger, 
bedre produktionseffektivitet og forbedret konkurrenceevne.

Det er præcis det, vi har stort know-how i at rådgive om. Derfor an-
vender mange virksomheder i en lang række forskelligartede industrier 
CeramicSpeed lejer. Specielt skal nævnes fødevareindustrien, da Cera-
micSpeed kugler og smøremidler er godkendt til fødevareproduktion.

rådgivning med fokus på optimering
Vi ser på lejet i sin helhed og det miljø, som lejet skal fungere i. Derfor 
er rådgivning og tæt dialog med vores kunder en vigtig del af den rig-
tige lejeløsning.

Optimeringsarbejdet er en helt naturlig og integreret del af vores arbej-
de. De mange års erfaring som vi har oparbejdet gør, at vi kan tilbyde 
en række serviceydelser. 

•  CeramicSpeed BlackBox - Lejeanalyse 
Brug CeramicSpeed BlackBox til indsamling af brugte lejer. Brugte 
lejer indeholder kostbart viden, som vi bruger til at finde bedre leje-
løsninger til dig.

•  Smøring 
Gennem vores specifikke lejeløsninger har vi opnået stor erfaring 
med smøring, som er en vigtig parameter for lejets levetid.

•  Temadage og kurser 
De gode resultater opnås bedst hvis alle har kendskab til mulighed-

 erne. Derfor afholder vi Temadage og tilbyder kurser i lejeoptime  
 ring, hvor vi blandt andet belyser besparelses mulighederne. 

•  Lejestrategi  
Belysning af hvor i virksomheden der er størst potentiale i at skifte 
til CeramicSpeed hybridlejer.

Høje omdrejninger
• Elmotorer

• Ventilatorer

• Pumper

• kompressorer

• decantere

• Centrifuger

• Piskere og omrørere

• Checkvægte

• Save

• Bor/fedtbor

• Børster

• Kødsave/båndsave

• Plukkere/skoldeområder

lave omdrejninger
• Transportbånd

• Frysere 

• Snegle

• Hakkere

• Åbne/lukke funktioner

• Hjul i vogne

• Kæder og kædehjul

• Mastlejer i trucks

andet
• Pakkeri-/fyldemaskiner

• Ovne

• Robotter

• Robotstationer

• Kugleventiler

• Linearføringer

• Knusere

• Valser

Eksempler hvor CeramicSpeed lejer anvendes
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Arla Food C & D Foods Grundfos
Omrører

• Driftstemperaturen sænkes fra 80 °C til 40 °C
• En levetid på lejer der er 5 gange længere

I 2008 henvendte vedligeholdschef Ove Raabjerg Nielsen, Arla Foods 
Hoco sig til CeramicSpeed.

Ønsket var at forbedre driftsstabiliteten på en formalingsmølle, som 
kørte med 5.000 omdrejninger, og hvor lejeskiftene fandt sted for hver 
1.000 driftstimer. En motor var permanent overvåget for at slå fra, når 
lejernes temperatur kom over den kritiske grænse på 80 °C.

Efter et simpelt lejeskifte til CeramicSpeed hybridlejer - iøvrigt opgrade-
ret med fødevaregodkendt fedt - kører elmotoren nu med en konstant 
lavere temperatur ca. 35 °C under den kritiske grænse.

Poselukker

• En levetid der er 32 gange længere, og det kører stadig!
• Merudgiften til CeramicSpeed lejer var tjent hjem på under ét år
• En besparelse på over 250.000 kr. over 5 år.

Frem til 2005 var det fast rutine hos C & D Foods at skifte lejer hver  
3. måned i poselukkermaskinen.

elmotor

• CeramicSpeed lejer anvendes til særlig krævende forhold
• Merprisen for et CeramicSpeed leje er væsentlig mindre end et 
  servicebesøg

Siden 2005 har Grundfos anvendt CeramicSpeed hybridlejer i deres 
elmotorer. Lejerne er anvendt de steder, hvor der er tale om særligt 
krævende forhold. F.eks med krybestrøm, ubalancer, vibrationer,  
for urening eller andre forhold, hvor standardlejer ikke har en tilfreds-
stillende levetid.

Merprisen for CeramicSpeed lejer er væsentligt mindre end prisen for 
servicebesøg ved lejeskifte.
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I dag kører de første CeramicSpeed lejer, der blev monteret tilbage i 
2006 stadig, og lejerne har nu holdt mere end 20 gange længere end 
de tidligere stållejer.

Investeringen i CeramicSpeed lejer på godt 40.000 kr. var tjent hjem 

ved besparelser i direkte omkostninger på under 1 år.

Allerede i 2011 havde lejerne sparet C & D Foods for over 250.000 kr. 
og en god portion bøvl. Vedligeholdelseschef Jørn-Erik Johannesen 
anvender derfor nu også CeramicSpeed lejer i mange andre maskiner 
på fabrikken.
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Danish Crown
Oppetiden i produktionen 
er afgørende for effektiviteten

•  Det første år er der sparet 20.000 kr. på én maskine
•  Store besparelser til udskiftning og tabt produktion
•  Elimineret kritiske nedbrud

Virksomheden ønsker at automatisere deres sav fra manuel betjening 
til en robotsav.

”Besparelsen er til at få øje på”, udtaler Christian Frederiksen fra  
Danish Crown og fortsætter. ”Inklusiv følgeomkostninger og omkostnin-
ger i forbindelse med stop i produktionen har vi det første år sparet ca. 
20.000 kr. blot på én af vores midterflækkersave. Derfor er vi nu i gang 
med at kopiere løsningen over på andre maskiner”.

Ved hjælp af automatisering er produktionshastigheden på slagtelinjen 
meget høj. Levetiden på maskindelene har derfor fået endnu større  
betydning, da oppetiden på maskinerne er afgørende for en effektiv 
produktion, og for at fordelene med automatiseringen udnyttes  
optimalt. 

Haldor Topsøe
levetiden på lejerne i 
valseknuseren er 13 gange længere

•  En levetid der er 13 gange længere end for stållejer
•  Besparelse det første år på ca. 40.000 kr. inkl. følgeomkostninger

Valseknuseren står i et rum, hvor der er krav om beskyttelsesudstyr. 
For at undgå nedbrud i produktionen er der faste udskiftningsintervaller 
af lejerne hver 3. - 4. uge. CeramicSpeed laver en analyse af de brugte 
lejer og finder frem til, at CeramicSpeed LongLife Xtreme er den rigtige 
løsning.

CeramicSpeed lejet udskiftes første gang efter 18 måneder, altså en 
levetid der er 13 gange længere!

Investeringen i CeramicSpeed lejer er 6.000 kr. højere, men det første 
år er der allerede sparet ca. 40.000 kr. inklusiv følgeomkostninger.

Læs mere om CeramicSpeed cases på 
www.ceramicspeed.com/industri.

Rold Skov Savværk
Skærer helt igennem på 
omkostningerne til lejeskift

•  Der er skiftet til CeramicSpeed alle relevante steder på savværket
• En omkostningsreduktion på 280.000 kr. over 4 år
•  Omkostninger til indkøb af lejer er faldet med 60 %

For 4 år siden startede det med udskiftning af lejer i vognene ved tryk-
imprægneringsanlægget. De samme lejer kører stadig! Herefter blev 
savene optimeret, hvor lejerne normalt holdt max. 3 måneder. I savene 
blev der monteret LongLife Xtreme i den ene side og et HardCoat rulle-
leje i den anden side - også her kører savnene stadig med de samme 
lejer fra CeramicSpeed.

I dag er der CeramicSpeed lejer de steder i produktionen, hvor lejesvigt 
giver nedbrud. For Rold Skov Savværk har det betydet, at udgifter til 
lejeindkøb er faldet med 60 %, og over en 4 årig periode er der sparet 
280.000 kr.
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Omkostninger og besparelser 
ved skift til ceramicSpeed lejer
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