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This thesis was conducted at AB Fredr Wagner in Ösmo in Nynäshamn, Sweden.
AB Fredr Wagner provides solutions for the graphic industry and has been asked by a
customer to develop a product that can simplify handling of EUR-pallets, namely a
mechanical arrangement, further called pallet exchanger that can switch from an
empty pallet to a fully loaded one using only hand force.
The goal with the thesis was to create design documents for a pallet exchanger, and
also from those documents to manufacture a prototype for testing and evaluation.
A field trip was made to the customer, IKAB mailing in Huddinge, where the pallet
exchanger is thought to be placed. The purpose of this field trip was to get an insight
into the current work condition and need of change, as well as to gather information
regarding the requirements when it comes to size and robustness of the pallet
exchanger. Existing equipment on the market that can perform similar tasks were
studied in order to find an optimal solution for the actual pallet exchanger.
After the field trip and gathering of information the concept generating phase began.
The method used for generating concepts was brainstorming. To decide on which
concept to use, a concept selection matrix was created. The selection criteria
included in the matrix came from the requirements for the pallet exchanger. The
manufacturing of the pallet exchanger took place in the workshop of AB Fredr
Wagner.
The result is a prototype that can hold two fully loaded pallets and one empty pallet.
With this prototype, production stops because an empty pallet needs to be switched
for a new one can be avoided. The prototype’s scissor lift provides also a better
working environment when it comes to ergonomics.
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Sammanfattning

Examensarbetet har utförts på AB Fredr Wagner i Ösmo i Nynäshamns kommun.
AB Fredr Wagner tillhandahåller lösningar för den grafiska industrin och har fått en
förfrågan från en kund att utveckla en produkt som kan underlätta vid arbete med EUpallar. De vill utveckla en pallväxlare som kan byta från en tom pall till en full pall
enbart med hjälp av handkraft.
Arbetet har haft som mål att ta fram konstruktionsunderlag för pallväxlaren samt att
tillverka en prototyp utifrån det konstruktionsunderlag som tagits fram.
Ett studiebesök gjordes på IKAB mailing i Huddinge där det är tänkt att pallväxlaren
ska stå. Det gjordes för att få en överblick av aktuella problem på arbetsplatsen samt att
få tillräcklig information om krav som bör ställas på produkten beträffande hållfasthet
och dimensioner. Även liknande produkter som finns på marknaden har studerats för att
söka inspiration för konstruktion av pallväxlaren.
Efter studiebesök och insamling av information började arbetet med att ta fram koncept
för pallväxlaren. Metoden som användes för att ta fram koncepten var framförallt
brainstorming. För att gå vidare från de framtagna koncepten och fastställa ett som gick
vidare för prototypframtagning gjordes en konceptvalsmatris. De kriterier som ingick i
matrisen var från de krav som ställdes på pallväxlaren.
Tillverkningen av prototypen skedde på plats hos AB Fredr Wagner i deras verkstad.
Resultatet blev en pallväxlare som rymmer två fulla EU-pallar samt en tom. Prototypen
ger möjlighet till att undvika maskinstopp när en pall blir tom och måste bytas.
Prototypen som innehåller ett lyftbord ger även betydligt bättre förutsättningar ur ett
ergonomiskt perspektiv, både vad det gäller arbetshöjd och arbetsbelastning.

Nyckelord: Produktutveckling, konstruktion, prototypframtagning, pallväxlare
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Förord

Den här rapporten beskriver ett examensarbete som har ägt rum på företaget AB Fredr
Wagner i Ösmo i Nynäshamns kommun. Examensarbetet är det avslutande momentet
för en högskoleingenjörsexamen i maskinteknik vid Uppsala Universitet.
Arbetet har gått ut på att konstruera och ta fram en prototyp av en pallväxlare från idé
till färdig prototyp. Vi fick vara med och hjälpa till att utifrån våra egna ritningar
tillverka produkten.
Vi vill tacka vår handledare på Fredr Wagner, Börje Skogs, för den hjälp vi fått och för
det varma mottagandet. Stort tack även till ämnesgranskare Hugo Nguyen för
vägledning i arbetet. Slutligen vill vi tacka Bosse för den hjälp vi fick vid
prototyptillverkningen och även André Öberg för hans hjälp med att komma i kontakt
med AB Fredr Wagner.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund

AB Fredr Wagner är ett företag som utvecklar och tillverkar utrustning för den grafiska
industrin, inte själva tryckpressarna utan transportband och tillhörande delar för att
kunna transportera produkterna “från tryckpress till lastkaj”.
Företaget grundades 1895 och ligger i Ösmo i Nynäshamns kommun där har man en
lokal i vilken man både konstruerar samt tillverkar allt som säljs. Företaget har en
fullständig verkstad och behöver sällan/aldrig outsourca någon tillverkningsprocess.
Wagner har idag kunder främst i Sverige samt några exporter till våra nordiska
grannländer. En av kunderna är Posten AB i Sverige med huvudkontor i Solna, som nu
har vänt sig till AB Fredr Wagner för att försöka minska ledtid på grund av ofrivilligt
maskinstopp. Wagner tog sig an projektet och utförde det genom ett examenarbete.
Posten använder maskiner som heter iläggare, se Figur 1. Dessa används för att lägga i
bilagor i tidningar och reklamhäften. En tidning eller liknande är det första som matas in
i iläggaren därefter är det bilagorna som matas in. Detta sker i ett antal stationer.
I dagsläget står pallarna på golvet. De körs dit med truck. När hela pallen har lastats av,
det vill säga plockats av, kommer det en truck och för bort pallen och ställer dit en ny
fullastad pall igen. Bytet av pall tar ca 2 minuter. Detta medför ett oönskat maskinstopp
då det inte finns någon pall att plocka ifrån.
Arbetsmiljön är inte optimal idag då personalen tvingas att lyfta tidningar från väldigt
låga eller höga positioner.

Figur 1. Iläggare

1

Examensarbete: KONSTRUKTION OCH PROTOTYPFRAMTAGNING AV PALLVÄXLARE

1.2 Problembeskrivning
Problemet med maskinstopp uppstår då det behövs en truck för att komma och plocka
bort den tomma pallen för att sedan åka dit med en ny full pall. Detta problem ska lösas
genom att det alltid finns en buffert på en full pall i en pallväxlare.
Tanken med pallväxlaren är att den ska användas på de stationer som har högst flöde.
Detta blir sannolikt på den första stationen i linan, då det är i den stationen som
tidningen, som sedan ska fyllas med bilagor, matas in. Att det sedan inte används lika
mycket bilagor som huvudartikeln kan bero på att det är direktreklam eller liknande som
varierar beroende på vilket postnummer som mottagaren av tidningen bor på.
Pallväxlaren ska ha plats för minst två stycken fulla pallar och en tom pall. När den
första pallen blir tom ska den kunna skjutas undan för att ge plats åt den andra fulla
pallen. När detta har skett ska en truck kunna komma och ställa upp en ny full pall i
dess rätta position och sedan köra iväg med den tomma pallen.

1.3 Mål
1.3.1

Huvudmål

Konstruera och ta fram en prototyp av en pallväxlare. Pallväxlaren ska möjliggöra en
enkel hantering av pallar så att ett byte av en tom pall till en lastad pall ska kunna
utföras utan hjälp av truck.
1.3.2





Delmål
Ta fram olika koncept och välja det bästa efter samråd med intressenter.
Fullständigt tillverkningsunderlag ska tas fram.
Utifrån tillverkningsunderlaget tillverka en prototyp.
Utvärdera prototypen.

De krav som vi fick från AB. Fredr Wagner var att pallväxlaren ska:





Få plats med två fulla pallar och en tom
Klara av vikten av en fullastad pall (ca 800 kg)
Tillverkningskostnad under 35 000 kr
Vara flyttbar med hjälp av truck
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1.4 Avgränsningar
För att uppgifternas omfattning ska kunna slutföras med goda resultat under perioden
för examenarbetet, bestämdes följande avgränsningar:




Pallväxlaren ska inte vara helautomatisk, då den ska vara lätt att installeras och
flyttas på.
Projektet pågår tills att en prototyp har framtagits och utvärderas.
Kvalificering och viss dokumentation som exempelvis manual tillhörande
pallväxlaren ingår inte i projektet.
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2 Metod
Arbetet inleddes med att tillsammans med handledaren fastställa en kravspecifikation
som ska vara det dokument som styr oss i arbetet. Ett studiebesök på IKAB Mailing i
Huddinge gjordes. IKAB använde sig av likadana maskiner som på den plats där
pallväxlaren är tänkt att stå i framtiden. Efter studiebesöket gjordes litteraturstudier där
det i första hand eftersöktes information om befintliga produkter som utför det som vår
pallväxlare ska utföra. Ingen sådan produkt kunde hittas.
För att klargöra problemet gjordes en funktionsanalys där man kartlägger produktens
funktioner. Resultatet av funktionsanalysen är ett träd där produktens huvudfunktion är
högst upp och man för varje steg nedåt besvarar frågan "hur?"(Baxter, 1995). Genom att
ta sig nedåt i trädet så kan man gå från produktens huvudfunktion till väldigt specifika
lösningar på hur den funktionen kan uppnås.
För att hitta på idéer snabbt användes brainstorming. Vissa av idéerna förfinades och det
gjordes konceptskisser. Med hjälp av en Pugh-matris, också kallat konceptvalsmatris
(Baxter, 1995) valdes ett av koncepten.
Det valda konceptet modellerades i CAD-programmet Solidworks och ritningsunderlag
togs fram. Tillsammans med personal på AB Fredr. Wagner tillverkades en prototyp
och testades av oss i verkstaden, men i skrivande stund har den inte hunnits testas och
utvärderas hos kund.
Under arbetet med att bygga prototypen ändrades några ritningar eftersom att hänsyn till
tillverkning med befintligt material var nödvändigt. Samt en del svetsfogar fick ändras i
samråd med erfarna svetsare. Svetsmetoden som användes var MIG-svetsning. Vid
MIG-svetsning används ett skydd bestående av en inert gas, t.ex. Argon. Detta
underlättar svetsning i de flesta materialen. (Jarfors, Carlsson et al 2010)

5

Examensarbete: KONSTRUKTION OCH PROTOTYPFRAMTAGNING AV PALLVÄXLARE

6

3 Några Relevanta Termer

3.1 CE-märkning

För att en produkt ska få säljas inom EU krävs det att produkten är CE-märkt. CE står
för Conformité Européenne och betyder “i överensstämmelse med EG-direktiven”.
Märkningen betyder att produkten uppfyller de lagstadgade kraven (bl.a. säkerhetsnivå).
Europeiska kommissionens krav för CE-märkning:
Tillverkaren har:
"kontrollerat att produkten uppfyller alla relevanta grundkrav (t.ex. hälso- och
säkerhetskrav eller miljökrav) i de tillämpliga EU-direktiven och
låtit ett oberoende organ för bedömning av överensstämmelse granska produkten, om
lagstiftningen så kräver.” (Europakommissionen 2014)
Genom CE-märkningen tar tillverkaren fullt ansvar för skador som orsakas av
produkten, under förutsättningen att användaren följer föreskrifterna.

3.2 Denirug
Denipro AG är ett företag som tillverkar flera olika transportbanor för olika industrier.
En av deras produkter heter Denirug och är en sorts rullband som minimerar friktionen
och gör att man kan förflytta en fullastad pall med mycket liten kraft. Denirug använder
sig av rullande friktion istället för glidfriktion.

3.3 Prototyp
En prototyp syftar till den första av sitt slag. Det finns en del olika anledningar till att ta
fram en prototyp. En anledning kan vara att visualisera en produkt för eventuella köpare
eller investerare. En prototyp kan även tas fram för att testa sin produkt i verkligheten,
antingen delfunktioner eller hela produkten. Olika typer av prototyper måste tas fram
för olika ändamål med prototypen. En simpel modell i skumplast kan vara gott nog om
det är designen man vill testa eller visa upp för potentiella köpare. Är det å andra sidan
funktionen hos produkten som ska testas så kan det betyda att en prototyp gjord i
skumplast inte fungerar.
Att tillverka en prototyp är oftast en både tidskrävande och dyr process, detta betyder att
det endast bör göras när det är speciellt nödvändigt. Tre riktlinjer som bör följas när en
prototyp ska tas fram är.
1. En prototyp ska endast göras om dess ändamål inte kan testas på annat vis.
2. Gör aldrig en prototyp om skisser kan ge samma effekt.
3. Tillverka endast prototypen med den komplexiteten som krävs för att få sökta
svar.
Vid prototyptillverkning bör dess komplexitet och pris hållas till ett minimum till dess
att man har en produkt som i praktiken är färdig att säljas (Baxter, 1995).
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3.4 Europa-pall
Europa-pallen eller EUR-pallen är en standardiserad lastpall med måtten 1200x800mm.
Pallen utvecklades i slutet på 40-talet av en svensk vid namn Ivar Svensson. Ivar hade
ett snickeri och en av kunderna var Helsingborgs fryshus, fryshuset hade fått in en truck
men hade ingen användning av den då båtarna fortfarande lossades och lastades för
hand. Ivar tillverkade då en lastpall som passade bra för den trucken som fryshuset hade
införskaffat. Samtidigt jobbade SJ med att effektivisera transporterna på järnväg, de
kontaktade Ivar och de tog tillsammans fram den nu standardiserade EUR-pallen.
(Dagens arbete 2010)
Måtten på pallen som är standard i hela Europa är:
 Längd 1200 mm
 Bredd 800mm
 Höjd 144mm

Figur 2. EU-Pall

3.5 Hållfasthetsanalys
Analys av hållfasthet på konstruktionen utfördes med
hjälp av det programmet Solidworks. Programmet räknar
ut von Mises effektivspänning. Von Mises flytkriterium
säger att materialet klarar spänningstillstånd innanför
ovalen utan att plastisk deformation uppstår.
Spänningstillstånd på eller utanför ovalen ger plastisk
deformation. (Lundh, 2008)
Figur 3. Von Mises
flytkriterium i
huvudspänningsplanet
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4 Koncept
Konceptgenereringen inleddes med att klargöra problemet och få förståelse för
produktens huvudfunktion. För att bryta ner problemet gjordes en funktionsanalys där
produktens huvudfunktion är högst upp i trädet, följt av underfunktioner och
stödfunktioner. För att arbeta sig nedåt från huvudfunktionen ställdes frågan ”hur?”,
detta gjorde att väldigt specifika funktioner kunde identifieras. I funktionsanalysen
översattes kraven från kravspecifikationen till funktioner på produkten.

Figur 4. Funktionsanalys
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För att göra funktionsanalysen söktes information angående produkten. Metoder som
användes var:
 Studiebesök på företaget där pallväxlaren ska stå och intervju med anställda som
arbetar vid maskinerna.
 Samtal med erfarna konstruktörer bland annat vår handledare Börje Skogs samt
ämnesgranskare Hugo Nguyen.
 Litteraturstudier där det söktes efter liknande produkter på marknaden och
lösningar på de olika mindre problemen som fanns. Exempelvis rullbanor,
låsmekanismer etc.
Efter informationssökningen började arbetet med att skissa olika koncept. Fokuset var
brett från början och även idéer som verkade omöjliga skissades upp. Många olika
lösningsförslag togs fram och fördelar samt nackdelar belystes.

4.1 De olika koncepten
4.1.1

Koncept 1: Sidohylla

Figur 5. Koncept 1 Sidohylla
Tanken med detta koncept var att en ställbar hylla skulle fästas på ytan där pallen som
arbetet sker ifrån är placerad. När pallen på denna yta var tömd skulle hyllan fällas upp
och den tomma pallen skjutas över dit för att göra plats för en ny full pall på lyftbordet.
Med detta koncept skulle det vara möjligt att inte använda sig av ett lyftbord. Detta
skulle innebära att priset blev lägre men att ergonomin inte skulle vara den bästa.
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Fördelar
 Enkel konstruktion
 Möjlighet till billig tillverkning
Nackdelar
 Bredden
 Rullfunktionen på arbetsytan måste fungera både i längdled och sidled.
4.1.2

Koncept 2: Golv med kulrullar

Figur 6. Koncept 2 golv med kulrullar
Ett liknande koncept som sidohyllan. I detta koncept går dock hyllan på sidan inte att
fälla ned. Arbetsytan skulle i detta koncept bestå av en platta med kulor, detta skulle
göra att pallen med enkelhet skulle kunna flyttas i önskad riktning. Koncept 1 och
koncept 2 skulle kunna kombineras till samma koncept.
Fördelar
 Enkel konstruktion
 Möjlighet till billig tillverkning
Nackdelar
 Bredden
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4.1.3

Koncept 3: Pariserhjulet

Figur 7. Koncept 3 Pariserhjulet
Detta koncept kom upp under en av brainstormingssessionerna. Konceptet i sig
kändes aldrig riktigt realiserbart. Det skulle kräva en relativt komplicerad
konstruktion i jämförelse med vad pallväxlaren ska uträtta, och detta skulle i sin tur
leda till att den blir för dyr att tillverka. Med tanke på dess utformning och att de
fulla pallarna kan vara uppemot 140cm höga skulle det krävas att den blir väldigt
hög, ca 4-5 meter. Detta koncept ledde dock till några nya idéer såsom att skjuta
pallarna under och över varandra.
Fördelar
 En tom pall byts ut mot en full pall i en enda rörelse.
Nackdelar
 Storleken
 Komplicerad
 Dyr
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4.1.4

Koncept 4: Över-under

Figur 8. Koncept 4 Över-under

Figur 9. Koncept 4 Över-under 2
I detta koncept är tanken att arbetet ska ske från den pall som står på ett justerbart
lyftbord. När denna pall är tömd sänker man ner lyftbordet och skjuter ut den tomma
13
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pallen till en avlastningsplats på konstruktionen bakom till höger om lyftbordet i Figur
8. När den tomma pallen har skjutits över höjs sedan lyftbordet upp igen till samma nivå
som den nya fulla pallen. Denna pall skjuts över till lyftbordet och sedan kan arbetet
starta igen.
Detta koncept skulle även fungera som så att den fulla pallen är i det nedre läget och att
man skjuter över den tomma pallen ovanför denna.
Fördelar:
 Behöver knappt vara bredare än en EU-pall
 Simpel konstruktion
Nackdelar
 Då tompallen skjuts ut på undersidan krävs alltid en sänkning av lyftbordet följt
av en höjning, vilket kan vara tidskrävande.
 Då tompallen skjuts ut på översidan krävs det att lyftbordets maximala höjd är
långt över 140cm.

4.2 Val av koncept
Utifrån de ställda dimensionskraven så insågs snabbt att det inte finns plats att flytta den
tomma pallen i sidled för att kunna flytta fram den fulla pallen. Det betyder att den
tomma pallen måste antingen skjutas tillbaka ovanför eller under den fulla pallen som
står och väntar.
En konceptvalsmatris gjordes för att ställa de olika koncepten mot varandra med
avseende på de ställda produktkraven. Ett av de viktigaste kriterierna var bredden på
pallväxlaren vilket då vägdes högst och fick viktningsfaktor 10.
Höjden på pallväxlaren var inte en så viktig parameter men eftersom att en lägre höjd
ger en stabilare konstruktion gavs denna egenskap viktningsfaktor 5.
Plats för två fullastade pallar och en tom var ett av kraven som ställdes från Wagner, de
var dock tydliga med att om funktionen kunde lösas på något annat sätt så var det okej
därför fick den egenskapen viktningsfaktor 4.
Flyttbar med truck var också önskat, men eftersom att det mesta i den storleken kan
flyttas med hjälp av truck togs inte det med i designarbetet, egenskapen fick
viktningsfaktor 1.
Att med enkelhet byta en tom pall mot en full är en egenskap som är väsentlig för att
pallväxlaren ska användas därför gavs den viktningsfaktor 8.
Arbetshöjden önskades vara justerbar men en fast arbetshöjd på ca 90 cm var också
godkänt. Egenskapen fick viktningsfaktor 4.
Referensen som användes i matrisen var situationen som användes i dagsläget, vilket
innebar en pall som står på golvet.
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Tabell 1. Konceptvalsmatris

Utifrån matrisen fastställdes det att koncept 4 var det bästa konceptet när det ställdes
mot referensen. Samtliga koncept var bättre när det gäller plats för fullastade pallar samt
en tom, enkelheten i bytet av pall och i faktorn om arbetshöjden. Det som avgjorde var
att koncept 4 hade både bredd och höjd som var bättre än referensen.
Koncept 1 och 2 är väldigt enkla och möjliggör billig tillverkning samt att
huvudfunktionen uppfylls. Koncept 4 involverar ett lyftbord vilket genast höjer priset på
produkten. Samtidigt erhålls möjligheter till bättre ergonomi vilket ses som ett stort
plus.
Koncept 4 kan göras med två olika varianter. Den ena varianten är den som är ritad i
Figur 8 där man sätter den fullastade pallen på övre nivån på ramen och sedan när
pallen som är på lyftbordet blir tom så skjuter man den på rullbanor under den fullastade
pallen. Sen lyfter man bordet i nivå med den fulla pallen och skjuter över den.
I den andra varianten på koncept 4 bytte den tomma och den fulla pallens position på
ramen, detta illustreras i Figur 9.
Den andra varianten av koncept 4 har fördelen att den fulla pallen är på den låga nivån,
vilket ger en lägre tyngdpunkt för konstruktionen samt att under själva arbetet höjs
lyftbordet succesivt vilket gör att man sedan direkt kan skjuta över den tomma pallen.
Nackdelen är att stålkonstruktionen blir väldigt hög då en full pall kan vara upp emot
140cm hög vilket i sin tur leder till att ett lyftbord som klarar höga höjder måste
användas.
Den första varianten av koncept 4 har fördelen att stålkonstruktionen kan vara låg,
vilket gör att billigare varianter av lyftbord kan användas. Möjligheter för att stapla flera
pallar under bordet finns också.
Efter diskussion med våra handledare föll valet på den första varianten av koncept 4,
framförallt då det var svårt att få ett exakt mått på hur hög en full pall kunde vara, vilket
i sin tur ledde till osäkerhet i hur hög konstruktionen behövde vara. Att gå på den andra
varianten av koncept 4 skulle även leda till att den tomma pallen skulle behöva
15
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förflyttas på en höjd på dryga 180 cm. Detta då lyftbordets minimihöjd är 30 cm och
pallens höjd cirka 140 cm.
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5 Embodiment Design

Figur 10. Embodiment Design

5.1 Ramen
Då ett huvudkoncept var bestämt startades 3D-modellering av pallväxlaren. Hur
pallväxlaren skulle fungera var bestämt utifrån konceptet men det var fortfarande en hel
del frågetecken på hur huvudfunktionen skulle förverkligas. Det som stod klart var att
en svetsad stålram skulle användas för att hålla en full pall och en tom pall. Det blev
således den som mycket av konstruktionen utgick ifrån. Denna stålram utgick i sin tur
från måtten på en Europa-pall, vilket gav ungefärliga mått på dess storlek.

Figur 11. Ramen
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5.2 Rullbanor
Den initiala tanken var att använda Denirug för de tre rullbanorna på pallväxlaren, detta
då det fanns sex stycken att tillgå för en prototyp. Ett problem som stöttes på angående
rullbanorna var där den tomma pallen skulle placeras. Vid användning av Denirug där
den tomma pallen skulle placeras skulle innebära att ramen antingen behövdes göras
bredare eller längre. Då bredden var en kritisk variabel kunde ramen inte göras bredare.
Att ramen istället gjordes längre hade fungerat, men detta hade inneburit att Denirugen
inte skulle täcka översidan av ramen. Efter överläggning med handledare bestämdes att
den enklaste lösningen vore att tillverka egna rullbanor för den tomma pallen.

Figur 12. Rullbanor

5.3 Lyftbord
På firman AB Fredr Wagner fanns ett lyftbord som var tänkt att användas för
prototypen av pallväxlaren. Lyftbordet var av modellen Hymo AX10-8/8T med en
plattform som var lika stor som en EU-pall, det vill säga 1200mm x 800 mm. En
mockup av detta lyftbord konstruerades i Solidworks.

Figur 13. Lyftbord
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5.4 Låsmekanismer
En viktig funktion är att en fullastad pall inte ska kunna röra sig om inte användaren vill
detta. Det betyder att det måste finnas mekaniska stopp som inte låter pallen glida fram
och tillbaka på rullbanorna av sig själv.
På båda ändarna av pallväxlaren fungerar det att ha permanenta stopp. Det är för att
man aldrig vill att en pall ska kunna ta sig längre fram än lyftbordet, och den ska heller
inte kunna glida bakåt från ramen.
Problemet uppstår mellan lyftbordet och ramen. Där måste det finnas ett lås som går att
ta bort på ett smidigt sätt för att kunna skjuta över pallen från ramen till lyftbordet.
Låset ska helst vara fjäderbelastat eller på något sätt gå tillbaka till låst läge utan att
användaren aktivt behöver låsa den.
Om låset inte går tillbaka av sig själv så finns det en stor risk att användaren glömmer
bort, eller struntar i att låsa mellan varje överflytt pga. att det tar tid. Problemet är också
att det ska låsas på både ramen och lyftbordet, helst med enbart en manöver. Att behöva
låsa upp både på ramen och sen på lyftbordet är för omständigt för att användaren ska ta
sig tid att göra det.
Flera olika idéer på lås togs fram varav vissa av dem modellerades i Solidworks.
I Figur 14 nedan har vi det första låset som konstruerades. Det var helt enkelt ett
mekaniskt stopp som fälls ner när användaren vill skjuta över pallen.

Figur 14. Låsmekanism
Vi insåg snabbt att det här stoppet har flera brister. Den största bristen är att användaren,
efter överflyttning av pall, själv måste se till att låsa varenda gång. Risken för att
stopplattan ska rotera runt och försvåra låsmanövern är också ett problem.
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Figur 15 visar en förenklad cad-modell på ett lås. Hantaget är fjäderbelastat så att det
alltid drar stoppet i mitten uppåt så att det kan förhindra en pall att glida över/förbi. När
användaren är redo för att skjuta över pallen trycker den ner handtaget och drar över
pallen med andra armen.

Figur 15. Låsmekanism 2
Nackdelen med det här stoppet är att handtaget bygger minst 100 mm på bredden av
pallväxlaren. Eftersom mer plats på bredden inte finns funderades det på att ha
handtaget mellan lyftbordet och ramen innanför pallväxlarens yttre breddmått. Men
eftersom det skapar en klämrisk så skrotades den idén.
Efter längre diskussioner med handledare togs beslutet att ta bort ett stopp mellan
enheterna, åtminstone i den första prototypen.
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6 Tester
För att se om konstruktionen skulle hålla för dess tänkta påfrestningar gjordes tester i
programmet Solidworks. Kravet på konstruktionen var att den ska klara av en fullastad
pall, denna väger cirka 800kg. I dessa tester lades en tyngd på 1000kg på ovansidan av
ramen. I Figur 16 finns ett FOS-diagram. FOS står för ”Factor Of Safety” och är ett
mått på hur mycket konstruktionen håller för. Minimum för denna konstruktion blev
under simuleringen 2,9. Detta betyder att konstruktionen i dess svagaste punkter
kommer att hålla för 2,9 gånger vikten som lades på under simuleringen vilket betyder
att den skulle hålla för 2900 kg.

Figur 16. Factor of Safety
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Figur 17. von Mises stress
I Figur 17 ser man att Yield strength (sträckgräns) för materialet är 620 MPa och den
högsta spänningen som uppnås är 216 Mpa. Det betyder som vi skrivit ovan att det finns
en säkerhetsfaktor på ca 3.
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7 Prototyp
Efter att en 3D-modell och tillhörande ritningar för pallväxlaren hade gjorts påbörjades
arbetet med att tillverka prototypen. All tillverkning och bearbetning skedde på plats
hos AB Fredr Wagner.
Under tillverkningens gång insåg vi att en del mått behövde ändras och vissa detaljer
behövdes läggas till. Detta var saker som lätt översågs i konstruktionsarbetet då arbetet
skedde framför en dator, men blev väldigt tydliga då de tillverkades i praktiken. Detta
var bland annat tjocklek och bredd på en del plattjärn. Det gällde även en del mått i 3Dmodellerna som inte stämde överens med verkligheten när man kom ner på
millimeternivå.

7.1 Dag 1
Det första som gjordes vara att rören för ramen kapades upp i en automatsåg. Mått och
antal matades in i styrsystemet för sågen och sedan kapades rören upp i rätt längd.

Figur 18. Skärlista
Efter det att rören hade blivit sågade rengjordes de och dess kanter slipades för att få
bort grader.
I de rör där Denirugen skulle fästas borrades hål, motsvarande hål borrades även i
Denirugen.
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Figur 20. Frigående hål i Denirug

Figur 19. Uppkapade rör
Axel och rullar för rullbanan där den tomma pallen ska placeras kapades upp, sedan
tvättades även dessa och graderna togs bort.

Figur 21. Rulle
Rullarna svarvades invändigt så att kullager kunde tryckas dit.
I axlarna svarvades spår för spårringar för att hålla kullagren på rätt position. Sedan
borrades en M8 gänga på axlarnas båda ändar.
Plattjärnen för rullbanorna kapades sedan upp, även dessa tvättades och gradades. Sedan
fixerades dessa och svetsades samman. Detta gjordes för att det skulle vara enklare att
få rätt placering på hålen för rullarna. Efter att de hade svetsats ihop markerades således
24
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vart hålen skulle borras och sedan borrades de. Innan svetsfogen slipades bort för att
dela de fyra plattjärnen gjordes en markering för att se vilken i vilken ordning de hade
suttit ihop och borrats.

7.2 Dag 2
Fötterna för ramen kapades upp och tvättades samt gradades. Hål borrades i fötterna för
att de ska kunna fästas i golvet om behovet skulle finnas.
Stoppen för både den övre och undre nivån kapades upp och tvättades, gradades och
runda kanter slipades till där det behövdes.
Sedan svetsades allt ihop, toppen på ramen svetsades först. Efter att toppen svetsats ihop
svetsades benen och sedan rören som håller upp den nedre rullbanan. Det sista som
svetsades dit på ramen var stoppen.

Figur 22. MIG-svetsning
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Ramen sprutmålas sedan med en ljusgrå färg som går i linje med AB Fredr. Wagners
andra produkter.

Figur 23. Målad ram
Medan färgen torkade så kapades det upp fyrkantsrör som sedan skulle fästas på
långsidorna på lyftbordet. Hål borrades i rören som matchar hålen i Denirugen.

Figur 24. Fyrkantsrör och Denirug på lyftbordet
26
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7.3 Dag 3
Under dag tre skedde monteringen av de flesta komponenterna. Fyrkantsrören sätts fast
på lyftbordet. Två denirugs monterades fast på ramen och två på lyftbordet. De 12
rullarna på ramens sattes fast.
För att lyftbordet och ramen ska hållas i linje och för att montera de med önskad distans
så tillverkades ett stativ som bestod av ett fyrkantsrör och två rör med c-profil. Cprofilerna svetsades fast på fyrkantsröret som i sin tur skruvades fast i ramen.

Figur 26. Nitmutter

Figur 25. Styrning

7.4 Dag 4
Hål borrades för distansfästet mellan ramen och lyftbordet och detta monterades genom
att en nitmutter sattes i ramen och sedan skruvades stativet fast.
Ett stativ för knappdosan konstruerades och byggdes ihop. Det bestod av fyrkantsrör
och en platta högst upp.
För att få lyftbordet att stanna på rätt nivå i höjd med den övre denirugen så monterades
en mekanisk brytare på lyftbordet nere vid hjulen. När hjulet går mot brytaren så ligger
de två denirugen på samma nivå och då kan en pall skjutas över.
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Figur 27. Gränslägesbrytare

Figur 28. Färdig prototyp
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8 Resultat
8.1 Ekonomi

Efter det att en prototyp tagits fram gjordes en kostnadskalkyl över arbetet. En sådan
borde kanske ha gjorts innan bygget av prototypen startade, dock så ville projektägaren
ta fram denna prototyp. Viktigt att påpeka är att allt som användes för prototypen fanns
redan på företaget, alltså inga nya komponenter köptes in för just detta ändamål. Vid
eventuell producering av en mindre serie av pallväxlare bör stor hänsyn tas till Denirug
samt lyftbordets kostnader då de är de största kostnaderna.
Tabell 2. Kostnadskalkyl
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8.2 Funktion
När prototypen var färdigbyggd gjordes ett simpelt test för att testa om dess
huvudfunktion fungerade. Det gick till så att en full pall, illustrerad i Figur 29 bild A,
placerades på pallväxlaren. Den fulla pallen flyttades med handkraft över till lyftbordet
där arbetet ska ske ifrån. Medan den fulla pallen tömdes placerade en truckförare en ny
full pall i buffertzonen på stålramen, illustrerat i Figur 29 bild B. När den första pallen
var tömd sänktes lyftbordet ner så att pallen kom i samma höjd som rullbanan där den
tomma pallen skulle flyttas. När detta var gjort höjdes lyftbordet igen till samma nivå
som rullbanorna på stålramen, gränslägesbrytaren som är placerad på lyftbordet ser här
till att rullbanorna alltid hamnar på samma nivå. Därefter flyttades den nya fulla pallen
med hjälp av en hand över till arbetsytan på lyftbordet. Under tiden som denna pall
tömdes kunde en truckförare flytta den tomma pallen och hämta en ny full pall och
placera den i buffertzonen på stålramen.

Figur 29. Pallväxlarens funktion
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9 Diskussion
Detta examensarbetes syfte var att ta fram konstruktionsunderlag för en pallväxlare
samt att tillverka och utvärdera en prototyp av denna. Pallväxlaren ska vid en
arbetsstation underlätta bytet av en tom pall till en full pall. Detta för att undvika
maskinstopp samt förbättra arbetsergonomin. Den tillverkade prototypen uppfyller de
krav som var ställda i kravspecifikationen.
De koncept som togs fram kändes bra, dock så blev vi väldigt låsta till koncept 4 på
grund av dimensionskraven. De andra koncepten var för breda. Nu visade det sig att
koncept 4 uppfyllde alla krav och fungerade precis enligt vad som var önskat av
pallväxlaren. Hade det dock visat sig sent in i utvecklingsprocessen att detta koncept
inte hade fungerat skulle detta ha lett till stora problem. En större vikt borde kanske ha
lagts på konceptgenereringsfasen av projektet, detta så det kan ha funnits olika koncept
att falla tillbaka på.
Prototypen uppfyller den funktion som önskas av den, i form av att förflytta pallar. Den
skulle dock behöva testas ute i den tänkta arbetsmiljön vilket var tanken från början. Det
borde göras för att kunna se vilka tidsbesparingar som kan åstakommas samt minskad
belastning på personalen. Feedback från personalen som använt pallväxlaren skulle vara
väldigt viktig att ta hänsyn till innan tillverkning av en mindre serie pallväxlare inleds.
Arbetet med konceptutveckling och framtagning av konstruktionsunderlag drog dock ut
på tiden vilket ledde till att någon utvärdering hos kund inte kunde hinnas med.
Efter samråd med handledare valdes att förbise några av pallväxlarens delfunktioner,
såsom låsmekanismer mellan lyftbordet och stålkonstruktionen. Dessa valdes att
förbises på grund av den tidsbrist som fanns samt att deras frånvaro inte påverkar
huvudfunktionen på pallväxlaren.
De material och de dimensioner som användes för pallväxlaren har anpassats efter de
tillgångar som har funnits på AB Fredr Wagner. Dimensioner på rör och plattstänger har
anpassats efter de som används mest frekvent för deras ordinarie produkter, detta för att
säkerhetsställa tillgången på dessa.
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10 Slutsats
En prototyp har tagits fram som uppfyller de krav och mål som var ställda på arbetet.
Delarna som ingår i prototypen är anpassade efter AB Fredr Wagners tillverkning och
deras leverantör av stål. Prototypen har även anpassats efter de tillgångar som fanns på
företaget i form av lyftbord och rullbanor.
Vidare rekommenderas att en utveckling av låsmekanismer mellan stålramen och
lyftbordet görs. Det finns en risk för att pallen kan välta om den förs över då lyftbordet
inte är i rätt höjd. Det bör även ses över om det går att utveckla pallväxlaren med någon
form av sensor som kan känna av om det är någonting mellan lyftbordet och stålramen
när lyftbordet rör sig. Detta måste göras för att minimera klämrisken.
Vad det gäller kostnaden på produkten bör det ses över om det är mer kostnadseffektivt
att tillverka alla rullbanorna själva än att använda sig av Denirug.
Vid en eventuell försäljning till posten måste pallväxlaren CE-märkas för att säkerställa
att den uppfyller gällande krav från EU
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2 SAMMANFATTNING
Det här dokumentet beskriver de övergripande kraven på projektet "Konstruktion och
prototypframtagning av pallväxlare".
Dokumentet består av två delar. Den första delen beskriver produktens funktion och den andra
delen innehåller de krav som ställs på produkten.
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3 GENERELL BESKRIVNING
3.1 Gränssnitt
Det grundläggande konceptet för pallväxlaren skall vara ge användaren möjlighet att kunna
växla mellan en tom pall till en full pall med hjälp av handkraft.

3.2 Funktioner
Pallväxlaren skall ha plats för två fulla pallar samt en tom. När pallen som arbetet sker ifrån
blir tom skall denna kunna skjutas åt sidan för att göra plats åt en ny full pall.

3.3 Användare
Användare är fabriksarbetare.
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4 SPECIFIKA KRAV
4.1 Funktionella krav
4.1.1 Funktionalitet
4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.1.3
4.1.1.4
4.1.1.5
4.1.1.6
4.1.1.7
4.1.1.8
4.1.1.9

Användaren skall med truck kunna fylla på och tömma pallväxlaren.
Pallarna som används är av EU-standard (1200x800).
Pallväxlaren ska ha plats för två fulla pallar och en tom.
Användaren ska med handkraft kunna byta plats på pallens position i
pallväxlaren.
Pallen närmast maskinen som plockas ifrån ska kunna justeras i höjdled.
Samtliga pallar ska kunna låsas fast då de inte ska vara flyttbara.
Hela pallväxlaren ska vara flyttbar med hjälp av truck.
Lyftbordet ska ha ett läge då det är i rätt höjd för överflyttning av pall.
Skall kunna hantera pallar med maxvikt 800 kg.

4.1.2 Storlek
4.1.2.1
4.1.2.2

Max dimensioner på pallväxlaren får vara 2600x1000x1000
Pallväxlaren ska kunna lyftas med truck.

4.1.3 Material och form
4.1.3.1

Val av färg bestäms tillsammans med AB Fredr Wagner.

4.1.4 Strömförsörjning
4.1.4.1

Lyftbordet skall ha extern strömförsörjning 220V eller 380V

4.2 Servicefunktioner
4.2.1
4.2.3

Alla ingående hårdvara och mjukvara ska enkelt kunna testas efter
slutmontering
Felsökning och reparation kan ske av företagets egna mekaniker.

4.3 Krav på externa gränssnitt
4.3.1 Användargränssnitt
4.3.1.1

Produkten skall vara intuitivt designad för att underlätta användandet

4.3.2 Mekaniska gränssnitt
4.3.2.1

Enheten kommer placeras på lämpligt ställe med truck.
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4.3.3 Hårdvarugränssnitt
4.3.3.1

Strömförsörjning till lyftbordet sker från närliggande uttag.

4.4 Prestandakrav
4.4.1
4.4.2
4.4.3

En komplett fyllning/tömning ska kunna ske på max TBD [min]
Produktens driftlivslängd skall vara minst 10 år
Produkten skall vara enkel att rengöra

4.5 Egenskaper
4.5.1 Säkerhet
4.6.1.1
4.6.1.2

Klämrisk ska minimeras eller helst elimineras.
Produkten skall efter internt fel inte kunna skada användare.

4.5.2 Servicebarhet
4.6.2.1
4.6.2.2

Produkten skall normalt inte behöva service under driftlivslängden
Samtliga komponenter skall kunna bytas egna mekaniker.

4.6 Övriga krav
4.6.1 Ekonomi
4.7.1.1

Tillverkningskostnaden för produkten får maximalt vara 35 000 [SEK] per
enhet.

4.6.2 Dokumentation
4.7.2.1

Sammanställnings- och detaljritningar av komplett produkt skall
framställas

Bilaga 2
Testspecifikation för pallväxlare
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1 INNEHÅLL
Innehåll
1
2
3

Innehåll
Sammanfattning
Specifika krav
3.1 Funktionella krav
3.1.1
Funktionalitet
3.1.2
Storlek
3.1.3
Material och form
3.1.4
Strömförsörjning
3.2 Servicefunktioner
3.3 Krav på externa gränssnitt
3.3.1
Användargränssnitt
3.3.2
Mekaniska gränssnitt
3.3.3
Hårdvarugränssnitt
3.4 Prestandakrav
3.5 Egenskaper
3.5.1
Säkerhet
3.5.2
Servicebarhet
3.6 Övriga krav
3.6.1
Ekonomi
3.6.2
Dokumentation

1
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5

Examensarbete: Konstruktion och prototypframtagning av pallväxlare

2 SAMMANFATTNING
Funktionen med det här dokumentet är att se att projektet "Konstruktion och
prototypframtagning av pallväxlare" uppfyller de satta kraven.

Examensarbete: Konstruktion och prototypframtagning av pallväxlare

3 SPECIFIKA KRAV
3.1 Funktionella krav
3.1.1 Funktionalitet
Kap.

Krav

3.1.1.1

Användaren skall med truck
kunna fylla på och tömma
pallväxlaren.
Pallarna som används är av EUstandard (1200x800).
Pallväxlaren ska ha plats för två
fulla pallar och en tom.
Användaren ska med handkraft
kunna byta plats på pallens
position i pallväxlaren.
Pallen närmast maskinen som
plockas ifrån ska kunna justeras
i höjdled.
Samtliga pallar ska kunna låsas
fast då de inte ska vara
flyttbara.
Hela pallväxlaren ska vara
flyttbar med hjälp av truck.
Lyftbordet ska ha ett läge då det
är i rätt höjd för överflyttning
av pall.
Skall kunna hantera pallar med
maxvikt 800 kg.

3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.1.4
3.1.1.5
3.1.1.6
3.1.1.7
3.1.1.8
3.1.1.9

Godkänt G, Underkänt U,
Kommentar K
G
G
G
G
G
U
G
G
G

3.1.2 Storlek
Kap.

Krav

3.1.2.1

Max dimensioner på pallväxlaren
får vara 2600x1000x1000
Pallväxlaren ska kunna lyftas med
truck.

3.1.2.2

Godkänt G, Underkänt U,
Kommentar K
G
G

3.1.3 Material och form
Kap.

Krav

3.1.3.1

Val av färg bestäms tillsammans med AB
Fredr Wagner.

Godkänt G, Underkänt U,
Kommentar K
G
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3.1.4 Strömförsörjning
Kap.

Krav

3.1.4.1

Lyftbordet skall ha extern strömförsörjning
220V eller 380V

Godkänt G, Underkänt U,
Kommentar K
G

3.2 Servicefunktioner
Kap.

Krav

3.2.1

Alla ingående hårdvara och mjukvara ska
enkelt kunna testas efter slutmontering
Felsökning och reparation kan ske av
företagets egna mekaniker.

3.2.3

Godkänt G, Underkänt U,
Kommentar K
G
G

3.3 Krav på externa gränssnitt
3.3.1 Användargränssnitt
Kap.

Krav

3.3.1.1

Produkten skall vara intuitivt designad för
att underlätta användandet

Godkänt G, Underkänt U,
Kommentar K
G

3.3.2 Mekaniska gränssnitt
Kap.

Krav

3.3.2.1

Enheten kommer placeras på lämpligt
ställe med truck.

Godkänt G, Underkänt U,
Kommentar K
G

3.3.3 Hårdvarugränssnitt
Kap.

Krav

3.3.3.1

Strömförsörjning till lyftbordet sker från
närliggande uttag.

Godkänt G, Underkänt U,
Kommentar K
G

3.4 Prestandakrav
Kap.
3.4.1
3.4.2

Krav

Godkänt G, Underkänt U,
Kommentar K
En komplett fyllning/tömning ska kunna ske G
på max 1 [min]
Produktens driftlivslängd skall vara minst 10 G
år

Examensarbete: Konstruktion och prototypframtagning av pallväxlare
3.4.3

Produkten skall vara enkel att rengöra

G

3.5 Egenskaper
3.5.1 Säkerhet
Kap.
3.5.1.1
3.5.1.2

Krav

Godkänt G, Underkänt U,
Kommentar K
Klämrisk ska minimeras eller helst
K, kan minimeras med hjälp av
elimineras.
sensor.
Produkten skall efter internt fel inte kunna G
skada användare.

3.5.2 Servicebarhet
Kap.
3.5.2.1
3.5.2.2

Krav

Godkänt G, Underkänt U,
Kommentar K
Produkten skall normalt inte behöva service G
under driftlivslängden
Samtliga komponenter skall kunna bytas
G
egna mekaniker.

3.6 Övriga krav
3.6.1 Ekonomi
Kap.

Krav

3.6.1.1

Tillverkningskostnaden för produkten får
maximalt vara 35 000 [SEK] per enhet.

Godkänt G, Underkänt U,
Kommentar K
G

3.6.2 Dokumentation
Kap.

Krav

3.6.2.1

Sammanställnings- och detaljritningar av
komplett produkt skall framställas

Godkänt G, Underkänt U,
Kommentar K
G

Bilaga 3
Produktblad

Conveying with ease

Data sheet
Heavy-duty support system

– Module with roller bearing mounted modular belt
for heavy-duty loads
– Low friction resistance with large contact area for goods
conveyed
– Replaces traditional live rollers

– Can be assembled to make conveyor mats of any width
and length
– Fastened with screws and binders
– Available with integrated side guide rails

Technical data
Friction coefficient µ

0.03 – 0.05

Conveying speed

60 m/min

Operating temperature

0 °C to + 50 °C

Materials (rollers)

Plastic

Material (modular belt)

Plastic

Modular belt type

Pitch ¾”

Nominal length

800 mm / 1200 mm (further lengths on request)

Weight

12 kg / 17 kg

Load max. (modules with 2 rows roller elements)

240 kg / 360 kg when load is distributed evenly*

Load max. (modules with 3 rows roller elements)

340 kg / 510 kg when load is distributed evenly*

Loading pressure max. (modules with 2 rows roller elements)

12 N/cm2 *

Loading pressure max. (modules with 3 rows roller elements)

17 N/cm2 *

Transfer point distance

73 mm (without intermediate roll)
* Values only guaranteed with rocker

DG_datamodul_4325EN_12_12

Dimensions
denirug modules are 800 mm or 1200 mm long and ready to fit.
Users can combine them very easily to produce smooth-running
sections in almost any length and width.

78

86
82

37

800 / 1200

154
140
115
96.6

Scale 1:2
All dimensions in mm

113

90

25

The illustration shows the module
with 2 rows roller elements.
The external dimensions for both
module types are equal.

Denipro AG
Tannenwiesenstrasse 5
CH-8570 Weinfelden
Phone +41 71 626 47 47
Fax +41 71 626 48 48
info@denipro.com
www.denipro.com

Gränslägesbrytare, GE, Tryckrulle, stål
Artikel: TSR

Produktinformation
Gränslägesbrytare enligt EN 60947-5-1/EN 60204-1. Tillverkad av
termoplast enligt UL-94 VO. Dubbelisolerad.

Specifikationer
EAN

8425095300200

Införingshål

M20

Kapslingsklass

IP65

Kontaktfunktion

1 sl.+1 br.

Märkspänning

10A/500V AC

Utförande

gränsläge med tryckrulle, stål

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com

www.malmbergs.com
Skapad: 2014-06-03

Deep groove ball bearings, single row, shield on both sides
Principal dimensions

d

Basic load ratings
dynamic
static

D

B

52

15

mm
25

C

C0

kN
14,8

7,8

Fatigue
load
limit
Pu

Speed ratings
Reference
speed

kN

r/min

0,335

28000

Mass

Designation

Limiting
speed
* - SKF Explorer bearing

14000

kg

-

0,13

6205-2Z *

Bilaga 4
Sammanställningsritningar och detaljritningar

1

2

3

4

6

5

7

8

A

A

2522

B

B

4

2

100
C

C

1

D

D

6

6
5
4
3
2
1

E

2
1
1
2
1
1

3

5

Glidmutter
ISO 4017 - M8 x 20-N
ISO 4017 - M8 x 16-N
Washer ISO 7093 - 8
lyftbordsassembly
Ram

Pos nr Default
/Antal

Titel/Benämning, beteckning

Konstruerad av Ritad av Tillverkning granskad av Granskad av Godkänd av - datum

-

Material

-

-

-

-

Projektnamn

102-01
101-01
Material, dimension
o.d. Artikel nr/Referens
3
Densitet [g/mm ] Generell tolerans Generell yt- Vyplacering
SS ISO 2768-1
jämnhet Ra

Massa [g]

- 360628.64

Ägare

Detta dokument får inte kopieras utan ägarens skriftliga tillstånd, innehållet får inte delges
till tredje part eller användas i något obehörigt ändamål. Överträdelse leder till åtal.

1

2

Titel/Benämning

Ritningsnummer

3

4

1:20

Projektledare

-

F

m

Skala

Pallväxlare
100-001

Storlek Utgåva

Blad

A3 A1 1(1)

1

2

4

3

6

5

7

8

A

A

5

1

7

3

B

B

2

10
C

C

4

8

D

D

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

6
E

Pos nr

2
2
1
2
8
9
4
2
2
2
1

Antal

ISO 4762 M8 x 16 --- 16N
9436____8_40__f-mattssons
Styrklack
Stoppnere
Hexagon Nut ISO - 4032 - M10 - W - N
ISO 4014 - M10 x 90 x 26-N
fot
stoppfram
denirug
Rullist
ramen
Titel/Benämning, beteckning

Konstruerad av Ritad av Tillverkning granskad av Granskad av Godkänd av - datum

9

-

11

Material

Ägare

Detta dokument får inte kopieras utan ägarens skriftliga tillstånd, innehållet får inte delges
till tredje part eller användas i något obehörigt ändamål. Överträdelse leder till åtal.

2

-

-

-

Projektnamn

Titel/Benämning

Ritningsnummer

3

1 : 10

101-60
101-40

SS 1312-00
SS 1312-00

101-50
101-30

SS 1312-00

101-20
101-10

Material, dimension o.d. Artikel nr/Referens

4

3

Densitet [g/mm ] Generell tolerans Generell yt- Vyplacering
SS ISO 2768-1
jämnhet Ra

- 125682.07

m

Skala

1:20

Projektledare

Pallväxlare

F

1

-

Massa [g]

SS 1312-00
SS 1312-00

Ram
101-01

Storlek Utgåva

Blad

A3 A1 1(2)

1

2

4

3

6

5

7

8

A

A

1210

70

A
7

B

7
7
7

C

7
7

20

799

B

7
7

C

D

D

970

A
1:5

E

Konstruerad av Ritad av Tillverkning granskad av Granskad av Godkänd av - datum

-

-

-

-

Projektnamn

35

Material

-

Ägare

Detta dokument får inte kopieras utan ägarens skriftliga tillstånd, innehållet får inte delges
till tredje part eller användas i något obehörigt ändamål. Överträdelse leder till åtal.

2

Titel/Benämning

Ritningsnummer

3

4

3

Densitet [g/mm ] Generell tolerans Generell yt- Vyplacering
SS ISO 2768-1
jämnhet Ra

- 125682.07

m

Skala

1:10

Projektledare

Pallväxlare

F

1

Massa [g]

Ram
101-01

Storlek Utgåva

Blad

A3 A1 2(2)

1

A

2

3

4

6

5

7

8

A

80

A

A-A

A

B

B

1
C

C

2

3

D

D

E

3
2
1

Pos nr

12
6
2

ISO 4015 - M8 x 30 x 22-N
Rullhjulassembly
Rullbandsram

Antal

Konstruerad av Ritad av Tillverkning granskad av Granskad av Godkänd av - datum

-

Material

-

SS 1312-00

Titel/Benämning, beteckning

-

-

-

Projektnamn

Material, dimension o.d. Artikel nr/Referens

Massa [g]

- 18674.18

Ägare

Detta dokument får inte kopieras utan ägarens skriftliga tillstånd, innehållet får inte delges
till tredje part eller användas i något obehörigt ändamål. Överträdelse leder till åtal.

1

2

Titel/Benämning

Ritningsnummer

3

4

3

Densitet [g/mm ] Generell tolerans Generell yt- Vyplacering
SS ISO 2768-1
jämnhet Ra

m

Skala

1:5

Projektledare

Pallväxlare

F

101-22
101-21

Rullist
101-20

Storlek Utgåva

Blad

A3 A1 1(1)

1

2

3

4

9x

6

A

20

208x5

80
70

B

10

C

1200

Detta dokument får inte kopieras utan ägarens skriftliga tillstånd, innehållet får inte delges
till tredje part eller användas i något obehörigt ändamål. Överträdelse leder till åtal.

D

E
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-

Material

Alloy Steel
F

-

SS 1312-00
Ägare

-

-

-

Projektnamn

Titel/Benämning

Ritningsnummer

Massa [g]

3

Densitet [g/mm ] Generell tolerans Generell yt- Vyplacering
SS ISO 2768-1
jämnhet, Ra

- 6438.61 0.01

m

Pallväxlare
Rullbandsram
101-21

3,2

Skala

1:10

Projektledare

Storlek

Utgåva

Blad

A4 A1 1(1)

1

2

3

4

A

60

50
H7
52

B

C

15
90

Detta dokument får inte kopieras utan ägarens skriftliga tillstånd, innehållet får inte delges
till tredje part eller användas i något obehörigt ändamål. Överträdelse leder till åtal.

D

E
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-

Material

Alloy Steel
F

-

SS-EN 10305-2
Ägare

-

-

-

Projektnamn

Titel/Benämning

Ritningsnummer

Massa [g]

- 561.70

3

Densitet [g/mm ] Generell tolerans Generell yt- Vyplacering
SS ISO 2768-1
jämnhet, Ra

0.01

Pallväxlare
Rullhjul
101-22-01

m

3,2

Skala

1:1

Projektledare

Storlek

Utgåva

Blad

A4 A1 1(1)

1

2

3

4

A

25 H7

A

A

3,8
1,2

B

22
25

M8

100

C

Detta dokument får inte kopieras utan ägarens skriftliga tillstånd, innehållet får inte delges
till tredje part eller användas i något obehörigt ändamål. Överträdelse leder till åtal.

D

A-A

E
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-

Material

Alloy Steel
F

SS 1672
Ägare

-

-

-

-

Projektnamn

Titel/Benämning

Ritningsnummer

Massa [g]

- 362.22

3

Densitet [g/mm ] Generell tolerans Generell yt- Vyplacering
SS ISO 2768-1
jämnhet, Ra

0.01

Pallväxlare
bult
101-22-02

m

3,2

Skala

1:1

Projektledare

Storlek

Utgåva

Blad

A4 A1 1(1)

1

2

3

4

A

R
2x
10
167

B

C

10

70

Detta dokument får inte kopieras utan ägarens skriftliga tillstånd, innehållet får inte delges
till tredje part eller användas i något obehörigt ändamål. Överträdelse leder till åtal.

D

E
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-

Material

Alloy Steel
F

-

SS 1312-00
Ägare

-

-

-

Projektnamn

Titel/Benämning

Ritningsnummer

Massa [g]

- 896.83

3

Densitet [g/mm ] Generell tolerans Generell yt- Vyplacering
SS ISO 2768-1
jämnhet, Ra

0.01

m

Pallväxlare
stoppfram
101-30

3,2

Skala

1:2

Projektledare

Storlek

Utgåva

Blad

A4 A1 1(1)

1

2

3

4

A

17,5

B

10

70

C

35

70

Detta dokument får inte kopieras utan ägarens skriftliga tillstånd, innehållet får inte delges
till tredje part eller användas i något obehörigt ändamål. Överträdelse leder till åtal.

D

5

E
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-

Material

Alloy Steel
F

-

SS 1312-00
Ägare

-

-

-

Projektnamn

Titel/Benämning

Ritningsnummer

Massa [g]

- 185.63

3

Densitet [g/mm ] Generell tolerans Generell yt- Vyplacering
SS ISO 2768-1
jämnhet, Ra

0.01

Pallväxlare
fotritning
101-50

m

3,2

Skala

1:1

Projektledare

Storlek

Utgåva

Blad

A4 A1 1(1)

1

2

3

4

A

70

B

120

5

C

Detta dokument får inte kopieras utan ägarens skriftliga tillstånd, innehållet får inte delges
till tredje part eller användas i något obehörigt ändamål. Överträdelse leder till åtal.

D

E
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-

Material

Alloy Steel
F

-

SS 1312-00
Ägare

-

-

-

Projektnamn

Titel/Benämning

Ritningsnummer

Massa [g]

- 323.40

3

Densitet [g/mm ] Generell tolerans Generell yt- Vyplacering
SS ISO 2768-1
jämnhet, Ra

0.01

m

Pallväxlare
Stoppnere
101-40

3,2

Skala

1:2

Projektledare

Storlek

Utgåva

Blad

A4 A1 1(1)

1

2

3

4

A

900

255

B

C

135

Detta dokument får inte kopieras utan ägarens skriftliga tillstånd, innehållet får inte delges
till tredje part eller användas i något obehörigt ändamål. Överträdelse leder till åtal.

D

E

2x

9

2x

17

3
2
1

1
2
2

30x30x2

900

30x30x10x2

255

Alloy Steel
Alloy Steel
Alloy Steel

Pos nr

Antal

Titel/Benämning, beteckning

Längd

Material, dimension o.d.

Konstruerad av Ritad av Tillverkning granskad av Granskad av Godkänd av - datum

-

Material

-

SS- EN 10305-5
F

15

SS 1312-00
Ägare

-

-

-

Projektnamn

Titel/Benämning

Ritningsnummer

3

Densitet [g/mm ] Generell tolerans Generell yt- Vyplacering
SS ISO 2768-1
jämnhet, Ra

Massa [g]

- 2293.01 0.01

-

m

3,2

Skala

1:5

Projektledare

-

Styrklack
101-60

Storlek

Utgåva

Blad

A4 A1 1(1)

1

2

A

4

3

1

9

6

5

7

8

A

10

B

B

6
2
4
C

C

5
7
8

D

D

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

3

E

1
11
4
4
3
28
6
6
1
2
2
1

Pos nr Default
/Antal

Titel/Benämning, beteckning

Konstruerad av Ritad av Tillverkning granskad av Granskad av Godkänd av - datum

-

Material

11

Ägare

Detta dokument får inte kopieras utan ägarens skriftliga tillstånd, innehållet får inte delges
till tredje part eller användas i något obehörigt ändamål. Överträdelse leder till åtal.

2

-

-

-

Projektnamn

Titel/Benämning

Ritningsnummer

3

SS- EN 10305-5

4

102-20
102-10

Material, dimension o.d. Artikel nr/Referens
3

Densitet [g/mm ] Generell tolerans Generell yt- Vyplacering
SS ISO 2768-1
jämnhet Ra

Massa [g]

- 234924.29

m

Skala

1:20

Projektledare

-

F

1

-

000-000

Gränsläge
Hexagon Nut ISO - 4034 - M10 - N
ISO 4017 - M10 x 70-N
ISO 4017 - M10 x 25-N
ISO 4017 - M10 x 30-N
Washer ISO 7089 - 10
Hexagon Thin Nut ISO - 4035 - M10 - N
ISO 4762 M10 x 16 --- 16N
Lyftbordsstopp
Rörsida-lyftbord
denirug
lyftbord

lyftbordsassembly
102-01
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Konstruerad av Ritad av Tillverkning granskad av Granskad av Godkänd av - datum

-

Material

-

-

-

-

Projektnamn

3

Densitet [g/mm ] Generell tolerans Generell yt- Vyplacering
SS ISO 2768-1
jämnhet Ra

Massa [g]

- 234924.29

m

Ägare

Detta dokument får inte kopieras utan ägarens skriftliga tillstånd, innehållet får inte delges
till tredje part eller användas i något obehörigt ändamål. Överträdelse leder till åtal.
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Konstruerad av Ritad av Tillverkning granskad av Granskad av Godkänd av - datum

-
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-

-

-

-

Projektnamn

3

Densitet [g/mm ] Generell tolerans Generell yt- Vyplacering
SS ISO 2768-1
jämnhet Ra

Massa [g]

- 170000.00

Ägare

Detta dokument får inte kopieras utan ägarens skriftliga tillstånd, innehållet får inte delges
till tredje part eller användas i något obehörigt ändamål. Överträdelse leder till åtal.
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Detta dokument får inte kopieras utan ägarens skriftliga tillstånd, innehållet får inte delges
till tredje part eller användas i något obehörigt ändamål. Överträdelse leder till åtal.
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Konstruerad av Ritad av Tillverkning granskad av Granskad av Godkänd av - datum
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Ägare
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-

-

Projektnamn

Titel/Benämning

Ritningsnummer

Massa [g]

3

Densitet [g/mm ] Generell tolerans Generell yt- Vyplacering
SS ISO 2768-1
jämnhet, Ra

- 3580.88 0.01
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Detta dokument får inte kopieras utan ägarens skriftliga tillstånd, innehållet får inte delges
till tredje part eller användas i något obehörigt ändamål. Överträdelse leder till åtal.
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Konstruerad av Ritad av Tillverkning granskad av Granskad av Godkänd av - datum
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Projektnamn

Titel/Benämning

Ritningsnummer

Material, dimension o.d. Artikel nr/Referens

Massa [g]

- 4890.65

3

Densitet [g/mm ] Generell tolerans Generell yt- Vyplacering
SS ISO 2768-1
jämnhet, Ra

m
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Skala

1:5

Projektledare

Storlek

Utgåva

Blad

A4 A1 1(1)

