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SverigeGrepen is a family business that develops and manufactures a few different
parts of different kinds of products. My task is to come up with a good idea that
facilitates the coupling of trailers, i.e. from an idea to a fully functioning prototype.
The product is intended for use by all customers for all kinds of trailers.
The actual goal of the work is to develop a full prototype that you can install and use
in the easiest way possible, a prototype that follows the specifications.
To understand the structural design of a trailer, different parts of it were studied, plus
that the different user requirements specifications were specified, even the coupling
methods that are already in the market were studied and understood.
After being done with the study, started the ideas and concept generating. Different
ideas of good methods someone can use to back up a car to a trailer and connect it,
or in reverse, to move the trailer to the car instead, and the total were seven
different concepts. The method used to develop concepts were particularly
brainstorming. Then to go ahead with one of the developed concepts and determine
the one that went on for prototyping, a concept selection matrix were used. Where
the requirements were the specifications determined in the study.
The result became drawing documents of a product that meets the specification
requirement and purpose of the product. The drawing documents were submitted to
one of SverigeGrepens companies called ‘KP welding and forging’, but the prototype
was not completed within the framework of the thesis. (Kp svets och smide 1989)
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Sammanfattning
Examensarbetet har utförts på SverigeGrepen i Vänge-Körlinge, Uppsala, Sweden.
SverigeGrepen är ett familjeföretag som utvecklar och tillverkar några olika delar av
olika slags produkter. Som uppgift fick jag att komma på och utveckla ett bra koncept
som underlättar koppling av släp, d.v.s. från en idé till en fullfunktionsprototyp.
Produkten var tänkt att användas av alla kunder till alla olika slags släpvagnar.
Själva målet med arbetet var att ta fram en helt färdig prototyp som man kan montera
och använda på lättast möjliga sätt, som följer kravspecifikationerna.
För att veta hur släpet är konstruerat så studerades de olika delarna i släpet i förstudiet,
plus att de olika användarkravspecifikationerna fastställdes, det undersöktes till och med
vilka olika kopplingsmetoder som redan finns på marknaden.
Efter genomförd förstudie vidtogs idéer och konceptgenerering. Olika idéer på bra
metoder man kan använda för att backa till ett släp och koppla in den togs fram.
Alternativt funderades det på möjligheten att flytta ett släp till en bil istället, och totalt
så blev det sju olika koncept. Metoden som användes för att ta fram koncepten var
framförallt brainstorming. Sedan, för att gå vidare med ett av de framtagna koncepten
och fastställa ett som gick vidare för prototypframtagning, gjordes en
konceptvalsmatris. Kraven i matrisen baserades på kravspecifikationerna som
bestämdes i förstudiet.
Genomförandet av matrisen ledde till att det var det mekaniska konceptet med
användning av en vinsch som gick vidare i utvecklingen. För att få en prototyp så
gjordes ritningsunderlag som gick vidare till tillverkningen.
Ett tillverkningsuppdrag har lämnats till ett av SverigeGrepens bolag som heter ’KP
svets och smide’, men prototypen blev inte klar inom ramen för examensarbetet.(Kp
svets och smide 1989)
Resultatet blev ett ritningsunderlag på en produkt som uppfyller kravspecifikationerna
och målet med produkten. Detta ritningsunderlag skickades till tillverkning men tyvärr
hanns inte tillverkningen av prototypen med, detta på grund av stora förseningar från
leverantören plus att det var brist på tid.

Nyckelord: konceptgenerering, konstruktion, ritningsunderlag
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Förord
Den här rapporten beskriver ett examensarbete som har ägt rum på företaget
SverigeGrepen i Vänge-Körlinge. Examensarbetet är det avslutande momentet i min
utbildning på maskiningenjörsprogrammet vid Uppsala universitet.
Jag vill tacka min handledare Patrick Springer på SverigeGrepen för det varma
mottagandet. Jag har också fått mycket hjälp och stöd av min ämnesgranskare Hugo
Nguyen som jag är väldigt tacksam för.

Uppsala i juni 2015

Furqan Mahmood
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
SverigeGrepen är ett familjeföretag som ligger i Vänge-Körlinge. Det startade 2009 och sedan
tog det ca 2 år innan de släppte deras produkt på svenska marknaden år 2011.
Produkten är en grep, de utvecklar och patenterar den för mockningsarbeten i stallar. Deras
produkt tillverkas i Grisslehamn utanför Norrtälje. De säljer till nästan hela världen, Sverige,
Tyskland, Holland, Frankrike, Spanien, Italien, USA, Island och till Schweiz.
Gjutformarna som används idag tillverkar de i Kina. Plastarbeten sker i Grisslehamn hos GH
Plast AB, där formsprutar de huvud och handtag till grepen.
Företaget letar kontinuerligt efter nya lösningar på olika produkter för att ge kunden fler
produkter att sälja. Ett exempel är en tanklock för dieselbilar, så att det inte går att tanka
bensin i dem. De försöker också komma på en produkt som gör att man kan koppla släp till
bilar på lättast möjliga sätt.

1.2 Problembeskrivning
Ett problem som uppstår vid påkoppling av släpvagnar på bilar är att man inte riktigt vet eller
kan se var släpvagnen är vid backning, d.v.s. var dragkroken ligger i förhållande till
kulhandsken. Det gäller att hitta på ett bra sätt som hjälper föraren att koppla släpet utan
förvirring.
De metoder som används idag är ganska bra men inte perfekta. Den lösning som taxibilarna
använder idag är en kamera som har en sensor monterad i kameran, och då uppkommer inte
ett sådant problem. Men denna metod är ganska dyr och inte heller så noggrann, d.v.s.
sensorerna piper högre och högre ju närmare släpet är, och då är det svårt att veta exakt när
man ska bromsa bilen.
Uppgiften innefattar att skapa ett hjälpmedel för koppling av släp. Hjälpmedlet ska bestå av
en produkt som man monterar antingen i bilen eller i släpet. Det är tänkt att företaget ska
tillverka produkten i ett av sina bolag, det betyder att den ska anpassas till lätt tillverkning.
Där produkten ska ha många egenskaper, t.ex. att den ska vara lätt att montera, använda och
ska vara så noggrann som möjligt.
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1.3 Mål
1.3.1 Huvudmål
Huvudmålet är att konstruera och ta fram ritningsunderlag på en prototyp som gör det möjligt
att på ett lätt och säkert sätt koppla släpvagnar till bilar. Produkten ska uppfylla
kravspecifikationerna som kommer senare i rapporten.
1.3.2 Delmål
 ta fram ett antal koncept på olika sätt att koppla släp med en bil, och sedan välja det
bästa
 Komplett tillverkningsdokumentation som ska framställas, då ingår ritningsunderlag
och dessutom beräkningar av hållfastheten
De tydligaste/viktigaste kraven från SverigeGrepen:




Att den ska vara billig att tillverka(inget specifikt pris men rimligtvis 500-1000 SEK)
Att den ska vara lätt att använda
Att den ska vara lätt att montera

1.4 Avgränsningar
För att uppgifterna ska kunna göras på den specificerade tiden som examensarbetet är tänkt att
pågå så har det gjorts några begränsningar:




Hur tillverkningen av prototypen fortskrider tas inte med i rapporten
Någon exakt beräkning av kostnaderna kommer inte att göras
Bara 3D-modelleringen av de viktiga delarna av släpet ingår, som har med
prototypkonstruktionen att göra. Släpdelar som inte är viktiga modelleras inte upp i
SolidWorks
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2. Metod
Arbetet inleddes med att först bestämma kravspecifikation med handledaren, som sedan måste
efterföljas vid fortsatt arbete. Den sökta produkten tänktes uppfylla kravspecifikationerna som
visas i Tabell 3.1. För att förstå mer om hur olika lösningar ska se ut så eftersöktes
information om befintliga metoder som används och säljs mest på marknaden i nuläget.
Med tanke på kravspecifikationen så har sju olika koncept genererats/Brainstormats. Några av
dessa koncept förfinades och det gjordes konceptskisser på dem, precis som visas i figurerna
4.1- 4.7.
För att sedan välja ett av koncepten så användes konceptvalsmatris, som också kallas för
Pugh-matris, den visas i tabell 4.1.
Till det valda konceptet så togs en mer detaljerad kravspecifikation till just denna
konstruktion fram. Det valda konceptet modellerades sedan i CAD-programmet SolidWorks
m.h.a. måtten som uppmättes direkt från ett släp hos företaget. Detta i syfte att göra
ritningsunderlag på konstruktionen, och bygga en prototyp (sker utanför examensarbetet).
Sist, om det fanns tid kvar av exjobbperioden, så var det tänkt att några tester skulle göras på
prototypen för att se om huvudfunktionen är uppfylld. Figur 2.1 nedan visar hur arbetsgången
var, med tillverkning av prototyp i en annan färg för att markera att detta moment inte
övervakas eller studeras, utan sker utanför examensarbetet.
Tillverkning
av prototypen

Figur 2.1 Översikt av arbetsgång

3

Tester

3. Förstudie
3.1 Metoder för att ta fram och värdera idéer och koncept
3.1.1 Brainstorming
En kreativ teknik att komma på lösningar till ett visst problem, detta utan att kritisera
förslagen, d.v.s. bara generera fram idéer för att sedan välja den bästa. Brainstorming har
använts av nästan alla folk i världen för att generera idéer och att komma med kreativa
lösningar på problem. Brainstorming kombinerar en avslappnad och informell inställning till
problemlösning med lateralt tänkande. Det uppmuntrar folk att komma på idéer och tankar
som ibland kan även verkar lite galet. Brainstorming hjälper folk att komma ut ur deras
normala sätt att tänka. (Mind Tools 1990)
3.1.2 Pugh-matris
Pugh-matris, ”Pugh Concept Selection”, som också kallas för konceptvalsmatris. Denna
matris hjälper till med att komma fram till det bästa konceptet ur hur många koncept som
helst. Det går till så att ett referenskoncept först väljs som jämförs med de andra koncepten på
ett antal funktioner/egenskaper. Dessa faktorer som påverkar ska bestämmas i förväg, plus
deras viktningsfaktor (d.v.s. hur viktiga faktorerna är). Om alternativet är sämre än referensen
på en faktor så markeras den med (-), om alternativet är lika bra markeras den med (0)
eller(S), och om alternativet är bättre så markeras den med (+). Till sist så samlas
viktningsfaktorerna med (+) och minskas med (-) till varje koncept. Konceptet som får det
största antalet poäng är det bästa ur de olika koncepten. (Bo Bergman, Bengt Klefsjö 1990)

3.2 Släpvagnens uppbyggnad
Släpets konstruktion är ganska komplicerad med många delar, men några delar som är av vikt
för examensarbetet skall nämnas här. Visas i figur 3.1 nedan.
Det finns två stycken balkar på varje sida av släpet som håller ihop allting i släpet, dessa
balkar kommer närmare varandra ju närmare de kommer kulhandsken (den del av släpet som
hakas på dragkroken), och bildar en V-form med kulhandsken i spetsen.
Om släpet är bromsat så är bromsanordningen normalt av påskjutstyp. Det innebär att
kulhandsken antingen via en glidskena eller en hydraulcylinder trycks bakåt av släpets
rörelsemängd om bilen bromsar. Denna hoptryckning överförs då till bromsarna på släpet.
Glidskenan/hydraulcylindern är placerad precis bakom kulhandsken, och förkortas vid
inbromsning till ungefär 80% av sin längd. (Patrick Springer 2015, personligt möte)
På undersidan av de två balkarna i fronten så finns det en förstärkning som ser olika ut för
olika släp, denna förstärkning påpekas av en pil i figur 3.2 nedan. Fyra axlar med diameter 20
mm går igenom de två balkarna i fronten och håller ihop alla delar, främst fyller dock dessa
axlar funktionen att hålla kvar kulhandsken och hydraulcylindern.
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Figur 3.1, Släpets främre del

Figur 3.2, Förstärkningen

3.3 Undersökning av befintliga metoder
För att förstå hur andra gör för koppling av sina släp så har det undersökts några befintliga
metoder. En av dem är välkänd på marknaden och används av de flesta förare, de andra två
metoderna är inte så kända. Denna information har mest sökts på nätet och erhållits genom att
titta på videoklipp.
3.4.1 Kamera med sensor
Den metod som används idag för de flesta taxibilar är en kamera med sensor monterad i
kameran. Denna process går till så att kameran skickar signal till en display som är monterad
framför föraren, detta visas i figur 3.3 nedan.

5

Figur 3.3, Kameradisplay (2009)
Den bilden kommer att visa vyn i två axlar, X- och Z-led, där Z är axeln som går i vertikalled
i kameran och X som går i horisontell led. Men bilden visar också lite i Y-led eftersom
kameran ligger ovanför dragkroken (figur 3.4), därför så visar den monterade sensorn den
tredje ledden som visar hur långt ifrån dragkroken släpets position är (y-led).

Figur 3.4, Kameraplacering (2007)
Det denna sensor gör är att den piper högre och högre ju närmare den är ett föremål, d.v.s. den
visar inte exakt när man ska sluta backa, därför så finns det många andra koncept som ger
bättre noggrannhet och dessutom är billigare än denna metod.

3.4.2 Pikkolo
Det hittades en produkt som också redan finns på marknaden, den kallas för Pikkolo, där
metoden bygger på en mekanisk princip. Produkten består av en vinsch och en vajer som
kopplas runt dragkroken. Sedan så kan man börja veva med vinschen tills kulhandsken är i
jämnhöjd med dragkroken. Alla produktens delar visas i figur 3.5 nedan. (CampingSverige
2010)
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Figur 3.5, Pikkolo (2010)
Men med denna produkt så kan inte släpet vara fullastat, eftersom vinschen är inte gjord för
att flytta på tunga laster. Därmed så är denna produkt inte lämplig för påkoppling av
hästtransporter och husvagnar.
Dessutom är vinschen monterad på sidan av släpet vilket medför att släpet inte kommer exakt
ovanpå dragkroken, och att det inte heller finns något som stoppar vinschen när kulhandsken
är ovanpå dragkroken, detta visas i figur 3.6 nedan.

Figur 3.6, Användning av Pikkolo (2010)
3.4.3 Lastbilar
För koppling av de stora släpen med lastbilar så används inga externa hjälpmedel, utan det
räcker för föraren att bara titta på backspegeln och få informationen som behövs till att backa
på ett bra sätt så att lastbilen är i linje med släpet.
Detta brukar de flesta förarna lära sig efter några försök, dessutom behöver de inte ens ha
utbildningar till det.
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3.4 Kravspecifikation
Tillsammans med företaget, SverigeGrepen, har en kravspecifikation tagits upp i början av
exjobbperioden:
Tabell 3.1 Kravspecifikation
3.1

Produkten skall vara lätt att montera.

3.2

Produkten skall vara lätt att använda.

3.3

Produkten skall vara så noggrann som möjligt.

3.4

Produkten skall vara prisvärd till kunden.

3.5

Produkten skall passa till alla dragkrokar.

3.6

Produkten skall passa till alla sorters släp

3.7

Produkten skall klara släpvagnar med upp till 750 kg, d.v.s. maxlasten för
lättsläp.

3.8

Produkten skall klara av en lagom lång sträcka mellan bilen och släpet (rimlig
sträcka är mellan 1-2 m).

3.8

Produkten skall klara en vinkel på minst 60 grader mellan bilen och släpet.

Vad det gäller priset så var det ingen exakt summa som inte fick överstigas, utan bara att
produkten ska vara billig i helhet, men rimligtvis 500-1000 SEK.
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4. Koncept
4.1 Konceptgenerering
Koncepten genereras med tanke på att både kulhandsken och dragkroken rör sig i de tre
frihetsgraderna X, Y och Z. Här beskrivs de olika koncepten som genereras fram.
4.1.1 Koncept 1: Kamera

Figur 4.1, En konceptskiss för kameraanvändning
Denna tanke bygger på att använda en vanlig kamera som placeras på kanten av en bil (Figur
4.1 ovan). För att få en bättre vy från sidled så monteras kameran på en balk, ju längre balken
är desto bättre ser man hur bilens dragkrok närmar sig kulhandsken.
Det finns klart många nackdelar med detta koncept, t.ex. att man bara ser i X- och Z-led men
inte i Y-led. En annan nackdel är att den är beroende av miljön, d.v.s. vid till exempel dimma
eller regn så kan vyn försämras vilket i sämsta fall kan leda till att bilen krockar med släpet.
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4.1.2 Koncept 2: Sensorer

Figur 4.2, En konceptskiss för sensorer
Detta koncept går ut på att använda två stycken ultraljudssensorer på varje sida av bilens
dragkrok, precis som visas i figur 4.2 ovan. Då gäller det att man ska backa när både
sensorerna känner av kulhandsken och svänga när det bara är en sensor som känner av den,
d.v.s. svänga mot sensorn som piper, precis som det visas på bilden ovan. Sedan ska det
finnas en styrenhet som tar emot signaler från dessa två sensorer, och beroende på den
informationen skickas en annan signal via någon slags sändarmodul till en mobil-enhet som
visar när man ska backa och åt vilket håll man behöver svänga.
Några nackdelar med detta koncept är att det är ganska dyrt jämfört med de andra koncepten, i
och med att den har flera komponenter och en app. i mobilen. Plus att i detta koncept så ingår
det mycket programmering som i sig har komplicerade koder och är dyr att genomföra, detta
är viktigt eftersom priset är ett av de viktigaste faktorerna som företaget poängterade.
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4.1.3 Koncept 3: Balkar

Figur 4.3, En konceptskiss för balkar
Detta koncept bygger på att använda fyra balkar, där tre av dem har samma längd, precis som
visas i figur 4.3 ovan med "=" tecken. En av balkarna sätts fast på dragkroken och en annan
balk sätts fast på handsken, de två balkarna är ledat ihop fästa i mitten. Den tredje balken
finns där för att de två andra balkarna inte ska vridas till andra sidan av släpet. Här gäller det
att backa mot balkarnas sida eftersom den fjärde balken går sönder om man backar åt andra
sidan på grund av att den töjs mer än vad den tål.
Detta koncept känns inte realiserbart eftersom man behöver komma mycket nära släpet för att
den ska fungera, vilket är en av nackdelarna med konceptet. Dessutom tar delarna upp mycket
utrymme både under användningen och när den är hoppackad, och dessutom så är den ganska
svår att plocka isär efter användning.
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4.1.4 Koncept 4: Mekanisk m.h.a. vinsch

Figur 4.4, En konceptskiss för en mekanisk lösning m.h.a. vinsch
Det här konceptet använder sig av en vanlig vinsch. Vanligtvis används vinschar till båtar,
men används även ibland till att få loss en bil som är fast i snö eller lera.
Detta koncept går ut på att använda en vinsch som monteras fast bakom kulhandsken på
släpet, man sätter fast vinschens vajer runt dragkroken och bara vevar på vinschen tills
handsken är exakt på dragkroken. Sedan sänker man ner handsken med det vevbara stödhjulet
som redan är monterad på alla släp (figur 4.4 ovan).
Detta koncept har minst antal nackdelar och är riktigt realiserbart eftersom det inte går att
göra fel på användningen. Detta koncept är lättast av koncepten att använda eftersom man inte
behöver backa med bilen ens utan tvärtom släpet till bilen. Dessutom så kommer den
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4.1.5 Koncept 5: Spegel

Figur 4.5, En konceptskiss för spegelanvändning
Detta koncept liknar det första konceptet med kameran, det går ut på att använda en rund
spegel som man ser på vid backning, den monteras fast på en balk som är fästad på handsken,
precis som visas i figur 4.5 ovan.
Konceptet har likadana nackdelar som konceptet med kameran, att det är svårt att se i Y-led,
och att det är förvirrande med spegelbilderna. Detta för att man först tittar på förarens spegel
och sedan på denna spegel, därmed speglas vyn två gånger vilket man också måste tänka på
vid användning, plus att vyn försämras vid svåra miljöer, d.v.s. vid regn, dimma eller annat.
En fördel med detta koncept är att det är ganska lätt att montera och demontera spegeln.
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4.1.6 Koncept 6: Skivor

Figur 4.6, En konceptskiss för användning av skivor
Till detta koncept så används två likadana skivor, en på varje sida av dragkroken, precis som
visas i figur 4.6 ovan. Vid backning så gäller det bara att veta att kulhandsken ligger ovanpå
dragkroken, d.v.s. att de inte ligger i samma höjd, sedan är det bara att backa hur som helst
mot kulhandsken. Kulhandsken kommer sedan att träffa en av skivorna och sedan glida på
den till dess att den ligger exakt på dragkroken.
Ett sådant koncept har också många nackdelar, t.ex. att skivorna måste vara ganska tunga och
stabila så att det är släpet som ska röra sig på skivorna och inte tvärtom. Det gäller också att
kunna lyfta upp dem och montera och montera av dem vilket det kan behövas mycket
handkraft till. Dessutom så tar de stort utrymme både under användningen och dessutom när
de är hoppackade.
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4.1.7 Koncept 7: Elektronisk

Figur 4.7, En konceptskiss för en elektronisk lösning
Detta koncept bygger på att använda en sändare som sätts fast på kulhandsken och skickar
ultraljudsignaler till de två mottagare som finns monterade på en pinne på dragkroken, detta
visas i figur 4.7 ovan. Utifrån detta så vet mottagarna avståndet till sändaren, detta avstånd
markerar mottagarna genom att avge ljudsignaler med en volym som motsvarar avståndet.
Den ena mottagaren ger ett ljud ifrån sig som skiljer sig helt från den andra mottagarens.
Dessa ljudsignaler är de som föraren backar efter, då vill man höra båda ljudsignalerna på
samma volymnivå vilket betyder att dragkroken ligger rakt mot kulhandsken. En annan tanke
är att använda ultraljudsignaler från mottagarna för att kommunicera med föraren, och koppla
dem till en mobil enhet med en applikation som visar när man ska börja backa och åt vilket
håll man ska svänga.
Detta koncept är lite svårt att använda, d.v.s. att man t.ex. inte kan veta om man ska backa
mer eller vrida mer på ratten, dessutom så är den lite för dyr med många enheter. En fördel
med detta koncept är att den är väldigt lätt att montera och montera av.
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4.2 Val av koncept
För att välja ett av de sju koncepten så görs en konceptvalsmatris som också kallas för Pughmatris, denna visas nedan i tabell 4.1. Referensen som används i matrisen är sättet som
används idag för taxibilar, vilket är att sätta en kamera bakom bilen med en sensor monterad i
kameran. Denna metod väljs som referens eftersom den används mest på marknaden i nuläget.
Faktorerna som påverkar val av koncept mest är:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hur hög kostnaden är för de olika metoderna
Hur lätt det är att montera och montera av delarna
Hur praktiska metoderna är
Hur noggranna metoderna är
Hur mycket utrymme delarna tar när de är hoppackade
Livslängden, d.v.s. hur lång tid delarna kan användas tills de behöver förnyas
Hur mycket metoden påverkas av miljön
Hur stor miljöpåverkan metoden har

Förklaring av faktorernas viktning:
1- Eftersom kostnaden på metoden är det som företaget mest vill ta hänsyn till, så sätts
prisets viktningsfaktor till 10, där viktningen av faktorerna sätts som högst 10 och som
minst 0.
2- Hur lätt monteringen av komponenterna är, och dessutom avmonteringen om det så
behövs. Är också ganska viktig för företaget, därför så får den viktningsfaktor 8.
3- Hur lätt användningen av prototypen är, d.v.s. hur praktisk den är för föraren. Denna
faktor har företaget också poängterat, därför så är den ganska viktig och får
viktningsfaktorn 8.
4- Noggrannhetsfaktorn hade också en stor påverkan eftersom det är en stor skillnad i
noggrannheten på om man använder ett mekaniskt sätt med handkraft eller om man
använder ett elektroniskt sätt med t.ex. en kamera, därför så har den fått
viktningsfaktorn 8.
5- Hur mycket utrymme i bilen prototypen tar efter avmonteringen, d.v.s. för att
produkten kommer att läggas någonstans efter hoppackningen. Denna faktor har inte
så stor påverkan, därför sätts den till viktningsfaktorn 3.
6- Hur lång tid prototypen kommer att hålla, d.v.s. livslängden. Denna livslängd är
ganska lik för alla metoder, eftersom de flesta metoderna håller ganska länge. Sätts till
viktningsfaktorn 2.
7- Påverkningen av miljön tas också med som en faktor, d.v.s. exempelvis hur starkt
metoden påverkas av regn, dimma etc. Denna viktningsfaktor sätts till 3.
8- I denna tid tas mycket hänsyn till hur alla sorters material, konstruktioner,
användningssätt och livslängder påverkar miljön. Men ändå så är den inte särskilt
viktig i jämförelsen i Pugh-matrisen. Viktningsfaktorn sätts till 1.
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Tabell 4.1, Konceptvalsmatris
Urvalsfaktor

Viktningsfaktor

Referens
befintlig

Koncept
1

Koncept
2

Koncept
3

Koncept
4

Koncept
5

Koncept
6

Koncept
7

Pris

10

0

+

-

-

+

+

-

-

Montering och
demontering

8

0

-

0

0

0

0

-

+

Praktiskt

8

0

+

+

-

+

+

+

+

Noggrannhet

8

0

+

+

+

+

0

+

0

Paketeringsutrymme

3

0

-

0

-

0

-

-

0

Livslängd

6

0

0

0

-

0

-

0

0

Hur produkten
påverkas av miljön

3

0

+

+

+

+

-

+

+

Miljöpåverkan

1

0

-

-

-

-

-

-

-

Summa +

0

4

3

2

4

2

3

3

Summa 0

8

1

3

1

3

2

1

3

Summa -

0

3

2

5

1

4

4

2

Totalsumma

0

19

4

– 17

28

5

–3

8

Med hjälp av matrisen så kan det ses att koncept 4 (mekaniska lösningen m.h.a. vinsch) var
det bästa konceptet. Fem av de sju koncepten visade sig vara lite bättre än den nuvarande
metoden.

17

5. Övergripande konstruktion
Den första fråga som dyker upp gäller var vinschen skall finnas. Det finns olika alternativ på
var vinschen tänks placeras, exempelvis att ha vinschen längst bak på en av balkarna. Men
istället så placeras den närmare kulhandsken, eftersom tanken finns att ha ett slags stopplatta
som ska hamna i kontakt med dragkroken. Och förhoppningen är att produkten kan bestå av
en sammanhängande enhet. Sedan så ställs frågan om vinschen skall monteras i mitten av
släpets främre del eller på en av sidorna, och i så fall vilken sida. Om vinschen monteras i
mitten så ska vinschens handtag förlängas en bit tills den kan hållas och vridas fritt utan att
träffa släpets kant. Detta rekommenderas inte eftersom det behövs mycket mera handkraft för
att vrida på vinschen än vanligt. För att bestämma om vinschen skall placeras på högra eller
vänstra sidan av släpet så beror det på om vinschen skall bearbetas eller inte. Om vinschen
monteras på förarens sida så måste de flesta av vinschens delar bearbetas så att vinschvajern
kommer ut ur andra sidan, detta rekommenderas mer eftersom det underlättar för föraren att
ha snabbare åtkomlighet till vinschen.
Frågan är också om vinschen ska läggas på ovansidan av balken eller på undersidan. Valet av
placering blir att ha den nedåt eftersom det finns väldigt många små delar som vinschvajern
måste passera emellan om vinschen placeras ovanpå balken. Dessutom ställs frågan om
vinschen skall svetsas fast eller skruvas fast eftersom det redan finns hål i vinschen som man
kan använda för att skruva fast den. Men eftersom det inte är godkänt att fräsa hål i en av
släpets balkar (den går inte igenom besiktningen då) så är det bäst att svetsa fast den istället.
(Erik Sallén 2015, Muntlig information).
Ett problem med vinschlösningen är att om släpet får fart av vinschningen så kan kulhandsken
passera dragkroken och i värsta fall göra åverkan på bilen. Det vore önskvärt om kulhandsken
flyttades till positionen rakt över dragkroken men inte längre. Ett sätt att lösa det är att låta en
platta ingå i konstruktionen, som stoppar kulhandsken när plattans kant träffar dragkroken.
Sedan funderas det på om denna platta skall förlängas och vinschen svetsas på undersidan av
den istället, så att plattan kommer ända ner till släpets undersida och svetsas fast där i fyra
axlar som kommer ut från släpets undersida (dessa fyra axlar finns redan monterade i släpet).
Detta bedöms vara en ganska bra idé eftersom det ger en styvare/starkare konstruktion. En
nackdel med denna idé är att det finns en liten förstärkning mellan släpets två balkar som ser
olika ut för olika släp, den behöver i så fall tas bort. Men eftersom denna ersätts av stopplattan
som ger mycket bättre förstärkning så väljs ändå denna lösning.
Ett problem som uppstår med denna platta är att den måste vikas ner på främre delen efter
sammankopplingen av släpet med bilen, d.v.s. under körningen. Det beror på
bromsanordningen, kulhandsken måste ha plats att röra sig bakåt för att släpvagnen ska kunna
bromsa. För att denna platta skall kunna vikas ner efter användning så bestäms att den ska
delas i två delar och ha ett gångjärn emellan, så att den ena delen som kallas ”stopplattan” kan
vridas fritt både upp och ner. Den andra delen är fast monterad och kallas för ”vinschplattan”,
den ska vinschen monteras på.
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För att kulhandsken skall komma rakt mot dragkroken så måste det finnas något som ändrar
riktning på vinschvajern. Eftersom vinschen är placerad på ena sidan så skulle den annars dra
kulhandsken snett emot dragkroken (som i den befintliga lösningen Pikkolo). Tanken är att ett
rör ska styra vajerns riktning. Placeringen på röret spelar ingen roll, därför sätts den
lämpligtvis på undersidan av stopplattan så att den befinner sig på samma höjd som
dragkroken. Om placeringen av vinschen istället hade varit på ovansidan av släpets balk så
skulle det ha behövts ett hål i stopplattan någonstans i mitten, som vinschvajern i så fall gick
igenom för att komma till röret och sedan till dragkroken. Men detta är inte nödvändigt, d.v.s.
det är bättre att ha vinschen monterad på undersidan av släpets balk istället, därmed undviks
hålet i stopplattan och också att vajern måste gå igenom många delar innan den kommer till
röret.
Det har funderats på att använda vinschband istället för vinschvajer, båda varianterna fyller
samma funktion, men eftersom vinschband kan vikas och blandas ihop och dessutom är lite
dyrare än en vajer så har vajern valts. Det skulle även vara svårare att styra ett band så att det
kommer rakt mot dragkroken.
När konceptet för vinschen gjordes så var det tänkt att vinschvajern skulle ersätta den
befintliga säkerhetsvajern, men efter diskussion med handledaren så framkom att det var en
dålig idé. Detta beror på att när hästarna flyttas med släp så blir de arga ibland och rör sig
ganska mycket, vilket kan leda till att släpet lossnar från bilen (detta har hänt honom och
andra tre gånger redan). Då kan det leda till att säkerhetsvajern går av, denna påfrestning bör
inte vinschvajern utsättas för. Dessutom skulle möjligheten att använda vinschens krok till att
dra ner stopplattan missas. Därmed bestämdes att vinschvajern inte ska ersätta
säkerhetsvajern.
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6. Detaljkonstruktion
Efter att vinschmetoden valts så bestäms det att detaljkonstruktion till alla delar som ingår i
produkten ska göras. Figur 6.1 visar delarna som produkten tänks bestå av.

Figur 6.1, Prototypen

6.1 Rör
Det är detta rör som vajern kommer att gå igenom och vridas åt rätt håll mot dragkroken
(figur 6.2). D.v.s. detta rör fyller funktionen att kulhandsken skall hamna precis framför
dragkroken när vevningen är färdig. Röret svetsas ihop med stopplattan, på undersidan, detta
visas i figur 6.1 ovan. Det finns två orsaker till varför röret är platt på en sida, den ena är för
att det underlättar svetsningen att kunna lägga röret på stopplattan och svetsa runtom, den
andra är för att om röret inte är platt så skulle inte svetsningen nå ända ner till botten.
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Figur 6.2, Röret

6.1.1 Hållfasthetsberäkning av röret
Eftersom det enda som vajern går igenom är röret så har det gjorts hållfasthetsberäkningar till
bara den delen, med metoden FEM i SolidWorks.
Några försök gjordes att lägga ”weldments” d.v.s. svetsning mellan röret och plattan, men det
accepterades inte i SolidWorks. Istället modellerades delarna som en enda solid med exakt
samma dimensioner.
I simuleringen så spelar det faktiskt ingen roll om det är en del eller om det är två svetsade
delar, det ger till och med bättre styrka med svetsning.

Figur 6.3, von Mises stress
I figur 6.3 ovan ses sträckgränsen för materialet som är 210 MPa och den högsta spänningen
som uppnås som är ungefär 80 MPa. D.v.s. att det finns en säkerhetsfaktor på 2,6. (Karl Björk
2007)
Den röda färgen visar den högsta spänningen som kan uppnås och det blåa färgen är den
minsta.
Det är en kraft på 2210 N inifrån ut ur röret i x-led som syns i Figur 6.4 med lilafärgade pilar.
Kraften finns faktiskt bara på kanten av röret (det finns en bättre vy på vart kraften befinner
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sig i figur 6.4 nedan), d.v.s. kraften fördelar sig inte jämnt på sidan av röret eftersom röret
ligger parallellt med vinschen. Det finns faktiskt en säkerhetsfaktor i denna kraft också, i och
med att inte hela vajerkraften angriper i den lila pilens riktning. Det beror på att kraften på
2210 N delas upp i komposanter när vajern byter riktning i röret.

Figur 6.4, von Mises stress, förtydligande bild

6.2 Vinschplatta
Denna platta svetsas på släpets undersida i de fyra axlar som redan finns monterade i släpets
chassi. Figur 6.5 nedan visar med de rödmarkerade cirklarna var de fyra axlarna tänks sitta,
axlarna placeras genom hålen varefter plattan svetsas fast på undersidan. Denna svetsning
skall antingen göras av kunden som köper produkten (om kunden har möjlighet) eller så ingår
det i service från företaget.
Men för att denna platta ska sitta där den borde sitta så måste en detalj som ser olika ut för
olika släp kapas bort. Denna detalj har man som förstärkning och vinschplattan kommer att
ersätta den. Denna detalj är den enda som behövs tas bort för att montera produkten.
På undersidan av denna platta kommer vinschen att svetsas fast med axeln som går igenom
hålet, det är detta hål som påpekas av den grönmarkerade pilen i figur 6.5 nedan.
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Figur 6.5, Vinschplatta

6.3 Vinsch
En vanlig vinsch som är köpt från Swedol för 205 kr ex. Moms. (Swedol 2003)

Figur 6.6, En inköpt vinsch från Swedol
Denna vinsch (figur 6.6) klarar av 540 kg dragkraft och väljs efter några beräkningar:
Detta gäller låsta hjul, detta i fall någon glömmer att lossa bromsen:
Kraft(N) = massa*gravitationskonstant*rullmotståndskoefficient
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𝑓 =𝑚×𝑔×𝜇

(6.1)

Där m är 750 kg som är maxlasten för ett lätt släp (Transportstyrelsen 2010), 𝑔 är 9,82 m/s^2
och 𝜇 har valts för förhållandet grusväg och är 0.3 .
Ekvation 6.1 ger ett värde på 2209,5 N, men eftersom släpet normalt är lite vinklat när det
kopplas till bilen så uppskattas denna vinkel till 3 grader, då följer en till ekvation:

𝐶𝑜𝑠(3) = 𝑓/𝑓𝑥

(6.2)

där 𝑓 =2209,5 N och 𝑓𝑥 är den sökta kraften som vinschen och röret ska klara av.
Funktion 6.2 ger den sökta kraften (𝑓) 2218 N som är ungefär 226 kg, vilket ger ett
förhållande på 226:540 (efter vinschens max dragkraft) som är en säkerhetsfaktor på 2.4.
D.v.s. att man kan dra 2.4 gånger mer med vinschen än den kraft som behövs.
Detta gäller fritt rullande hjul:
Istället för friktionskoefficienten 𝜇 så används rullmotståndskoefficienten Cτ som är 0.065 för
däck mot gräs. Detta ger den sökta kraften (𝑓) 479.4 N som är ungefär 49 kg, vilket ger ett
förhållande på 49:540 som är en säkerhetsfaktor på 11.
Kraften som behöver läggas för att veva på vinschens handtag beräknas av denna funktion:
𝑓 × 𝑎 × 𝐾 = 𝑓𝑐 × 𝑏

(6.3)

Där 𝑓 är 479.4 N, 𝑎 är radien på trumman som vajern vevas runt och är 80 mm, K är
vinschens utväxling och är 3.4 (se bilaga 2 produktblad), 𝑓𝑐 är den sökta kraften och b är
längden på handtagets arm som ligger på 250 mm.
Funktion 6.3 ger den sökta kraften 𝑓𝑐 45 N vilket är väldigt rimligt för en människa.
Det finns några förändringar som måste göras på vinschen för att den ska placeras på förarens
sida. Då måste allting i vinschen vändas om och läggas på andra sidan. En ytterligare
förändring som måste göras på vinschen är att förstora det främre hålet till diametern 20 mm
så att den kan sättas i en av axlarna som vinschplattan svetsas i, det förstorade hålet kan man
se i figur 6.7 nedan. Förstoringen av hålet utförs genom borrning.

24

Figur 6.7, Visar hålet som ska förstoras

6.4 Gångjärn
Vad det gäller gångjärn så bestäms det att det skall tillverkas hos en av företagets fabriker
istället för att det köpts en färdig. Det hittas ett gångjärn som är färdiga att köpas in men
bedömningen görs att det är bättre att tillverka det eftersom det är lättare och dessutom
billigare att tillverka än att köpa. Det tillverkade gångjärnet syns i figur 6.8 nedan. Det
gångjärn som annars hade köpts in finns i bilaga 2.

Figur 6.8, Det tillverkade gångjärnet

Den enda orsaken till att detta gångjärn behövs är hydraulcylindern som finns i släpet, annars
skulle plattan där gångjärnet sitter ha kunnat bockas till. Detta eftersom hydraulcylinderns
slaglängd kan komma upp till 80% av dess längd vid backning av bilen med släpet, därför så
kan inte stopplattan finnas kvar på samma ställe efter påkoppling av släpet.
Två plattor svetsas på sidorna av detta gångjärn, ena plattan är stopplattan och den andra är
plattan som svetsas på släpet. Mellan de fyra delarna av gångjärnet finns tre ringar med 2 mm
i tjocklek, dessa ska underlätta rörelsen som en slags lagring.
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Huvuduppgiften som gångjärnet har är att låta stopplattan röra sig fritt, så att den kan sänkas
ner efter användning eller stå rakt parallellt med handsken under användning.
Ett annat förslag om inte gångjärnet som är 154mm långt tillverkas själv hos företaget är att
köpa ett färdigt gångjärn med längden 100mm som är det längsta som säljs av denna sorten,
eller att köpa två stycken korta gångjärn.

6.5 Stopplatta
Stopplattan är den platta som ska se till att kulhandsken ska stå precis ovanpå dragkroken.
Efter att vevningen med vinschen är tillräcklig kommer det att bli stopp då den vänstra delen
(visas i figur 6.9 nedan) träffar dragkroken, och då kommer inte släpet att kunna röra sig
längre.

Figur 6.9, Stopplattan

6.6 Detaljkravspecifikation
Efter att konceptet med vinschen valdes, bestämdes några krav som utgör en
detaljkravspecifikation. Några av kraven syns nedan i tabell 6.1, specifikationen i sin helhet
kan hittas i bilaga 1.
Tabell 6.1, Detaljkravspecifikation
6.8.1

Bilen kan max stå 10 meter från släpet.

6.8.2

Vinkeln mellan bilen och släpet ska inte överstiga 70 grader.

6.8.3

Delarna demonteras inte från släpet.

6.8.4

Släpet ska maximalt väga 750 kg.
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6.7 Material
Det är samma material som används till hela konstruktionen eftersom det blir mycket billigare
att hantera. Vad det gäller valet av material kan något av de allmänna konstruktionsstålen
väljas. Därför så har det valts ett billigt stål som har väldigt bra svetsbarhet. Dessutom har
stålet en ganska bra hållfasthet, materialet är SS 1312. (Stålvalguiden 2012)
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7. Resultat
7.1 Funktion

Figur 7.1, Visar var prototypen monteras

Testet som borde ha gjorts för att se om huvudfunktionen för den fysiska prototypen är
uppfylld har inte gjorts än, detta p.g.a. tidbrist och dessutom förseningar från leverantören,
därför så ska detta ske utanför perioden för examensarbetet. Prototypen är nämligen inte
färdigtillverkad.
Enligt figur 7.1 så kommer processen för användningen att gå till så att vajern kommer från
vinschen genom röret och sedan till bilens dragkrok. Allting kommer färdigmonterat från
leverantören (figur 6.1), det enda som blir kvar att göra är att svetsa fast vinschplattan med
släpet, sedan är den färdig att använda.
Det som behöver göras för att börja använda produkten är att koppla vinschkroken runt bilens
dragkrok. När vevningen med vinschen sker medurs så kommer vajern att sträckas och
kommer att lyfta upp stopplattan så att den blir parallell med handsken och därmed flyttas
släpet.
Vevningen ska fortsätta tills det att förflyttningen på släpet stoppas av stopplattan, då är det
tänkt att handsken kommer att stå precis ovanpå dragkroken eller några millimeter ifrån.
Efter att kopplingen av kulhandsken med dragkroken skett så tas vinschkroken loss och
vevningen med vinschen moturs utförs till dess att vinschkroken har kommit framme till röret.
Där kommer den att sitta kvar p.g.a. att diametern på vinschkroken är större än rörets inre
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diameter. Med mera vevning av vinschen moturs så kommer stopplattan att vridas nedåt tills
den inte är i vägen. Nedvevningen sker på grund av hydraulcylinderns rörelse vid
inbromsningen, d.v.s. att det inte går att bromsa när stopplattan är i kontakt med dragkroken).
Teoretiskt så har en prototyp tagits fram i SolidWorks som uppfyller kraven och målen som
var ställda på arbetet. Delarna som ingår i konstruktionen är anpassade efter SverigeGrepens
tillverkningsbolag.

7.2 Verifiering av funktion
För att se till att de viktigaste funktionella kraven i användarkravspecifikationen uppfylls av
produkten så har en utredning gjorts
Några av de viktigaste kraven som produkten skall klara av är:
Tabell 7.1, Verifiering av kravspecifikation
Krav

Utredning

7.2.1

Kraften som behöver
överföras till vinschen ligger
mellan 40-300 [N]

Enligt beräkningen i 6.3
Godkänt
vinsch så uppgår maximal
erfordrad vevkraft till 45
N.

7.2.2

Användaren skall med
handkraft kunna veva
vinschen.

Eftersom 45 N motsvarar
4.6 kg så klarar en
människa det.

Godkänt

7.2.3

Produkten skall anpassas till
alla vanliga personbilars
dragkrokar.

Eftersom alla personbilar
har samma storlek på
dragkroken så ska denna
produkt klara av dem.

Godkänt

7.2.4

Produkten skall kunna
användas till alla sorters lätta
släp.

Eftersom alla de lätta
släpen har samma
konstruktion på främre
delen av släpet så borde
denna produkt klara av
dem.

Godkänt

7.2.5

Produkten skall klara
släpvagnar med upp till 750
[kg], d.v.s. maxlasten för lätta
släp.

Enligt både ”6.1.1
Hållfasthetsberäkning av
röret” och ”6.3 Vinsch”
så skall produkten klara
av att dra en sådan vikt på
släp.

Godkänt
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Resultat

7.2.6

Produkten skall klara av en
sträcka på 10 [meter] mellan
bilen och släpet.

Enligt vinschens datablad
i bilaga 2 så ligger vajern
på 10 m i längd.

Godkänt

7.2.7

Produkten skall klara en
vinkel på upp till 70 [grader]
mellan bilen och släpet.

Den del som begränsar
vinkeln är placeringen av
vinschens handtag och
enligt CADmodelleringen så är
vinkeln mellan bilen och
handtaget 75.33 grader,
därmed kan släpet vinklas
så mycket innan den tar i
bilen.

Godkänt

7.2.8

Produkten skall inte kunna
avmonteras från släpet på
grund av stöldrisk.

Eftersom produkten är
svetsad så kan den ej
avmonteras lätt.

Godkänt

7.2 Ekonomi
Vinschen beställs för 256 SEK ink. moms från Swedol. (Swedol 2003)
Tillverkningskostnaden uppskattas uppgå till 1000 SEK, tanken var att verifiera detta med
verkstaden men tyvärr så hanns inte detta med.

30

8. Diskussion
Syftet med detta examensarbete är att komma på en ny metod eller utveckla en metod som
underlättar kopplingen av släp med bilar, och att ta fram konstruktionsunderlag för denna
metod och till sist få fram en prototyp från konstruktionsunderlagen. Det viktigaste är att
metoden ska vara lätt och säker att använda, d.v.s. att kollision mellan dragkroken och släpet
undviks, dessutom att metoden uppfyller de uppställda kravspecifikationerna.
Koncepten som togs fram var väldigt olika och skiljde sig ganska mycket ifrån varandra med
tanke på detaljerna som användes, dock så uppfyllde alla samma mål vilket är att underlätta
kopplingen mellan bilen och släpet. Faktorerna som påverkade mest i Pugh-matrisen ledde till
att vinschmetoden valdes, vilket var nästan förväntat eftersom man sällan kan göra fel på de
mekaniska metoderna , de är dessutom mer noggranna.
Teoretiskt så uppfyller prototypen huvudfunktionen som önskas av den, d.v.s. kunna koppla
ett släp till en bil. Men tanken från början var att kunna testa själva prototypen ute i den tänkta
arbetsmiljön. Då hade mycket bättre möjlighet funnits att upptäcka eventuella svagheter i
konstruktionen och i användandet av den, därmed hade den kunnat förbättras.
Jämfört med det lösning med inbyggda kameror som främst taxibilar använder sig av så är
detta en enklare produkt. Kameralösningen är dyrare och dessutom svårare att montera ihop,
men samtidigt så behöver man inte gå ut ur bilen. Denna metod med vinschen riktar sig mot
en annan kundgrupp, mera aktiva och praktiska människor som gärna vill montera produkten
själv.
Jämfört med Pikkolo så finns det både fördelar och nackdelar med den produkt som tagits
fram, fördelen med Pikkolo är att den är lätt att montera och demontera, men nackdelarna är
stora. Exempelvis så kan den inte flytta på släpet om det är lastat. En annan stor nackdel är att
kulhandsken inte kommer direkt på dragkroken, dessutom finns det inget som stoppar släpets
förflyttning. Detta uppfylls väldigt bra och tydligt av min produkt. D.v.s. man kan flytta även
lastade släp och dessutom flytta släpet på ett smidigt sätt med styvare konstruktion. Dessutom
så är min metod noggrannare med användandet av stopplattan.

31

9. Slutsats och rekommendationer
Ritningsunderlagen på produkten har tagits fram för tillverkning, men tyvärr så hann inte
prototypen byggas och inte heller testas. Teoretiskt så ska dock produkten uppfylla de satta
kraven och målen som företaget bad om.
Delarna till prototypen är anpassade efter företaget KP svets och smide:s tillverkning och
deras leverantörer av stål. Prototypen har även anpassats efter vinschen som företaget lätt kan
få tag på. (KP svets och smide 1989)
Vidare rekommenderas att försöka konstruera stopplattan så att den efter användning viks
runt. Detta för att skydda produkten från smuts och sådant, speciellt smuts som kommer in i
vajerrullen inne i vinschen. Detta bör göras för att inte behöva tvätta delarna i vinschen
kontinuerligt eller rentav behöva byta delarna i vinschen.
Det som rekommenderas starkt är att på något sätt koppla stopplattans rörelse till någonting i
bilen, t.ex. till bilens motor, så att när bilen startas så ska stopplattan vridas ner, d.v.s. tvinga
föraren att inte göra misstag, ibland så kan folk glömma veva på vinschen för att dra ner
plattan efter användning.
Några andra rekommendationer:





För att börja kunna sälja denna produkten i EU måste den CE-märkas för att den ska
uppfylla säkerhetskraven.
Material bör ses över, detta för att minska vikten på produkten och dessutom sänka
kostnaden på produkten.
Rekommenderas också att koppla en motor till vinschen för att underlätta
användningen av produkten. Men detta skulle höja kostnaden på produkten.
Efter eventuell försäljning rekommenderas att feedback från folk som har använt
produkten samlas och ses över eftersom de är väldigt viktiga att ta hänsyn till, för att
kunna förbättra produkten på något sätt.
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1. Sammanfattning
Detta dokument beskriver de övergripande kraven på projektet ”Konstruktion och
prototypframtagning av en produkt som förenklar koppling av släp”.
Dokumentet består av två delar, den ena delen beskriver produktens funktion och den andra
innehåller kraven som ställs för produkten.

2. Generell beskrivning
2.1 Gränssnitt
Den grundläggande uppgiften för prototypen är att underlätta kopplingen för föraren mellan
sitt släp och sin bil på bästa möjliga sätt.

2.2 Funktioner
Produkten ska kunna rikta in och positionera kulhandsken över bilens dragkrok.

2.3 Användare
Kan användas av alla människor som äger ett släp.

3.Specifika krav
3.1 Funktionella krav
3.1.1 Funktionalitet
3.1.1.1
Kraften som behöver överföras till vinschen ligger mellan 40-300 [N]
3.1.1.2

Användaren skall med handkraft kunna veva vinschen.

3.1.1.3

Produkten skall anpassas till alla vanliga personbilars dragkrokar.

3.1.1.4

Produkten skall kunna användas till alla sorters lätta släp.

3.1.1.5

Produkten skall klara släpvagnar med upp till 750 [kg], d.v.s. maxlasten för
lätta släp.

3.1.1.6

Produkten skall klara av en sträcka på 10 [meter] mellan bilen och släpet.

3.1.1.7

Produkten skall klara en vinkel på max 70 [grader] mellan bilen och släpet.

3.1.1.8

Produkten skall inte kunna avmonteras från släpet på grund av stöldrisk.

3.1.2 Storlek
3.1.2.1
Monterad produkt skall inte ta större utrymme i sidled än släpet.

3.1.3 Material och form
3.1.3.1
Materialet skall klara av alla sorters miljöer utomhus.
3.1.3.2

Val av färg skall bestämmas tillsammans med SverigeGrepen.

3.1.4 Programlagring
N/A
3.1.5 Strömförsörjning
N/A

3.2 Servicefunktioner
3.2.1

Alla ingående delar skall enkelt kunna testas efter slutmontering.

3.2.2

Enklare felsökning och reparation skall kunna utföras av användaren själv.

3.3 Krav på externa gränssnitt
3.3.1 Användargränssnitt
3.3.1.1
Produkten skall designas på ett speciellt sätt för att underlätta användandet
och minska på materialslöseri.

3.3.2 Mekaniska gränssnitt
N/A
3.3.3 Hårdvarugränssnitt
N/A
3.3.4 Mjukvarugränssnitt
N/A

3.4 Prestandakrav
3.4.1

Produkten skall klara av en avkoppling mellan bilen och släpet under
körning.

3.4.2

Tiden för en avkoppling eller en påkoppling mellan bilen och släpet skall
max ta 5 [minuter].

3.4.3

Produktens driftlivslängd skall vara minst 5 år.

3.4.4

Produkten skall vara enkel att rengöra

3.5 Egenskaper
3.5.1 Säkerhet
3.5.1.1
Produkten skall inte kunna tappa delar på vägen under körningen.

3.5.2 Servicebarhet
3.5.1.1
Produkten skall normalt inte behöva service under driftlivslängd.
3.5.1.2

Samtliga komponenter skall kunna bytas av företagets mekaniker.

3.5.3 Miljöpåverkan
N/A

3.6 Övriga krav
3.6.1 Ekonomi
3.6.1.1
Tillverkningskostnaden för produkten får maximalt vara 2000 [SEK].
3.6.1.2

Vinschen får maximalt kosta 300 [SEK].

3.6.2 Dokumentation
3.6.2.1
Sammanställnings- och detaljritningar av komplett produkt skall
framställas.

3.6.3 Miljökrav
3.6.3.1
Produkten ska klara av utomhustemperaturer och alla miljöförändringar.
3.6.3.2

Produkten skall inte innehålla material som inverkar negativt på miljön.

3.6.4 Myndighetskrav
3.6.4.1
Produkten skall uppfylla krav för CE-märkning.

Bilaga 2

Produktblad

Bilaga 3

Sammanställningsritningar och detaljritningar

OBS: Största sammanställningen innehåller många delar som inte har detaljritningar, detta
eftersom det är bara prototypdelarna som ska vidare till konstruktion.

