
ISRN UTH-INGUTB-EX-M-2015/12-SE

Examensarbete 15 hp
Juni 2015

Fundament för kompaktkran 

En universell lösning

Tommy Zetterman



 

 
 
Teknisk- naturvetenskaplig fakultet 
UTH-enheten 
 
Besöksadress: 
Ångströmlaboratoriet 
Lägerhyddsvägen 1 
Hus 4, Plan 0 
 
Postadress: 
Box 536 
751 21 Uppsala 
 
Telefon: 
018 – 471 30 03 
 
Telefax: 
018 – 471 30 00 
 
Hemsida: 
http://www.teknat.uu.se/student 

Abstract

Compact crane support frame - A universal solution

Tommy Zetterman

This thesis describes the universalization, improvement and further development of a
compact crane support frame for flatbed trucks. The work has been conducted at El
och Fordonsteknik AB (henceforth EFAB) in Uppsala. 

The aim of the work has been to shorten the assembly time of the product. By doing
so, the product can be kept on shelf, which in turn results in shorter lead time. This
has been done by universalizing the support frame to be compatible with most of the
chassis EFAB works with. Additionally, the entire construction has been made lighter,
which will make it a more attractive choice for customers. 

A pre-study was conducted and information was gathered internally, as well as
externally, in order to ascertain that no limitation or possibility was overlooked
during the course of the project. 

One such limitation has been the geometry of the truck bed that the support frame
shall be compatible with. This has set the focus of the project more towards further
developing and improving the already existing product rather than developing a brand
new one. The project has resulted in a compact crane support frame that fits eight
different chassis and is 22 kg lighter than its predecessor. The assembly time has been
approximated to 60 % of that of the original product. 

No prototype test has been conducted due to the lack of a suitable vehicle and time.
However, theoretical comparisons done through the use of 3D CAD and FEA suggest
that the new support frame is a worthy replacement for the previous one.
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I 

 

Sammanfattning 
 

Den här rapporten beskriver vidareutvecklingen, förbättringen och universaliseringen av ett 

kranfundament för s.k. kompaktkranar ämnade för montering på mindre lastbilar. Arbetet har 

utförts på El och Fordonsteknik AB (f.k. EFAB) i Uppsala. 

 

Syftet med arbetet har varit att möjliggöra en reducering av monteringstid och därmed ledtid, 

samt att göra just detta kranfundament mer attraktivt på marknaden genom bland annat 

minskad totalvikt. Reduceringen av monteringstiden har huvudsakligen skett genom att 

fundamentet gjorts universellt för att passa ett så stort antal fordonsmodeller som möjligt. 

 

En förstudie gjordes för att inhämta information såväl internt, som externt, för att bilda en 

förståelse för de möjligheter och begränsningar som kom att sätta ramarna för 

konstruktionsarbetet.   

 

Fundamentet ska vara kompatibelt med en viss typ av flak, vilket har inneburit att den nya 

konstruktionen blivit mer utav en vidareutveckling och förbättring av den befintliga, än vad 

den har blivit en renodlad nyutveckling.  

 

Arbetet har resulterat i ett kranfundament som väger ca 15 % mindre än sin föregångare, 

passar 8 olika fordonsmodeller och vars monteringstid uppskattas till 60 % av 

monteringstiden för föregångaren. 

 

Ett prototyptest har inte kunnat göras på grund av tidsbrist och avsaknad av ett lämpligt 

fordon. Dock tyder de teoretiska jämförelserna gjorda med hjälp av 3D-CAD och FEM-

analys på att produkten är en fullgod ersättare till sin föregångare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: CAD, kranfundament, konstruktion, kompaktkran. 
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Förord 
Den här rapporten är en sammanfattning av mitt examensarbete som har gjorts på El och 

Fordonsteknik AB i Uppsala under våren 2015. Examensarbetet är det avslutande momentet 

för högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik vid Uppsala Universitet. 
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under arbetets gång, samt min ämnesgranskare Henrik Hermansson som varit behjälplig när 
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informationssökning och övriga medarbetare på EFAB för en mycket trevlig vår på kontoret 
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1.  Inledning 
1.1 Företaget 
El & Fordonsteknik AB utvecklar och tillverkar påbyggnationer till lastbilar i de flesta 

storlekar. Företaget bildades 1992 och har sedan dess utvecklat ett flertal typer av fasta flak 

till både tunga och lätta lastbilar, samt tipp-bara flak och olika utföranden av högvolymskåp1 

till lätta lastbilar. Utöver dessa har man även utvecklat kranfundament för att kunna erbjuda 

kunderna möjligheten att utrusta fordonet med kran tillsammans med ett nytt eller befintligt 

flak. 

1.1.1 Företagets kunder 

Större delen av EFABs kundbas är samlad kring Mälardalenområdet och består av allt från 

åkerier och bygghandlare till mindre företag med behov av ett eller flera specialfordon för 

unika uppgifter.  

 

Målgruppen för de lätta lastbilarna med flak är mycket vid och innefattar alla de kunder som 

har behov av att utföra tunga och medeltunga lyft. Detta kan vara för att rätta till eller flytta 

tung utrustning vid sidan av fordonet eller utföra lastning och lossning av tung last. 

1.2 Problembeskrivning 
1.2.1 Nuläge 

På grund av den stora variationen från ett kranfundament till ett annat, som beror på 

skillnader mellan olika chassin, saknas i dagsläget ett detaljerat ritningsunderlag. Materialet 

kapas till på plats och svetsas samman av montören som helt och hållet går på erfarenhet, 

vilket betyder att monteringstiden blir lång. Det skulle inte vara möjligt att ta in en ny montör 

för att göra samma arbete utan omfattande instruktioner. När fundamentet svetsats samman 

skickas det hela iväg på galvanisering innan det till slut kommer tillbaka för att skruvas fast 

i flaket som därefter fästs vid chassit.  

1.2.2 Syfte och mål 

Syftet med arbetet är att ta fram en ny lösning till de lätta lastbilarna som passar flera 

bilmodeller så att montören inte behöver börja från ruta ett vid varje nytt bygge. En 

bedömning av konstruktionens hållfasthet behövs för att säkerställa att även den största och 

kraftigaste kranen EFAB frekvent monterar får fullgott stöd. Det nya fundamentet ska alltså 

inte svikta mer än, eller påfrestas närmare materialets sträckgräns än det gamla gör vid någon 

tänkbar lyftoperation. 

 

Det slutgiltiga målet med arbetet är att få ner ledtiden. I dagsläget görs allt arbete med 

kranfundamentet efter att en order kommit in. Genom att istället använda ett mer universellt 

kranfundament kan dessa lagerhållas och ledtiden skulle därför förkortas avsevärt. Detta mål 

ska uppnås genom att konstruera ett kranfundament som ska kunna användas för placering 

                                                 
1 Högvolymskåp – Eftermarknadsskåp med extra stor lastvolym. 
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av kranen på flakets högra sida, fram eller bak. Om möjligt finns även önskemålet att kranen 

ska kunna placeras på flakets vänstra sida, men detta är inget krav. 

1.2.3 Krav 

De krav som ställdes för att säkra konstruktionens konkurrenskraftighet och korrekta 

funktion samt enkelheten att serietillverka följer nedan: 

 

Konstruktionen skall: 

 Möjliggöra placering av kran på flakets högra sida, fram och bak. 

 Bedömas ha en avsevärt förkortad monteringstid. 

 Väga mindre än dess föregångare. 

 Möjliggöra lagerhållning av färdiga eller delvis färdiga kranfundament. 

 Vara kompatibel med samtliga frekvent förekommande kran- och fordonsmodeller. 

 Främst sammanfogas genom svetsning. 

 Ej bedömas markant mycket dyrare att tillverka än dess föregångare. 

 Vara korrosionsbeständig. 

 Genom provlyft och FEM2-analys bedömas vara styvare och mer hållfast än dess 

föregångare. 

 

1.2.4 Avgränsningar 

För att göra uppgiften genomförbar under den tillgängliga tiden har vissa begränsningar 

gjorts under arbetets gång. De kranar som har inkluderats i projektet har alla samma hålbild 

och gränssnitt mot kranfoten där de fästs. Den enda kran med avvikande hålbild och 

gränssnitt har uteslutits då den dessutom är mycket ovanlig. Fortsatt har arbetet fokuserats 

mot fordon av märket Mercedes-Benz då detta är den överlägset mest förekommande 

leverantören. 

 

1.3 Metodik 
1.3.1 Förstudie 

Montering av dagens kranfundament ska studeras och diskussion med montör och 

konstruktör ska ske löpande för att skapa en så komplett förståelse som möjligt kring 

produkten och den funktion den ska uppfylla. Då verksamheten är småskalig och få 

konstruktioner är en annan lik finns mycket av den specifika kunskapen i form av erfarenhet 

hos montör och konstruktör. De ritningar och den dokumentation som finns över kranar och 

chassin ska studeras för att lyckas konstruera en så universell lösning som möjligt. Extern 

informationssökning ska även göras för att undersöka hur liknande, eller likadana problem 

lösts i andra situationer och hur de lösningarna kan appliceras på det egna problemet. 

1.3.2 Konceptgenerering och konceptval 

I den utsträckning som är möjligt ska olika koncept genereras och utvärderas genom samråd 

med konstruktör och montör. Utvärderingen kommer att ske löpande och vissa koncept kan 

                                                 
2 SolidWorks 
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då komma att stanna i ett mycket tidigt stadium. Det vinnande konceptet blir troligt det som 

täcker in störst antal bil- och kranmodeller i sitt grundutförande och som fortfarande uppfyller 

ställda krav på hållfasthet. 

1.3.3 Hållfasthetsanalys och ritningsframtagning 

Hållfasthetsberäkningar genom FEM-analys ska göras löpande under konceptvalsfasen då 

hållfastheten är av stor vikt och tid inte bör läggas på undermåliga koncept. Ritningar för det 

vinnande konceptet ska tas fram och en avslutande utvärdering av konstruktionens hållfasthet 

ska göras. 

1.3.4 Prototyptillverkning 

Ritningsunderlaget används för att tillverka de ingående delarna och producera en prototyp 

som, i mån av tid, kan användas vid en provlyftning för att utvärdera huruvida konstruktionen 

i praktiken uppfyller ställda krav.  



4 
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2.  Förstudie 
För att erhålla en god förståelse för vad som krävs av konstruktionen genomfördes en 

förstudie. Befintliga lösningar, både externa och interna, har studerats, samt begränsningar 

och krav som gör att dessa ser ut som de gör har tagits del av.  

2.1 Instudering 
Bild 2.1 visar den slutliga sammanställningen av kranfundamentets alla delar. Ramprofiler 

och KKR bildar tillsammans chassiförstärkningen. Kranfoten svetsas fast i denna och en 

hylla för spakstället skruvas fast i kranfoten. Stödbensbalken syns i utskjutet läge, men kan 

skjutas in i chassiförstärkningen då fordonet ska förflyttas. Om detta fundament skulle 

monteras på ett fordon indikerar den stora pilen i bild 2.1 fordonets färdriktning. Således är 

kranen placerad i flakets främre högra hörn. 

 

  

Bild 2.1: Ramprofiler. 2. KKR av olika längd. 3. Kranfot. 4. Stödbensbalk. 5. Hylla för spakställ. 



6 

 

2.1.1 Chassi 

När ett fordon ska utrustas med flak eller skåp hos EFAB levereras det tomt. Med det menas 

att fordonet saknar sitt traditionella lastutrymme enligt bild 2.2 och ramen är exponerad för 

att påbyggnation ska kunna utföras.  

 

Flak och kran har på EFAB historiskt sett monterats på fordon av en mängd olika märken 

och modeller, men i mycket små serier. Den bilmodell som mest frekvent3 används är 

Mercedes-Benz Sprinter. Modellen Sprinter kommer i ett tjugotal olika utföranden och 8 av 

dessa är de som normalt sett är aktuella för företagets kunder. 
 

Fortsättningsvis kommer de olika modellerna betecknas enligt mall t.h. i figur 2.1 och 

samtliga 8 modeller presenteras t.v. i densamma. 

 
Figur 2.1: T.v. Tabell över fordonsmodeller. T.h. Förklaring av modellbeteckningar. 

Fordonets serie avgör, inom ramen för vad som är relevant för detta examensarbete, antalet 

hjul på bakaxeln och storleken på stänkskärmarna. Ett fordon i 3-serien har enkelmontage 

och ett i 5-serien har dubbelmontage4. Detta leder till vissa skillnader på fordonets chassi 

som kan behöva tas hänsyn till. 

 

                                                 
3 Andersson (2015) 
4 Dubbelmontage – När ett fordon är utrustat med två hjulpar på en och samma hjulaxel. 

Bild 2.2: Tomt chassi redo för påbyggnad. 
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Motorns typ och storlek påverkar inte flak och kran och är därför överflödig information, 

dock ingår motorkoden i samma sifferkombination som serie-beteckningen och har därför 

inte utelämnats. 

 

Hjulbas och hyttstorlek är de avgörande faktorerna för var på chassit skruvhål för infästning 

av flak eller skåp är placerade. Siffrorna 3665 och 4325 är måtten i millimeter mellan centrum 

på fordonets hjulaxlar, detta är hjulbasen. DH och EH står för dubbelhytt, respektive 

enkelhytt och beskriver storleken på fordonets hytt. Med dubbelhytt används exempelvis 

några extra skruvhål i chassit för att fästa hytten, vilket leder till en annan hålbild då ett flak 

ska monteras. 

 

2.1.2 Hjälpram 

Hjälpramen (bild 2.3) är den stödstruktur som ett flak eller skåp fästs vid innan det skruvas 

fast i fordonets chassi. Hjälpramen består av två s.k. z-profiler, deras tvärsnitt liknar 

bokstaven Z. De är sammansvetsade med ytterligare tre tvärsgående z-profiler. 

Godstjockleken är endast 2 mm vilket betyder att chassi och hjälpram behöver förstärkas 

ytterligare då en kran ska monteras tillsammans med flaket. Hjälpramen är försedd med 

färdiga hål för att passa samtliga aktuella Sprinter-modeller, men då krävs att en del av ramen 

kapas bort, antingen fram eller bak beroende på modell. 

 
Bild 2.3: Hjälpram till flak och skåp. 
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2.1.3 Chassiförstärkning 

Chassiförstärkningen består av två u-profiler och två fyrkantsprofiler av typ KKR5 (t.h. i bild 

2.4). Konstruktionen svetsas samman och placeras mellan hjälpramens två längsgående z-

profiler.  

De längsgående u- och z-profilerna hålls samman med hjälp av de ”krampor” (t.v. bild 2.4) 

som fäster de båda i chassit.  

  

                                                 
5 Kallformade konstruktionsrör 

Bild 2.4: T.v. Så kallade krampor av 4 mm plåt. T.h. Chassiförstärkning med kranfot. 
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2.1.4 Kranfot 

Kranfoten är den del av konstruktionen i vilken kranen fästs. Kranfoten bildar tillsammans 

med chassiförstärkningen kranfundamentet i sin helhet.  

2.1.5 Kranmodeller 

De kranmodeller som är aktuella för montering på lätta lastbilar och för detta examensarbete 

tillverkas av PALFINGER (bild 2.5) samt HIAB. Dessa kranar fästs vid kranfoten med fyra 

skruvar i kvadratiskt mönster med C-C-avstånd6 250 mm. Tabell 2.1 innehåller de aktuella 

kranmodellerna med lyftkapacitet och C-C-avstånd.  

 
Tabell 2.1: Kranmodeller7. 

Modell: Lyftkapacitet [tm]8: C-C-avstånd [mm]: 

PALFINGER PC1500 1,5 250 

PALFINGER PC2700 2,7 250 

HIAB 008T 0,8 250 

HIAB 013T 1,3 250 

HIAB 017T 1,7 250 

HIAB 022T 2,2 250 

 

 
 

 

 

  

                                                 
6 C-C-avstånd – Avståndet mellan centrum hos två eller flera skruvhål i ett mönster. 
7 PALFINGER samt HIAB 
8 Tonmeter – Kranens lyftkapacitet vid 1 meters utskjut. 

Bild 2.5: PALFINGER 

PC2700 i parkerad position. 
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2.2 EFABs kranfundament 
2.2.1 Standard 

På ett kranfundament av standardmodell ligger kranfotens rörhylsor i jämnhöjd med flakets 

golv vilket gör att kranen ser ut att vila direkt på detta. Kranen är fastspänd i kranfotens 

rörhylsor med fyra gängstänger och åtta muttrar av storlek M20, hållfasthetsklass9 10.9. 

Dessa dras till ett moment av ca 400 Nm. 

 

Genom att montera kranen på ett fundament av modell standard (bild 2.6) behöver endast 

fyra cirkulära hål göras i flakets aluminiumgolv vilket innebär en enkel monteringsprocess. 

Allt kablage och hydraulik hamnar på flaket och inget arbete behöver läggas på att leda undan 

detta.  

 

I de flesta fall bidrar en kran till fordonets ökade totalhöjd då den sträcker sig högre är 

fordonets hytt, även i parkerad position. 

2.2.2 Nedsänkt 

Den nedsänkta varianten tillför möjligheten att hålla nere fordonets totalhöjd. Detta uppnås 

genom att fyrkantsprofilerna i chassiförstärkningen placeras längre ifrån varandra, vilket gör 

att kranen får plats emellan. Kranfoten är konstruerad annorlunda jämfört med standard-

versionen och fästs i fyrkantsprofilernas undersida (bild 2.7). Kranens totalhöjd mätt från 

flakets golv blir på detta sätt ca 200 mm lägre och ökar i de flesta fall inte fordonets totalhöjd.  

                                                 
9 Skogsmo (2015) 

Bild 2.7: Nedsänkt modell under 

montering. OBS! Upp-och-nedvänd på 

bilden. 

Bild 2.6: Kranfot av standardmodell. 
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2.3 Konkurrerande lösning 
Samtliga krantillverkare utvecklar och säljer sina egna kranfundament. För att dessa ska 

passa fordon från ett så stort antal tillverkare som möjligt har man valt en annorlunda 

infallsvinkel än vad EFAB har gjort.  

 

Man använder endast en fyrkantsprofil för att ge stöd åt kranen, vilket leder till att denna 

måste vara betydligt högre i sitt tvärsnitt för att erhålla samma tröghetsmoment som de 

fundament som nyttjar två parallella fyrkantsprofiler. Det är detta, profilens höjd, som är en 

av de stora anledningarna till EFABs initiativ att tillverka ett eget kranfundament. I Sverige, 

och framförallt i Stockholm, är behovet av låg totalhöjd på fordonen större än i övriga 

Europa10. Detta beror på den önskade framkomligheten i tunnlar, viadukter och 

parkeringsgarage och inte på lagkrav eller bestämmelser. Bild 2.8 visar det kranfundament 

krantillverkaren PALFINGER säljer. 

 

 

 

Det klassiska sättet att fästa ett sådant fundament vid fordonets chassi är med hjälp av u-

skruvar som träs runt chassi och genom fundamentet och spänns därefter med muttrar. Det 

kan dock tänkas att en sådan komprimering av fordonets chassi utgör en försvagning11. 

  

                                                 
10 Oleandersson (2015) 
11 Tibblin (2015) 

Bild 2.8: Kranfundament från PALFINGER. 

(www.palfinger.com) 
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2.4 Spakställ 
Spakställ är det ord som används för kranens manöverpanel, vilken består av ett antal spakar 

som bland annat kontrollerar kranens utskjut, rotation och vinkel. Spakstället placeras 

vanligtvis intill kranen, och gärna mellan kranen och flakets framstam (bild 2.9) för att inte 

vara i vägen då flaket ska lastas. 

 

Det händer dock att spakstället placeras bakom kranen. Detta kan exempelvis bero på 

utrymmesbrist under flaket, se kapitel 2.5. För att kunna manövrera kranen från fordonets 

motsatta sida används ett enklare, sekundärt spakställ som kopplas med vajrar till de primära 

spakarna. De flesta kranmodeller kan även utrustas med trådlös styrning vilket eliminerar 

spakstället som faktor vid monteringen. 

2.5 Hjulaxel 
Fordonet hjulaxel gör att platsbrist kan råda under flaket. Som syns på bild 2.10 kan det 

uppfällbara stödbenet hamna väldigt nära hjul och skärm på vissa bilmodeller.  I de fall då 

kranen monteras i flakets framkant används den bakre av fyrkantsprofilerna för den 

utdragbara stödbensbalken (bild 2.10). I detta fall krävs ca 500 mm mellan fyrkantsprofilens 

kant och hjulaxelns centrum för att stödbenen inte ska ta i skärmen då de fälls ned. Monteras 

kranen istället i flakets bakkant huserar den bakre fyrkantsprofilen stödbensbalken, vilket 

leder till att endast ca 350 mm mellan hjulaxel och den främre profilens kant är tillräckligt. 

 

  

Bild 2.9: Spakställ intill en HIAB-kran. 

 

Bild 2.10: Hjul och skärmar kan skapa 

problem. 
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2.6 Stödben 
Alla kranfundament innefattar stödben, i detta fall används normalt två stycken. Monteras 

kranen exempelvis på höger sida behövs ett utskjutbart stödben på höger sida, men endast ett 

fast stödben på vänster sida. Detta eftersom att fordonets bredd gör att stödbenet redan sitter 

monterat bortom kranens tyngdpunkt vid maximal last. 

 

 EFAB vill fortsatt hålla sin konstruktion enkel och robust. Därför har man i dagsläget en 

stödbensbalk tillverkad av KKR och två plåtar som gör att den utdragbara delen löper lätt i 

det större fasta KKR som är en del av chassiförstärkningen. Plåtarna punktsvetsas vid 

fyrkantsprofilen. 

Stödbenets position i höjdled är av stor vikt för att fundamentet ska vara kompatibelt med 

EFABs egna flak. Är stödbenets profil för hög, eller om bestyckningen på det KKR 

stödbensbalken löper i gör att stödbenet hamnar högre upp riskerar det att ligga an flakets 

kantlina12 vid belastning (bild 2.11).  

  

                                                 
12 Kantlina – Flakets kant. En aluminiumprofil som löper runtom hela flaket. 

Kantlina 

Stödbensbalk 

Bild 2.11: Kantlina och 

stödbensbalk riskerar ta i varandra 

om mindre utrymme lämnas. 
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3.  Koncept 
Konceptgenereringen delades upp i två steg, och utformningen av chassiförstärkningen 

utgjorde det första. Detta eftersom det är den del som har direktkontakt med fordonets chassi 

och är således den del som behöver göras universell för att hela konstruktionen ska bli 

universell. Det andra steget är konstruktionen av kranfoten som är beroende av hur 

ramprofilerna och chassieförstärkningen ser ut.  

3.1 Chassiförstärkning 
Denna del utgörs av två ramprofiler samt ett eller två KKR enligt kapitel 3.1.1 respektive 

3.1.2.  

3.1.1 Singelbalk 

Detta koncept bygger på den typ av fundament som exempelvis PALFINGER använder, men 

i ett utförande där totalhöjden hålls lika låg som EFABs egna fundament. En 

chassiförstärkning med två ramprofiler och ett mycket grövre KKR kan ge liknande 

förutsättning som EFABs nuvarande lösning och utvärderas nedan. 

 

Ett KKR med dimensionerna 200x100x12 mm13 har högre tröghetsmoment än det 

sammanlagda tröghetsmomentet för två KKR med dimensionerna 100x100x5 mm. 

Tröghetsmomentet I ges av ekvation 3.1 där B, H, b och h är profilens bredd, höjd, invändig 

bredd respektive invändig höjd. 

 

 𝐼𝑋 =
(𝐵𝐻3−𝑏ℎ3)

12
 (3.1)14 

 

Alltså skulle användning av en sådan ensam balk vara fullt tillräckligt för rena böjningar av 

kranfundamentet då en last lyfts rakt ut från fordonets sida. Befinner sig lasten istället bakom 

fordonet utsätts fundamentet för ren torsion vilket betyder att fundamentets bredd är den 

faktor som hindrar nedböjningen. Genom geometri och en FEM-analys i SolidWorks där 

fundamentet utsätts för ett vridmoment på 30,9 kNm15 liknande situationen i bild 3.1 visade 

det sig att lasten vid fullt utskjut16 på en PC2700 sviktar nedåt hela 14 cm. Samma nedböjning 

då ett brett fundament (kap. 3.1.2) används är endast 5 cm.  

 

                                                 
13 [Bredd] x [Höjd] x [Godstjocklek] 
14 Björk, K (2007) 
15 Bilaga 2 
16 Bilaga 3 
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Denna vetskap tillsammans med erfarenhet17 från tidigare konstruktioner med smala 

fundament gjorde att konceptet med singelbalk föll bort.  

3.1.2 Två balkar 

Detta är det koncept som EFAB använder sig av i dagsläget. Som framgår i kapitel 2.2 kan 

det delas in i två varianter, den nedsänkta modellen och standardmodellen. I samma kapitel 

finns redogjort för skillnaderna mellan dessa, vilka leder till att de tvärsgående 

fyrkantsprofilerna sitter ca 60 mm längre isär på den nedsänkta modellen.  

 

Med samma resonemang som gör att singelbalken faller bort som koncept bedöms den breda 

varianten som den bättre av EFABs två fundament. Den blir alltså mer stabil vid lyft 

samtidigt som den möjliggör montering av kranfoten under chassiförstärkningen vilket 

medför att fordonets totalhöjd kan hållas nere. 

 

Som kan ses i bild 3.2 består detta koncept av just två balkar istället för en. Kranfoten 

monteras på den sida där båda balkar sticker ut lika långt från ramprofilen. Balkarna kan 

placeras olika långt isär, med för- och nackdelar som tas upp i kap 3.1.3. 

                                                 
17 Tibblin (2015) 

Bild 3.2: Två balkar, brett isär. 

Bild 3.1: Singelbalk. 
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3.1.3 Ramprofil 

Genom att studera befintlig ritning på hjälpramen18 vid sidan av ett antal digitala ritningar 

för de berörda fordonen kunde hålbilder för samtliga modeller projiceras på den nya 

ramprofilen. Detta görs genom att en punkt vid ena änden av ramprofilen väljs som 

”nollpunkt” och alla hålbilder därefter placeras på varandra, som transparenta lager, med 

första hålet i denna nollpunkt. På detta sätt kan den gemensamma hålbilden (bild 3.3) tas 

fram, den som ska göra att ramprofilen blir universell.  

 

Antalet individuella hålbilder uppgår till 16 st för de 8 bilmodellerna. 8 hålbilder då kranen 

ska monteras i flakets framkant och ”första hålet” svarar för den främre skruven i chassit, 

samt 8 andra hålbilder då kranen ska monteras i flakets bakkant i vilket fall ”första hålet” 

svarar för den bakre skruven i chassit. 

 

En rad olika upplägg med olika placeringar av ”nollpunkten” undersöktes för att utrymme 

skulle finnas att placera de tvärsgående profilerna (KKR) utan att mista några av hålen, eller 

lämna för lite plats för kramporna som håller ihop alltsammans. Resultatet blev en hålbild 

med totalt fem olika nollpunkter för att undvika ovanstående problem. 

 

Beroende på val av bredd (kap. 3.1.2) på fundamentet framgick det att de två varianterna 

hade vissa tillkortakommanden: 

 

 Utformas ramprofilen för den breda varianten passar den samtliga modeller och 

placeringar, utom en. Vid montering i flakets bakkant på en MB516 3665 DH skulle 

ett annat, skräddarsytt fundament behövas.  

 Används istället den smala varianten passar ramprofilen samtliga modeller, men 

aldrig med kranfot i nedsänkt utförande. 

 

Med dessa för- och nackdelar vägda mot varandra bedömdes den breda varianten vara 

det bästa valet och denna valdes som koncept att arbeta vidare med och att forma 

kranfoten utefter. 

                                                 
18 Bilaga 1 

Bild 3.3: Ramprofil med sammanställd hålbild i 

konceptfasen. 
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3.2 Kranfot 
Parallellt med koncepten för ett nedsänkt spakställ (kap. 3.3) utvecklades två koncept för 

infästningen av kranen i fundamentet. Lösningen med rörhylsor för att göra att kranen 

kommer upp i jämnhöjd med flakets golv visade sig vara den mest robusta och enkla 

lösningen och togs tillvara på i följande koncept. Enligt att PC2700 är den kran med högst 

lyftkapacitet i detta projekt. 

3.2.1 Koncept 1 – Bockning  

Då ett delmål för projektet har varit reducering av monteringstiden utvecklades detta koncept 

med tanken att hålla nere antalet ingående delar. Genom att bocka hela kranfoten av en enda 

plåt (bild 3.4) för att sedan svetsa fast de fyra rörhylsorna kan monteringstiden hållas mycket 

kort.  

På grund av dess geometri är plåten dock svår att bocka och skulle kräva speciella knivar och 

dynor vilket gör att tillverkning riskerar att bli dyr. Konstruktionen visade sig även vara något 

svagare än koncept 2 då inget material finns att stärka upp området innanför de fyra vertikala 

flänsarna.  

 

En kort lista över dess för- och nackdelar: 

 

 Snabb och enkel montering 

 Få delar 

– Svår tillverkning (dyr) 

– Svag 

 

 

 

3.2.2 Koncept 2 – Poka-yoke 

Som en vidareutveckling av EFABs nedsänkta 

kranfot utvecklades koncept 2. Då det tidigare 

bestämts att den breda varianten på fundament är det bättre valet används här, liksom i 

koncept 1 en hel bockad plåt som håller samman de tvärsgående profilerna och ger 

fundamentet sin vridstyvhet. För att stödja upp rörhylsorna och samtidigt möjliggöra 

montering av det nedsänkta spakstället (kap. 3.3) har detta koncept fyra förstärkningsribbor 

som sträcker sig runt vardera KKR.  

 

Som syns till vänster i bild 3.5 genomgick konceptet en viktreducering då låg totalvikt är 

önskvärt. I den FEM-analys som gjordes visade det sig dock att detta ledde till 

spänningstoppar i anslutning till håligheterna. En möjlig lösning på problemet var att öka 

plåttjockleden på de utsatta delarna, men med ökad totalvikt som följd.  

 

 

 

En annan lösning var att behålla samma (låga) godstjocklek och istället göra viktreduceringen 

något annorlunda. Spänningstopparna reducerades kraftigt och totalvikten sänktes ytterligare 

med lösningen till höger i bild 3.5. 

Bild 3.4: Bockad kranfot. 
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För att underlätta monteringen har samtliga ribbor klackar med motsvarande hål/skåror i 

bottenplattan. Detta är inspirerat från Poka-yoke19 och gör att delarna garanterat hamnar på 

rätt plats och kan dessutom hålsvetsas samman med bottenplattan från undersidan (bild 3.6). 

Genom att svetsa på båda sidor reduceras risken för deformationer på grund av de spänningar 

som uppstår. 

 

 Stark 

 Enkel montering 

 Poka-yoke/Pussel 

 Enkel tillverkning 

– Många delar 

 

 

Med klara fördelar över koncept 1, och i linje med 

vad EFAB efterfrågar hos konstruktionen, valdes 

koncept 2 till det färdiga kranfundamentet. 

 

3.3 Nedsänkt spakställ 
I normalfallet placeras spakstället direkt på flakets golv och nitas fast. Men under arbetets 

gång uppkom önskemålet att spakstället ska kunna monteras på en hylla under flaket, eller 

på annat sätt nedsänkt för att sticka upp ur flakets golv. Med ett nedsänkt spakställ kan de 

vajrar som går mellan de sekundära och primära spakarna dras inuti golvets profil (bild 3.7), 

detta skulle underlätta monteringsarbetet ytterligare.  

                                                 
19 World Class Manufacturing (2015) 

Bild 3.6: Poka-yoke-inspirerat. 

Bild 3.7: Tvärsnitt av flakets golv. 

Bild 3.5: T.v. Första utförandet. T.h. Mindre spänningstoppar. 
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3.3.1 Val av koncept 

Ett antal koncept genererades och skissades ned på papper varpå vissa snabbt sållades bort 

av olika skäl. Dessa skäl var ofta utrymmesbrist då hänsyn måste tas till hjulaxeln (enligt 

kap. 2.5) eller kramporna (kap. 2.1.3). En simpel men robust lösning med möjligheten att 

monteras på i efterhand var det som söktes. Bild 3.8 visar de två mest lovande koncepten som 

både uppfyllde ovanstående krav och inte föll bort av tekniska skäl.  

                Bild 3.8: T.v. Koncept 8 fästs med två gängstänger och 8 muttrar. T.h. Koncept 9. 

 

Då koncept 9 bedömdes som en enklare lösning vad gäller både tillverkning och montering 

valdes detta över koncept 8. Koncept 9 monteras enkelt på befintlig kranfot med hjälp av fyra 

M10-skruvar med mutter. Bild 3.9 visar hur konstruktionen reagerar då den utsätts för en 

statisk last motsvarande 1,7 gånger spakställets uppskattade vikt på 30 kg. Som kan avläsas 

på skalan till höger i bild uppnås aldrig materialets sträckgräns (den röda pilen befinner sig 

utanför skalan) och brottrisk föreligger ej, trots säkerhetsfaktorn och den väl tilltagna vikten.  

 

Bild 3.9: Hållfasthetsanalys av hyllan för spakställ. 
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3.4 Stödben och givare 
En renodlad vidareutveckling och förbättring av det befintliga systemet med stödbensbalk 

och givare gjordes. Då denna del av konstruktionen är mycket styrd av övriga delar gjordes 

ingen konceptgenerering. 

 

Vidareutvecklingen gjordes för att underlätta monteringsarbetet och göra stödbensbalken 

vändbar för de fall då kranen ska monteras i flakets bakkant. Mer om detta i kapitel 4.1.  

 

För att kranens styrsystem ska kunna avgöra om stödbenen är ute eller inne, och således om 

det är säkert att använda kranen eller att framföra fordonet är fundamentet försett med två 

induktiva sensorer20. Sensorerna monteras på varsitt fäste som därefter skruvas fast vid 

kranfoten på två av fyra möjliga positioner. 

 

En sensor är placerad så att den ”tittar” in i det KKR som stödbenet löper i och linjeras med 

ett borrat hål (bild 3.10) i stödbensbalken då denna är i utskjutet, låst läge. I detta läge känner 

inte sensorn av något närliggande metalliskt föremål och den resulterande signalen blir en 

nolla. I alla andra lägen skickar denna sensor en etta till styrenheten.  

 

Den andra sensorn är placerad så att den har kontakt med en platta på stödbenet då detta är 

helt inskjutet, vilket resulterar i en etta. Alla andra lägen resulterar i en nolla.  

 

Följaktligen betyder två nollor att stödbenet är utskjutet, och två ettor betyder att stödbenet 

är inskjutet. Ytterligare två hål i stödbensbalken möjliggör låsningen i ut- samt inskjutet läge. 

En klack i balkens ände tillsammans med en skruv i chassiförstärkningen hindrar den från att 

skjutas ut för långt. 

 

OBS! Stödbenet (svart i bild 3.10) är en detalj som köps in och är därför endast med för 

tydlighetens skull. 

 

                                                 
20 AB Liros Electronic 

Platta 

Borrat hål 

Bild 3.10: Stödbensbalk med stödben. 
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4.  Färdig konstruktion 
4.1 Jämförande utvärdering 
För att avgöra huruvida den nya konstruktionen uppfyller de ställda kraven på hållfasthet har 

en mängd jämförande analyser gjorts med FEM-verktyget i SolidWorks. Att göra en absolut 

(ej jämförande) analys utan referens har visat sig ge tvivelaktiga resultat. Bild 4.1 visar en 

skärmdump från den analys som gjordes av EFABs befintliga och väl beprövade 

kranfundament. De områden med en färg som återfinns ovanför den röda pilen vid skalan till 

höger är de områden där spänningen i materialet överskrider dess sträckgräns. Enligt 

analysen skulle fundamentet alltså deformeras plastiskt under maxbelastningen från en 

PC2700, vilket inte alls stämmer i praktiken då EFAB aldrig har stött på problem vid testning 

eller tagit del av kundmissnöjdhet angående detta. 

 

Den jämförande bedömningen gjordes genom att visuellt undersöka spänningarna i de olika 

fundamenten då de belastades på ett sätt som motsvarar en statiskt hängande last. Detta 

gjordes i fyra riktningar i 90°-steg runtom ett tänkt fordon och belastningen motsvarade 

maxmomentet från en PC2700, alltså 30,9 kNm. Jämförelsen visade att utbredningen av 

spänningar över sträckgränsen var större hos det gamla fundamentet (mer röd färg i 

modellen), samt att den högsta spänningen som påträffades i den nya konstruktionen (bild 

4.2) var ca 44 % av den hos den gamla. 

 

Bild 4.1: FEM-analys, gamla konstruktionen. 

Bild 4.2: FEM-analys, nya konstruktionen. 
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Spänningarna kring skruvar och muttrar beror i bägge fall till viss del på det höga 

åtdragningsmoment dessa sitter med. 

 

Eftersom totalvikten på konstruktionen är av intresse har konstruktionen gjorts lättare i flera 

omgångar genom att överflödigt material, som identifierats genom FEM-analyser, tagits bort. 

De gamla ramprofilerna i chassiförstärkningen visade sig vara överdimensionerade och 

således har tunnare plåt valts för konstruktion av de nya. 

 

Det gamla fundamentets teoretiska vikt är 124,5 kg inklusive alla delar som är 

egentillverkade. Det nya fundamentet väger in på 108,7 kg. På grund av, eller tack vare att 

de nya ramprofilerna passar flera chassin kan montören kapa bort material enligt bilaga 4 då 

profilens hela längd inte alltid är nödvändig. Olika mycket material kan kapas bort beroende 

på kranens placering och fordonets modell och i genomsnitt väger detta överflödiga material 

6,1 kg. 

 

Monteringstiden kommer i framtiden uppskattningsvis att uppgå till ca 60 %21 av vad den är 

i skrivande stund. Detaljritningar som underlag för beställning av laserskurna delar 

eliminerar helt det tidskrävande momentet att skräddarsy varje ny konstruktion utefter fordon 

och kran. Färdiga kranfötter kan lagerhållas och svetsas samman med en chassiförstärkning 

enligt den konfiguration som kunden önskar; standard eller nedsänkt samt fram eller bak. Ska 

kranen monteras fram till höger på flaket svetsas delarna samman enligt bild 4.3. Ska kranen 

istället placeras i flakets bakre högra hörn svetsas delarna istället samman enligt bild 4.4. I 

detta fall har den långa fyrkantsprofilen bytt plats med den korta och stödbensbalken har 

flyttats med. Hela fundamentet har vridits 180° och kranfoten har monterats på motsatt sida. 

Ska kranen monteras nedsänkt vänds istället kranfoten upp-och-ner och svetsas sedan fast. 

På liknande sätt kan delarna svetsas samman för placering av kranen på flakets vänstra sida, 

fram eller bak.  

 

För att säkra konstruktionens beständighet mot korrosion har varmförzinkning valts som 

behandling. Detta för att det ger ett mer långvarigt skydd än lackering, är mer slitstarkt, samt 

för enkelhetens skull då företagets övriga konstruktioner alla varmförzinkas. 

                                                 
21 Lundqvist (2015) 

Bild 4.3: Färdig konstruktion. Standard, höger fram. 
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Hyllan för spakstället (bild 2.1) kan liksom givarna för stödbensbalkens olika lägen monteras 

på båda sidor av kranfoten. Genom att skruvhålen för infästning av dessa delar är ovala har 

de samma position i höjdled i förhållande till fordonets flak även om kranfoten vänds och 

monteras för nedsänkt kran.  

 

  

Bild 4.4: Färdig konstruktion. Standard, höger bak. 
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4.2 Prototyp 
4.2.1 Provlyft 

Vid ett provlyft testas kran, fundament och fordon för att säkerställa att man på ett säkert sätt 

kan utnyttja kranens fulla kapacitet. Det görs genom att kranens maxlast enligt 

lyftdiagrammet, som finns klistrat på kranen, lyfts och svängs runt i kranens hela 

arbetsområde. Personen som utför testet avgör om fordonet rör sig inom rimliga gränser 

under testets gång samt om fundament och fordon verkar ta skada eller ej. Detta är alltså en 

subjektiv bedömning som grundas i erfarenhet, inga regler och bestämmelser finns att tillgå 

gällande tester av kompaktkranar.  

4.2.2 Resultat 

På grund av tidsbrist och avsaknad av ett lämpligt fordon har ett praktiskt prototyptest av 

konstruktionen ej kunnat genomföras. Detta kommer istället att göras efter avslutat 

examensarbete och konstruktionen kommer vid behov att revideras för att sedan tas i 

produktion. De externt tillverkade detaljerna (bild 4.5) ligger i skrivande stund på lager i 

väntan på montering och testning. Sammanställningsritningar för hela konstruktionen i 

grundutförande, samt med tillbehör finns som bilaga 5 respektive 6.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Bild 4.5: Laserskurna detaljer färdiga att svetsas samman till en prototyp. 
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5.  Slutsats och diskussion 
Det huvudmål som sattes upp innan arbetets början var att ledtiden för ett kranfundament 

skulle reduceras. Det angreppssätt som valdes för att uppnå målet var att konstruera en 

lösning som passar så många fordon och kranar som möjligt och ta fram ritningsunderlag för 

denna. 

 

Den ultimata lösning på ett sådant problem hade varit ett kranfundament som i ett enda 

utförande, utan modifikationer, passar alla dessa fordon och kranar. Men på grund av 

begränsningar som uppdagades genom förstudien och som sedan inte kunde arbetas förbi 

under konceptfasen blev lösningen till slut en annan. Istället för ett universellt utförande kan 

den slutliga konstruktionen sammanfogas på fyra olika sätt för att placeras i ett av flakets 

fyra hörn. Detta gör att företaget kan lagerhålla färdiga kranfötter, dock ej färdiga 

chassiförstärkningar. Dessa måste tyvärr svetsas samman på beställning, eller alternativt 

lagerhållas i mindre skala i de olika utföranden som passar de vanligaste kranplaceringarna.  

 

Trots detta är det dock en stor förbättring mot tidigare och en fullgod lösning då ett helt 

universellt fundament bedöms omöjligt eller mycket svårt att konstruera med hänsyn till de 

begränsningar som tas upp i rapporten.  

 

Enligt kapitel 4.2 bedöms konstruktionens hållfasthet som tillräcklig trots överraskande 

resultat från FEM-analyserna. Detta kan bero på hur villkoren kring analysen sattes upp. 

Exempelvis kan olika typer av sammanfogning av delar väljas, vilket kan tänkas ge vitt 

skilda, även felaktiga resultat. Men då analyserna av det gamla och det nya fundamentet 

gjordes på samma sätt torde en jämförelse av resultaten vara en god fingervisning. En 

prototyptestning bör dock göras för att styrka dessa antaganden innan produkten produceras 

i större skala.  
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Bilaga 1



'(PAlflNGER Ui!"1~~- DTDAMDYNA/05 "' 
Krafte-Momente-Gewichte Kapllel Chapter Chapi l re 

Modell Model Type Forces-Moments-Weights 0700 
Seite Pago Pa.ge 

MDYN Forces-Couples-Poids 
06/2011 

PC,PKK PKG,PW,PK .•• L,EL,T Ausgabc Edition Edition 

Mode II Kranmoment (dynamisch) 
Mt 

Torsionsmoment (dynamisch) 
Model Md= Crane moment (dynamic) = Torsional moment (dynamic) 
Type Moment grue (dynamique) Moment de torsion (dynamique) 

16.2 kNm 2.0 kNm 
PC 1500 (S024-ST-A) (11950 ft.lbs) (1480 ft .lbs) 

30.9 kNm 3.2 kNm 
PC 2700 (S025-ST-A) (22790 ft.lbs) (2360 ft.lbs) 

43.0 kNm 4.0 kNm 
PC 3800 (S026-ST-A) (31720 ft.lbs) (2950 ft.lbs) 

97.5 kNm 11.3 kNm 
PKK8500 (7191 oft.lbs) (8330 ft.lbs) 

149.7 kNm 19.8 kNm 
PKK 12500 (11041 oft.lbs) (14600 ft.lbs) 

185.0 kNm 23.9 kNm 
PKK 15500 (136450 ft .lbs) (17630 ft.lbs) 

80.1 kNm 8.7 kNm 
PKG 7001 (59080 ft.lbs) (6420 ft.lbs) 

154.6 kNm 19.8 kNm 
PKG 12001 (114030 ft.lbs) (14600 ft.lbs) 

270.8 kNm 32.6 kNm 
PW260 ( 199730 ft.lbs) (24040 ft.lbs) 

270.8 kNm 32.6 kNm 
PW310 (199730 ft.lbs) (24040 ft.lbs) 

373.2 kNm 39.9 kNm 
PW360 (275260 ft.lbs) (29430 ft.lbs) 

387.5 kNm 39.9 kNm 
PW380 (285810 ft.lbs) (29430 ft.lbs) 

387.5 kNm 39.9 kNm 
PW400 (28581 o ft.lbs) (29430 ft.lbs) 

152.9 kNm 20.9 kNm 
PK 12001 L (112770 ft.lbs) (15420 ft .lbs) 

194.7 kNm 26.2 kNm 
PK 15001 L (143600 ft.lbs) (19320 ft.lbs) 

Kon~lnlklionllindfiungan vorbllhallan, futigungsllK:hn, Toleranien mthsen ben1i:k1lchtlgt-rden 

Sl/Oj8cl ro c;hang11, pnxlllCfion loluranat.s have lo be talc en inlo aeeOU1ll 

Sou$ reserw de modifications de conoepl.ion Les JolllranoK 1el.lU111111 a Ja Jechnique de production doiveot 11he prises eo oonslder8\ion 
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Detaljinformation PC 2700 

Maximal hydraulisk räckvidd  5,0 meter 

Maximal räckvidd med manuella armar 6,0 meter 

Svängvinkel 335 grader 

Svängmoment 0,3 tonmeter netto 

Max arbetstryck 200 bar 

EGENVIKT  

Egenvikt standard 207 kg. 

Axplock med argument för PC 2700 

 Prisvärd kran med lång hydraulisk räckvidd
 Lätt kran som är idealisk för montering på mindre lätta lastbilar
 Smidig och stark medhjälpare som gör att ryggskador kan undvikas
 Kompakt format = tar liten plats som ger många möjligheter till alternativa placeringar

på flaket
 Nyutvecklad monteringsram, stödben med mera gör att Palfingers kompaktkran är

idag en fantastisk produkt.
 Kranen kan utrustas med ett nyutvecklat heavy duty hydraulaggregat för den som

behöver en snabb kran.
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Kapmått för ramprofil [mm]: 
Kran monterad 

fram: Kran monterad bak: 

Modell: A B A B 

MB 316 3665 DH 190 0 290 100 

MB 316 3665 EH 0 300 290 100 

MB 316 4325 DH 0 500 290 0 

MB 316 4325 EH 0 540 290 100 

MB 516 3665 DH 190 0 Ej kompatibel Ej kompatibel 

MB 516 3665 EH 0 100 260 290 

MB 516 4325 DH 0 300 200 230 

MB 516 4325 EH 0 540 200 230 
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A-mått 3 där ej annat anges.

Pos nr Antal Titel/Benämning, beteckning Material, dimension o.d. Artikel nr/Referens

4 1 Förstärkning, stödben SS 2652-00 59901401
3 1 Kranfot - Standard 59901410
2 1 Stödbensbalk 59901430
1 1 Chassiförstärkning 59901420
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Generell tolerans
SS ISO 2768-1

ProjektledareMaterial

Ägare

Godkänd av  - datum Massa [g] Densitet [g/mm3]

 TZ

Kranfundament - Standard

1(1)A3

108714.78

Examensarbete - Kranfundament

59901400 A1

TZ m
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Pos nr Antal Titel/Benämning, beteckning Material, dimension o.d. Artikel nr/Referens

7 4
6 4
5 8
4 2

Skruv M10x30 
Skruv M10x55 

Låsmutter M10 
KKR, spakställ SS 2652-00 59901003

3 1 Fäste, givare - Palfinger 2 SS 2652-00 59901002
2 1 Fäste, givare - Palfinger 1 SS 2652-00 59901001
1 1 Kranfundament - Standard 59901400
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