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Abstract 
The graduation essay has been carried out in co-operation with Kalmar Industries in 
Lidhult, Sweden. The purpose of our essay was to develop a complete construction 
solution on a hoist that could lift a laying wheel and then turn it up 90 degrees. After that 
the wheel shall be placed in a special holder. 
The background of the essay is a record of reports of damage wheels when they been 
incorrect lifted with forklifts. The hoist shall be used together with the same forklifts that 
manage the wheels today.  
Together with our instructor at Kalmar Industries we developed a requirement 
specification and from that we got free hands. 
However this was not the main task from the beginning, then a similar hoist should be 
developed but used directly in the assembly workshop without using a forklift. 
 
We started to find principle solutions that later was evaluated against the requirement 
specification. The best proposals were analyzed by hand and in Catia V5: s FEM-module. 
After a couple of bettering proposal it resulted in a tenable solution. Drawings, 
component specification and a risk analyze was made to finally have a complete solution. 
Kalmar Industries decided to order material and manufacture the construction. The 
benefits with our construction compared to the daily solution are decreased risk of 
personal injuries, equipment-, and wheel damage. Our essay resulted in a complete 
construction in full scale. Tests have been done with the result that some adjustments 
have to be done. The cost of the hoist will be about the cost of two damage wheels which 
means that it will be paid of in about 2 months. 



Sammanfattning 
Examensarbetet är utfört i samarbete med Kalmar Industries i Lidhult. Projektet gick ut 
på att ta fram en färdig tillverkningslösning på en konstruktion som kan greppa ett 
liggande däck och sedan vända upp det 90 grader, därefter ska det sättas i en speciell 
kassett. Efter rapporter om däckskador då hjulen lyfts felaktigt med gaffeltruck ansåg sig 
Kalmar Industries behöva en lösning på problemet. Lyfthjälpmedlet ska användas ihop 
med de truckmodeller som används i nuläget. 
Tillsammans med handledarna på Kalmar Industries togs en kravspecifikation fram och 
utifrån den fick vi fria händer. 
Detta var dock inte vår uppgift från början, då skulle ett liknande lyfthjälpmedel tas fram 
avsett att användas direkt vid monteringen utan användande av gaffeltruck. 
 
Vi började med att ta fram ett flertal principer som utvärderades mot kravspecifikationen. 
De bästa förslagen analyserades för hand samt i Catia V5:s FEM modul och utifrån det 
valdes en primärlösning. 
Efter ett antal förbättringsförslag så fick vi fram en hållbar lösning. Ritningsunderlag, 
komponentspecifikation och riskanalys togs fram för att slutligen ha ett färdigt 
tillverkningsunderlag. 
Kalmar Industries beslutade att beställa material och tillverka konstruktionen. 
Fördelarna med vår konstruktion jämfört med dagens lösning är minskad risk för person-, 
utrustnings- och däckskador.  
Projektet resulterade i en färdig konstruktion i fullskala. Tester har utförts med resultat att 
axeln och hylsan ska omkonstrueras för ett lager. Kostnaden för hjälpmedlet motsvarar 2 
skadade däck vilket betyder att hjälpmedlet betalar sig på ungefär 2 månader. 
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1. Bakgrund 

1.1. Examensarbetet 
Examensarbete har utförts i samarbete med Kalmar Industries i Lidhult. Handledare i Lidhult 
har varit produktionschef Curt Göransson och produktionstekniker Anton Sandén. 
Vi har också varit i kontakt med produktionstekniker Bengt Johansson, även han har 
medverkat på mötena. 
Projektet har gått ut på att ta fram ett hjälpmedel för lyft av tunga hjul, verktyget ska användas 
av vissa gaffeltruckar. 
På högskolan så har vi haft universitetsadjunkt Håkan Petersson som handledare. 

1.2. Företaget 
Kalmar Industries är världsledande inom tillverkning av truckar, de erbjuder kompletta 
truckar med lyftkapacitet från 5-90 ton tillsammans med finansiering och service.  
Kalmar Industries har tillverkning i Sverige, Finland, Holland, Malaysia, Kina och USA. 
Försäljningen uppgick till 1,2 miljarder Euro för 2006. Kalmar Industries är en del i det finska 
bolaget Cargotec som även innefattar Mac Gregor och HIAB . 
I Lidhultsfabriken där projektet är utfört, sker utveckling och tillverkning av större truckar 
främst avsedda för containerhantering. 

1.3. Syfte 
Syftet för examensarbete är att utveckla ett nytt lyfthjälpmedel för hjulhanteringen på Kalmar 
Industries i Lidhult. Lyfthjälpmedlet ska minska antalet hjulskador och göra hanteringen 
säkrare för både personal och utrustning. Målet är att ha ett färdigt fungerande verktyg som 
kan implementeras i produktionen. 

1.4. Metod 
Under projektets gång har vi använt oss av ett flertal arbetsmetoder. Det började med att vi 
observera monteringen på Kalmar Industries. Vi pratade med montören och ställde frågor 
angående den befintliga hjullyften., 
Tillsammans med handledare och produktionstekniker har en kravspecifikation tagits fram. 
Utefter kravspecifikationen har förslag genererats genom brainstorming och skisser. 
För att se hur montering sker på andra fabriker utfördes benchmarking på Volvo CE i Braås. 

1.5. Tidsplan 
En tidsplan är framtagen för att lättare ha översikt på vad som ska göras och vad som gjorts. 
Den har följts till stor del genom hela projektet. Tidsplanen återfinns under i bilaga 3. Våra 
möten med handledare och företag finns dokumenterade under bilaga 4. 
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2. Produkten 

2.1. Problemdefinition 
Behovet av lyfthjälpmedlet kommer i samband med att Kalmar Industries vill utesluta dagens 
kassetter som hjulen kommer stående i. Däckfirman ligger inne på samma område som 
Kalmar Industries och i dagsläget hämtar en gaffeltruck hjulen som ligger på pallar. Hjulen 
lyfts sedan från pallen ner i kassetten med hjälp av trucken, denna manöver har tidigare 
orsakat flera däckskador. Däcken som då kasserats kostar företaget onödiga pengar. 
Vid montering av hjulet så lyfts det ur kassetten med hjälp av gripsax och travers. Då hjulet 
måste komma i rätt läge innan det monteras på axeln är det nödvändigt att kunna vrida det. 
Detta görs idag med handkraft då det fortfarande hänger i fälgkanten med gripsaxen. 
Genom uteslutning av kassetterna kommer antalet skadade däck bli färre samt att däcken på 
pall kan köras direkt in till monteringen, man slipper då extramanövern med att lyfta i dem i 
kassetten. 

2.2. Produktdefinition 
Projekt bygger på att ta fram ett nytt lyfthjälpmedel som ska användas vid montering av hjul 
på hjulaxeln. Verktyget ska kunna lyfta ett hjul som ligger på lastpall och sedan föra på hjulet 
på axeln. I lyftet måste hjulet först vridas upp 90 grader till upprättstående innan det kan 
monteras. När hjulet är på axel ska det vara roterbart för att kunna passas in rätt. Navet ska 
vara åtkomligt så att sex hjulbultar går att montera innan verktyget lossas. Hela monteringen 
ska skötas av en montör som gör alla moment själv. I och med hjulens höga vikt är det mycket 
viktigt att verktyget fungerar säkert så att inga skador kan ske.  
Det är lämpligt att anpassa det nya verktyget till den taktravers som används idag. 
Verktyget ska även CE-märkas för att garantera säkerheten. 

2.3. Produktundersökning 
Idag finns det en rad olika sorts lyfthjälpmedel på marknaden. Dessa har dock inte den 
funktionen vi eftersträvar, att kunna ta ett däck som ligger på pall och sen vända upp det 90 
grader. Det finns inte heller några som klarar av de vikter vi hanterar. 
Vi utförde en benchmarkning på Volvo CE i Braås. Vi valde dem för att de också hantera 
stora och tunga hjul inom produktionen, dock ställs de ej inför vårt problem som är att både 
vrida och lyfta ett hjul samtidigt. Därför gav vår undersökning inget nytt för projektet.
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2.4. Kravspecifikation - Hjullyft 2007-01-26 
Krav 

• Personsäkerhet, verktyget ska CE märkas för att garantera säkerheten  

• Livslängd 5 år 

• Enmans drift 

• Klara hjuldimension 33x18”, D1850 mm B450 mm samt 

            25x18”, D1680 mm B500 mm 

• Ska greppa däcket 225 mm in mot navet 

• Lyftkapacitet 800 kg + säkerhetsmarginal, s = 4 

• Får ej täcka navet 

• 6 muttrar ska kunna dras åt innan verktyget lossas 

• Hjulet ska gå att rotera  

• Får ej ta i innersta hjulet vid dubbelmontage, 70 mm mellan hjulen. 

• Sammanlagd vikt på konstruktion och hjul får ej överstiga 3000 kg 

Önskemål 

• Smidigt och lättanvänt  

• Helt mekaniskt 

• Helst ihop med befintlig travers 

• Pris max 20000:-  

 

Kalmar Industries, Lidhult 2007-01-26 

Patrik Eriksson Magnus Bergelin Curt Göransson  

_________________ ___________________ __________________ 
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3. Principlösningar 

3.1. Presentation av framtagna principlösningar 
 

3.1.1. Principlösning 1 –  Tiltande handtruck 
 
Denna lösning bygger på en vanlig handtruck som är modifierad med gafflar som går att tilta. 
Vid användning körs gafflarna in under hjulet, gafflarna vänds upp och hjulet står då i upprätt 
läge färdigt att monteras. Användning av motoriserad lyft för gafflarna kommer vara 
nödvändigt. Det kommer även att vara nödvändigt med en motvikt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.1.2. Principlösning 2 –  Robotarm 

 
Här kommer man att använda sig av en vanlig industrirobot med hög lyftkapacitet. Som 
verktyg på roboten kommer en gripklo eller dylikt installeras. Vid montering greppar roboten 
hjulet ute på gummit, vrider det i rätt läge och monterar sedan på det på hjulaxeln. 
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3.1.3. Principlösning 3 –  Gripsax i fälgkant 

 
Användning av dagens gripsax kommer här bli nödvändigt. Gripsaxen förs in under hjulet och 
greppar fälgkanten, när traversen sedan körs upp kommer däcket vändas i rätt läge 
automatiskt. Monteringen kommer sedan ske exakt som i dagens läge. Dagens travers 
kommer användas som lyftmotor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.1.4. Principlösning 4 –  Galgen 

 
Den här lösningen utgör formen av en galge med plats för hjulet att rotera. Galgen förs ner 
över hjulet, spänns åt och lyfts sedan upp. För att hjulet senare ska kunna vridas i rätt läge 
kommer roterbara plattor/skivor användas som ”greppklor”. Rotation av dessa kommer ske 
med någon form av vev. Dagens travers kommer användas som lyftmotor. 
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3.1.5. Principlösning 5 –  Spännbandet 

 
Ett vanligt spännband kommer här användas för lyftning av hjulet. Spännbandet dras åt kring 
utsidan av däcket, hakas sedan i traverskroken och lyfts därefter upp. När hjulet lyfts upp så 
vänds det automatiskt i rätt läge. Dagens travers kommer användas som lyftmotor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.6. Principlösning 6 –  Vertikal grip 
 
Här utgörs lyfthjälpmedlet av en gripklo enhet som på en axel sitter fast i en ställning. 
Ställningen är nödvändigt för att kunna vrida gripklo enheten efter man greppat hjulet. 
Vid användning sänks ställningen med gripklon ned över hjulet, greppar och lyfter sedan upp 
det. För att vridningen av gripklo enheten skall vara möjlig kommer det krävas en motor i 
form av el eller hydraulik. Dagens travers kommer användas som lyftmotor. 
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3.1.7. Principlösning 7 –  Tiltande vagn 

 
Denna lösning använder sig av samma funktion som principlösning 1, tiltande handtruck. En 
platta med två gripskenor går ner över hjulet, greppar och vänds upp igen. För att det ska vara 
möjligt att tilta plattan kommer en hydraul- eller pneumatikcylinder vara nödvändigt. Det 
kommer även behövas lyftning av plattan med tillhörande gripenhet. Vid montering kommer 
sedan vagnen köras fram emot hjulaxeln, plattan körs i rätt läge och hjulet förs sedan på 
axeln. 
Lyfthjälpmedlet kommer behöva en motvikt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.1.8. Principlösning 8 –  Vagngrip 

 
Principen är här densamma som ovanstående lösning. Här utgörs istället gripenheten av en 
gripklo. Gripklon tiltas sedan upp och lyfts i rätt läge, därefter monteras däcket på hjulaxeln. 
Även här kommer en motvikt och lyftning av gripklon vara nödvändig. 
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3.1.9. Principlösning 9 –  Klämmare 1 

 
Detta lyfthjälpmedel har två gripklor som går i en skena. För att dessa sedan ska klämma åt 
däcket krävs en motor, elektrisk, hydraulisk eller pneumatisk. 
Hela gripenheten sitter fast på en axel i en ställning, denna ställning är sedan uppfäst i 
traversen. För att vrida upp däcket i rätt läge krävs här motor eller manuell vev. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1.10. Principlösning 10 – Klämmare 2 

 
Här används samma funktion som ovan, enda skillnaden är att vridningen av däcket sker med 
hjälp av roterbara plattor.  
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3.1.11. Principlösning 11 – A-klämmaren 

 
Lyftverktyget består av ett ”A” format backstycke. Längst ner på ramen sticker roterbara stag 
ut som hjulet står på under lyftet. Högst upp finns två armar som är kugghjulslänkade med 
varandra. Den ena av armarna trycker mot hjulet när man lyfter i verktygets övre arm med en 
travers. Med detta verktyg hålls hjulet fast med sin egenvikt under hela lyftet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.1.12. Principlösning 12 – Stor gripsax 

 
Konstruktionen fungerar som en gripsax. Den klämmer fast däcket i dess ytterkant. Under 
lyftet vrids däcket till upprättstående medhjälp av roterbara plattor. 
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3.1.13. Principlösning 13 – Bandspännare 
 

Denna konstruktion har en innerring som fungerar som spännanordning. På denna innerring 
sitter sedan en ytterring som ska löpa på rullar för att kunna rotera hela anordningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.14. Principlösning 14 - Galge med spännhylsor 
 

Denna idé grundar sig på principlösning 4 men här sker åtspänningen med gängad 
spännanordning.  
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3.2. Utvärdering principlösningar 
Poängskala mellan 0 och 3 där 3 uppfyller önskemålet helt och 0 uppfyller det ej. Poängen 
summeras slutligen för respektive principlösning och resultatet kan utläsas. 
Vi har valt de mest relevanta kraven. 
 
 Principlösningar           
Krav 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Personsäkerhet, CE-
märkning X X X X X X X X X X X X X X 
Driftsäker X X X X X X X X X X X X X X 
Enmansdrift X X X X X X X X X X X X X X 

Klara hjuldimensioner 
33x18'' och 25x18'' X X X X X X X X X X X X X X 
Lyftkapacitet 800 kg (s=3) X X X X X X X X X X X X X X 
Får ej täcka navet X X 0 X X X 0 X X X X X X X 

Kunna greppa däcket 225 
mm in mot navet X X X X X X X X X X X X X X 

6 muttrar ska kunna dras åt 
innan verktyget lossas X X X X X X X X X X X X X X 
Hjulet ska gå att rotera 0 0 X 0 0 0 0 X 0 X 0 0 X X 

Får ej ta in innersta hjulet 
vid dubbelmontage, 70 mm 0 X 0 X X X X X X X X X X X 

 
 
 Principlösningar           
Önskemål 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Smidig och 
lättanvänd 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 3 2 2 1 
Helt 
mekanisk 2 0 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 
Helst ihop 
med befintlig 
travers 0 0 3 3 3 3 0 0 1 1 3 3 3 3 
Pris max 
20000:- 1 0 3 2 3 1 1 1 2 2 2 2 2 1 
Ska kunna 
anpassas för 
flera typer av 
hjul. 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 

Summa 
utvärdering 7 3 14 13 14 10 7 7 10 10 14 12 12 10 

 
 
Lösningarna 3, 5 och 11 får de högsta resultaten av utvärderingen. De uppfyller de ställda 
kraven och önskemålen väl. Den slutgiltiga vinnaren blir lösning 11 då den verkar vara mest 
optimal och passa Kalmar Industries behov bäst.
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4. Nya förutsättningar 

4.1. Bakgrund 
Då det förväntas problem med att vattenmassor kommer in tillsammans med de liggande 
hjulen på pall tog Kalmar Industries beslutet att fortsätta använda dagens kassetter för 
hantering av hjulen. Detta medför ändrade förutsättningar för vårt examensjobb. 
Istället för en konstruktion som monterar på däcket på hjulaxeln kommer nu fokus ligga på en 
konstruktion som genomför ett säkert lyft från det att hjulet ligger på pall tills det står i 
kassetten. Konstruktionen ska användas tillsammans med vissa gaffeltruckar som Kalmar 
Industries använder. 
De nya förutsättningarna medför att vi blir tvungna att ta fram ny problem- och 
produktdefinition samt ny kravspecifikation. Vi kommer ta fram nya principer som sedan 
utvärderas mot den nya kravspecifikationen. I nästa steg kommer en primärlösning väljas ut 
som sedan beräknas och dimensioneras. Slutligen skall ritningsunderlag och en riskanalys tas 
fram. 
Det ligger fortfarande i Kalmar Industries intresse att projektet resulterar i en färdig 
konstruktion med kompletta beräkningar samt CE märkning.
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5. Produkten  
 

5.1. Problemdefinition  
Behovet av ett lyfthjälpmedel till deras truckar kommer i samband med att Kalmar Industries 
vill eliminera däckskador på grund av felaktiga lyft. Skadorna uppkommer när däcket ska 
lyftas upp från lastpall till en kassett. Idag sker detta med en vanlig gaffeltruck utan några 
extra tillbehör för att underlätta lyftet. När hjulet lyfts har det vid ett flertal tillfällen skett att 
truckens gafflar har förstört däcket. Rapporter om detta kommer in ungefär 1 gång per månad.  
Detta innebär onödiga kassaktionskostnader för Kalmar Industries. Det kan även innebära 
förseningar då det råder brist på däck i dagens läge. 
Genom att ta fram ett nytt lyftverktyg till truckarna ska lyftet förenklas och skadorna 
undvikas. 

5.2. Produktdefinition 
Projektet bygger på att ta fram ett nytt lyfthjälpmedel till truckarna som lyfter i hjulet ner i 
kassetten. Lyfthjälpmedlet ska kunna greppa hjulet då det ligger på pall och sedan lyfta och 
vrida upp det 90 grader till upprättstående för att placera det i kassetten. Det ska vara 
mekaniskt och kunna hanteras ifrån förarhytten på trucken. Lyfthjälpmedlet ska fungera ihop 
med olika stora truckar. På grund av risk för oförsiktig körning ska verktyget vara grovt 
dimensionerat. Hjälpmedlet ska vara lättanvänt och smidigt då det ofta kommer nya 
truckförare. 
Det avsedda användningsområdet är utomhus vilket betyder att konstruktionen måste stå emot 
värme, kyla och fukt. 
I och med hjulens höga vikt måste verktyget vara tillräckligt säkert så att inga materialbrott 
sker och inga hjul tappas. 
Verktyget ska även CE-märkas för att garantera säkerheten. 

 
Kassett med hjul som verktyget ska anpassas för 

5.3. Produktundersökning 
I dagsläget finns inga lyfthjälpmedel för montering på truck som klarar av de krav vi ställer. 
Det finns verktyg för mindre däck men inte för användning tillsammans med truck. 
Sökningar på Internet och benchmarking har gjorts utan resultat. 
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 5.4. Kravspecifikation – Hjullyft för truck 2007-0 2-22 
Krav 

• Personsäkerhet, verktyget ska CE-märkas för att garantera säkerheten  

• Livslängd 5 år 

• Enmans drift 

• Klara hjul dimension 33x18”, D1850 mm B450 mm samt 

25x18”, D1680 mm B500 mm 

• Lyftkapacitet 800 kg + säkerhetsmarginal, s = 4 

• Ytbehandling mot rostpåverkan 

• Sammanlagd vikt på konstruktion och hjul får ej överstiga 4500 kg 

• Hål för gafflar: 210x90 mm 

• Gaffelspridning 600-1400 mm 

• Klämkraft från truck 63,8 kN 

• Material att tillgå: S355J2H för balkar, rör och S355MC till plåt, svetsarna klarar max 

460 MPa 

Önskemål 

• Smidigt och lättanvänt  

• Helt mekaniskt  

• Förstärkning i änden mot truck 

• Truckföraren ska sitta i hytten under hela manövern 

 

Kalmar Industries, Lidhult 2007-02-22 

Patrik Eriksson Magnus Bergelin Curt Göransson 

_________________ ___________________ __________________
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6. Principlösningar 

6.1. Presentation av framtagna principlösningar  
6.1.1. Principlösning 1 – Lyftmagnet 

 
Genom användning av en magnet kan man lyfta hjulet i stålfälgen. Vridningen av hjulet sker 
antingen med vinsch eller med tippning pga. egenvikt. Lyftmagneten sitter fast i en ställning 
på gaffelpåhängaren. När truckföraren kommer fram till hjulet sänker han ner magneten och 
aktiverar den. Hjulet lyfts sedan upp och vrids i rätt läge för att placeras i kassetten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.2. Principlösning 2 – Gaffelgrip 
 
Med hjälp av gafflarnas spridning klämmer respektive släpps hjulet. Hjulet hålls fast av 
skålade plattor som är vridbara. Vridningen sker genom att axeln inte ligger i mitten av hjulets 
tyngdpunktscentrum. När man lyfter upp däcket så kommer det vridas till vertikalt läge för att 
placeras i kassetten. Gripplattorna sitter fast i en ställning på gaffelpåhängaren. För att ha 
balans mellan de olika sidorna krävs ett rörligt stag emellan. 
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6.1.3. Principlösning 3 – Saxgrip 
 

Här används också principen om att gripa hjulet på utsidan, skillnaden är att konstruktionen är 
uppbyggd som en sax. Detta medför att det krävs mindre rörelse på gaffelspridningen för att 
klämma åt. Även här ska man använda sig av vridbara plattor för att få hjulet i rätt läge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.4. Principlösning 4 – Gaffelband 
 
Denna lösning bygger på ett vanligt spännband som sitter fast i gaffelpåhängaren. Här får 
truckföraren gå ut och spänna åt bandet runt däcket. När truckföraren lyfter upp gafflarna 
kommer hjulet vändas upp till rätt läge för att placeras i kassetten. 
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6.1.5. Principlösning 5 – Kantgrip 

 
Denna princip fungerar så att en gripklo lyfter däcket runt fälg och däck. Den ena klon går ner 
på utsidan och den andra ner i navet. Gripklon sitter fast i en ställning på gaffelpåhängaren. 
Genom att justera gaffelspridningen klämmer respektive lossas hjulet. När gafflarna lyfts upp 
vänds hjulet automatiskt till vertikalt läge. 
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6.2. Utvärdering principlösningar 
För kraven så gäller godkänt (X) eller ej godkänt (0) 
För önskemålen så viktas principlösningar mot en skala mellan 0-3 där 3 uppfyller önskemålet 
helt och 0 uppfyller inte alls. De mest relevanta kraven är utvalda. 
Vi går vidare med det förslag som erhåller högst poäng. 

     

 Principlösningar    
Krav 1 2 3 4 5 
Personsäkerhet, CE-märkning X X X X X 
Driftsäker X X X X X 
Enmansdrift X X X X X 
Klara hjuldimensioner 33x18'' och 
25x18'' X X X X X 
Lyftkapacitet 800 kg (s=4) X X X X X 

Sammanlagd vikt på konstruktion och 
hjul får ej överstiga 4500 kg X X X X X 
Hål för gafflar: 210x90 mm X X X X X 
Gaffelspridning 600-1400 mm X X X X X 
      
Önskemål        
Smidig och lättanvänd 2 2 1 1 1 
Helt mekanisk 1 3 3 3 3 
Ska kunna anpassas för andra typer av 
hjul. 1 3 2 3 2 

Truckföraren ska sitta i hytten under 
hela manövern 3 3 3 0 2 
Summa 7 11 9 7 8 

 
Alla principlösningar uppfyller kraven. Enligt viktningen mot önskemålen vinner 
principlösning 2 ”gaffelgrip” och det är den vi kommer arbeta vidare med. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Principlösning 2 Gaffelgrip 
 
Då det finns en mängd olika sätt att konstruera vår valda principlösning kommer det vara 
nödvändigt att prova olika upphängningskonstruktioner för de balkar och stag konstruktionen 
kommer bestå av. Detta för att se vilken lösning som klara av mest tryck samt vilka för- och 
nackdelar det finns med varje lösning. 
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7. FEM analyser av upphängningskonstruktioner 

7.1. Presentation av upphängningskonstruktioner 
Nio olika lösningar på upphängningskonstruktionen är utvalda. Dessa ska FEM analyseras för 
att få fram hur höga och var max spänningarna i materialet uppkommer.  
Konstruktioner är uppritade med fyrkantsprofil i 10x10 mm för att göra en första 
grovsortering.  
För att få huvudmåtten är ett tvärsnitt över den valda konstruktionen ritat. Vi utgick ifrån att 
den måste ha plats med största hjulet på 1850 mm. Utefter dessa mått har vi gjort våra FEM 
analyser. 

 
 
Som grund för alla konstruktioner har vi utgått ifrån profilen där truckens gaffel förs in. Den 
är 1200 mm lång och 250 mm bred.  
Vi har räknat med truckens maximala klämkraft på 63,8 kN och hjulets vikt på 800 kg som 
angriper 1000 mm ner på profilen. Då vi bara analyserat en gaffel har vi halverat krafterna. 
Detta medför en horisontell utåtgående kraft på 32 kN och en vertikal nedåtriktad kraft på 4 
kN. Dessa placeras på ytan längst ner på konstruktionen. För att låsa konstruktionen under 
beräkningarna så sitter en låsning, Clamp, inuti gaffelbalken. 
Efter FEM beräkningarna ska vi välja ut den bästa lösningen vilken vi ska jobba vidare med 
och välja lämplig profil på samt val av material. Lösningen ska sedan kontrollberäknas med 
valda profiler och material. Nackdelen ”Hög spänning” anges på de konstruktionerna som har 
spänningar över 1,0x105 MPa. 
 
 
 

7.1.1. Lösning 1 
 
 
Resultat: 1,05x105 MPa 
 
Konstruktionen består av en huvudbalk samt 2 sidostöd 
som är placerade 500 mm ner på huvudbalken.  
 
Positivt: Enkel, lätt konstruktion 
 Står emot sidobelastningar 
Negativt: Kräver grov profil för att hålla 
 Hög spänning 
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7.1.2. Lösning 2 
 
 
Resultat: 9,66x104 MPa 
 
Konstruktionen består av en huvudbalk samt 2 
sidostöd som är placerade 700 mm ner på balken.  
 
Positivt: Enkel, lätt konstruktion 
 Står emot sidobelastningar 
Negativt: Kräver grov profil för att hålla 
 
 
 
 

7.1.3. Lösning 3 
 
 
Resultat: 5,09x104 MPa 
 
Konstruktionen består av en huvudbalk med en  
underliggande balk samt 2 sidostöd som är placerade 
700 mm ner på balken. Konstruktionen är även extra  
förstärkt med en vinkelförstärkning 
 
Positivt: Står emot sidobelastningar 
 Extra förstärkt 
Negativt: Många delar 
 
 
 
 

7.1.4. Lösning 4 
 
 
Resultat: 3,86x104 MPa 
 
Konstruktionen består av en huvudbalk med en  
underliggande balk samt 2 sidostöd som är placerade 
700 mm ner på balken. Konstruktionen är även extra förstärkt med 
både vinkelförstärkning och ett extra stag. 
 
Positivt: Står emot sidobelastningar 
 Extra förstärkt med stöd långt ner 
Negativt: Många delar 
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7.1.5. Lösning 5 
 
 
Resultat: 4,16x104 MPa  
 
Konstruktionen består av en huvudbalk med en  
underliggande balk samt 2 sidostöd som är placerade 
700 mm ner på balken. Konstruktionen är extra förstärkt  
med ett extra stag. 
 
Positivt: Står emot sidobelastningar 
 Extra förstärkt med stöd långt ner 
Negativt: Många delar 
 
 
 
 

7.1.6 Lösning 6 
 
 
Resultat: 1,12x105 MPa 
 
Konstruktionen består av en böjd huvudbalk samt 2 sidostöd 
som är placerade 700 mm ner på balken.  
 
Positivt: Få delar 
 Står emot sidobelastningar 
Negativt: Kräver grov profil för att hålla 
 Den böjda balken 
 Hög spänning 
 
 
 
 

7.1.7. Lösning 7 
 
 

Resultat: 1,06x105 MPa 
 
Konstruktionen består av en huvudbalk som är placerad på underkanten. 
Även denna konstruktion stöds upp av 2 stag som är placerade 700mm 
ner på balken.  
 
Positivt: Enkel, lätt konstruktion 
 Står emot sidobelastningar 
Negativt: Kräver grov profil för att hålla 
 Hög spänning 
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7.1.8. Lösning 8 

 
 
Resultat: 1,98x105 MPa 
 
Konstruktionen består av en sned huvudbalk. 
 
Positivt: Enkel, lätt konstruktion 
Negativt: Kräver grov profil för att hålla 
 Känslig mot sidobelastningar 
 Hög spänning 
 
 
 
 

7.1.9. Lösning 9 
 
 
Resultat: 7,53x104 MPa 
 
Konstruktionen består av 2 huvudbalkar med extra stag undertill 
samt 2 sidostöd som är placerade 700 mm ner på balken.  
 
Positivt: Står emot sidobelastningar 
Negativt: Många delar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lösning        

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Resultat 
MPa 105000 98600 50900 38600 41600 112000 106000 198000 75300 
 
Slutsats 
Beräkningarna ger oss en hänvisning till hur konstruktionen bör se ut. Slutsatsen som dras är 
att förstärkningsstag kommer behövas. 
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7.2. Uträkning av balkdimension 
För att räkna ut vilken profil som krävs gör vi beräkningar enligt normalspänning för tvärsnitt. 
Vi beräknar utifrån värden för vanligt stål S355J2H, Rel = 355 MPa, samt en säkerhetsfaktor 
på 4.  
I beräkningarna nedan utgår vi från värdena på lösning 5 för att ha marginalerna på rätt sida. 
 
Resultat lösning 5: 4,16x104 MPa  
 
Vi beräknar det maximala momentet(M) i balken, för att sedan få ut det maximala 
böjmotståndet(W). 

 
Maximalt moment 

 

σ = 4.16∗104;

b = 10;

h = 10;  

 
σ1 =

Mmax

W  
 88.75 

 
W =

b ∗h2

6  

 

500

3  

 Mmax = σ ∗W 

 6.93333 ×106  

 σ2 = 355; 
 s=4; 

 
W =

Mmax ∗ s

σ2  
 78122.1 
 
Maximala böjmotståndet(W) blir 78122 mm3 vilket är 78,1 cm3 .  
 
Vid valet av lämplig profil utgår vi ifrån att profilen ska klara lika stora belastningar i alla 
riktningar. Då lämpar sig kvadratiskt rörprofil bäst eftersom andra profiltyper är olika starka i 
olika riktningar. 
 
Genom att se i tabellen för fyrkantsrör hittar vi lämplig standardprofil som klara 
belastningarna. Detta innebär att vi behöver balkar med dimensionen 100x100x8 mm och som 
har ett böjmotstånd (W) på 81,5 cm3. 
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7.3. Handberäkningar 
Vi utgår ifrån en förenklad huvudbalk som vi frilägger och snittar enligt balkböjning. Vi 
försummar hjulets vikt och använder oss av halva klämkraften(P) på 32 kN då vi räknar på 
ena sidan. 
 
Friläggning av huvudbalk 

 
Snitt vid stödet B 
 
Vänster del  

 
Krafter 
 
T(x)+P=0  
 
T(x)=-P 
 
Moment kring x 
 
P*x+M(x)=0 
 
M(x)=P*x 
 
M(0.3)=-32000*0.3= -9600 
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Höger del 
 
Löses med elementar fall  

 
 

 MB = M H0.3L = −9600 
 

  
−MC =

MB

2
=

−9600

2
= 4800

 

 MC = 4800 
 MMax = 9600 Nm 
 
Det maximala momentet på 9600 Nm uppkommer vid stödet B. 
 

 
σ =

MMax

W  
 

 

W =
MMax

σ
=

9600

I 355

4
M

= 108

 
 
Maximalt böjmotstånd blir 108cm3. Ur tabell kan vi sedan utläsa att en VKR 120x120x8 mm 
med böjmotstånd på 123 cm3 håller för våra krafter. 
 
Slutsats 
Beräkningarna visar viken dimension som behövs vid ett förenklat fall där hjulvikten har 
eliminerats. Resultatet ger en hänvisning till vilken profil som minst behövs.

−MC =
MB

2
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8. FEM analyser på fullskala modeller  

8.1. Presentation av fullskala modell 
Efter utförde beräkningar enligt ovan ska vi nu rita upp en modell med fullstora balkar 
och stag. Då vi räknar med en säkerhetsfaktor på 4 är det nödvändigt att komma ner till 89 
MPa som är en fjärdedel av materialets (S355J2H) sträckgräns på 355 MPa. Svetsarna som 
används har en sträckgräns på 460 MPa. 
Balkarna får enligt Catias beräkningarna en dimension på 100x100x8 mm, elementarfalls 
beräkningarna visar på 120x120x8 mm. Vi räknar med 100x100x8 mm balkar tills vidare för 
att senare kunna förstärka om det behövs. 
 

8.1.1. Grund konstruktion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fakta 
Huvudprofil 100x100x8 mm 
Snedstöd 80x80x5 mm 
Sidostöd 50x50x5 mm 
Vikt 136 kg 
Max spänning 603 MPa 
För svag vid infästning av huvudbalk 
och mitt på övre balken. 
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8.2. Förbättringsförslag 
Då ovanstående konstruktionen inte håller för de inre spänningarna följer här förslag på 
förstärkning av konstruktionen. 
 

8.2.1. Förstärkning 1 
 
Här väljer vi att lägga till en huvudbalk. Spänningarna reduceras till under hälften av tidigare 
värde, men fortfarande ej acceptabelt mot vår kravspecifikation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fakta 
Huvudprofil 100x100x8 mm 
Snedstöd 80x80x5 mm 
Sidostöd 50x50x5 mm 
Vikt 199 kg 
Max spänning 275 MPa 
För svag vi infästning av huvudbalk 
och mitt på övre balken. 
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8.2.2. Förstärkning 2 

 
Här provar vi med en grövre profil på huvudbalken, 120x120x10 mm. Krafterna minskar dock 
ej tillräckligt och spänningarna i vissa svetsar är alldeles för höga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fakta 
Huvudprofil 120x120x10 mm 
Snedstöd 80x80x5 mm 
Sidostöd 50x50x5 mm 
Vikt 148 kg  
Max spänning 465 MPa 
För svag vid infästning av huvudbalk 
och mitt på övre balken. 
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8.2.3. Förstärkning 3 
 

Förstärkt konstruktion med en extra balk under gaffelbalken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fakta 
Huvudprofil 100x100x8 mm 
Snedstöd 80x80x5 mm 
Sidostöd 50x50x5 mm 
Vikt 144 kg 
Max spänning 410 MPa 
För svag vi infästning av huvudbalk 
och mitt på övre balken 
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8.2.4. Vidareutveckling av förstärkning 1 
 

En vidareutveckling görs här utav ”förstärkning 1” genom att byta dimensionerna på 
huvudbalkarna till 120x120x10 mm. För att balkdimensionerna inte ska bli för stora anses 2 
huvudbalkar bli nödvändigt. Med hjälp av 2 huvudbalkar och 3 stödbalkar, enligt nedan, 
reducerades spänningen avsevärt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fakta 
Huvudprofil 120x120x10 mm 
Snedstöd 70x70x5 mm 
Sidostöd 70x70x5 mm 
Vikt 226 kg 
Max spänning 152 MPa 
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8.3. Test på hela konstruktionen med stödbalkar eme llan  

Efter tester på en sida är det nu dags att testa krafterna på hela modellen. Krafterna som 
konstruktionen utsätts för motsvarar 64 kN klämkraft samt hjulets vikt på 800 kg. 
Emellan de två sidorna har vi lagt in två stödbalkar även kallade mittbalkar, dessa är fritt 
löpande genom varsin av huvudprofilerna, den ena sitter fast på ena sidan och den andra på 
den andra. 
Dessa stödbalkar kommer att vara nödvändiga för att få maximal stabilitet i konstruktionen, 
dessa hjälper även till att få ner spänningen ytterliggare på de utsatta delarna vid ett lyft. 
FEM analyserna visar att 120x120x8 mm balkar ska användas men Kalmar Industries vill att 
vi ska använda 100x100x8 mm balkar då denna dimension ingår i standardsortimentet. Det 
var även den dimension som vi fick fram i vår handberäkning. Som stödbalkar ska vi använda 
60x60x5 mm balkar istället för tidigare 70x70x5 mm även här för att det ingår i 
standardsortimentet. 
Balkarna för gafflarna kommer bestå av en bockad plåt i form av ett U samt en rak plåt som 
ligger undertill. Materialet som ska användas till huvuddelen av konstruktionen är S355J2H. 
Axlarna ska vara 50 mm i diameter och materialet S2172 ska användas till dessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensionsbytet på balkarna visade sig inte bra. Med en max spänning på 604 MPa håller 
konstruktionen inte för vår kravspecifikation. För att sänka spänningarna kommer hela 
konstruktionen att förstärkas. Förslag på detta ges på nästa sida.
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Vi provar med vinkelförstärkningar och att byta stödbalkarna till 80x80x6,3 mm men vi 
fortsätter med huvudbalkar i måtten 100x100x10 mm. Huvudbalkarna är även förlängda med 
15 mm in mot mitten samt lika långt åt andra hållet. Detta för att få plats med svetsar. 
Resultat enligt nedan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med ett maxvärde på 206 MPa så närmar det sig acceptabel nivå. Fortfarande så är det 
svetsarna som kommer att brista först vilket syns på bilden nedan. 
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9. Primär huvudkonstruktion 
Efter att ha provat olika typer av förstärkningar med resultatet att spänningskoncentrationerna 
på cirka 200 MPa flyttas omkring så har vi nu fått Kalmar Industries godkännande att byta 
huvudbalkarna till 120x120x8 mm. 
Axlarna har en diameter som varierar, 54,8 mm där hjulhållaren sitter, 70 mm mellan 
hjulhållare och mittstöd och 50 mm inne i mittstödet. Svetsning kommer göras på båda 
sidorna därav är axeln 70 mm emellan för att svetsen ska få plats.  
För att göra belastningsfallet mer realistiskt har vi valt att lägga på hjulvikten på hela axeln 
riktad nedåt.  
Resultatet visar en spänningskoncentration på 163 MPa ligger på ett ytterst litet område längst 
ut på axeln. Detta är dock inget tas hänsyn till då vi anser det som ett nodfel. På övriga delar 
av konstruktionen uppgår spänningarna till max 85 MPa. 
För att se hur stora hjulvikter som konstruktionen tål har vi testat att öka hjulkraften i FEM 
analysen till det dubbla, 16000 N, vilket skulle motsvara en hjulvikt på ungefär 1600 kg.  
Vid denna belastning är spänningen vid axelinfästningen 164 MPa vilket är enbart 1 MPa mer 
än vid 4000 N. För att ha marginal så sätts maxlasten på konstruktionen till 1500 kg. 
Axlarna finns i standardsortimentet och ger ett bättre resultat i beräkningarna. Resultat enligt 
nedan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fakta 
Huvudprofil 120x120x8 mm 
Snedstöd 80x80x6,3 mm 
Mellanliggande balkar 100x100x10 mm 
Vikt 532 kg 
Max spänning 163 MPa 
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10. Påbyggnadsutrustning 

10.1. Hjulhållare 
För att greppa hjulet på bästa sätt har vi utifrån ett antal principer på en hjulhållare tagit fram 
den bästa lösningen. 
De krav som ställs på hjulhållaren är stora då denna del av konstruktionen håller fast hjulet. 
 
 

10.1.1. Lösning 1 
 
Består av två L-profiler 
som är bockade i samma 
radie som hjulet.  
Emellan profilerna så sitter 
3 stag. 
 
 
 
 
 
 
 

10.1.2. Lösning 2 
 
2 rör är här ihop svetsade med 1 
huvudbalk, simpel och enkel konstruktion. 
Rören kommer ut från huvudbalken 
med hjälp av distanser. 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.1.3. Lösning 3 
 
En tung och otymplig lösning  
bestående av en tjock bockad plåt. 
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10.1.4. Lösning 4 

 
6 bockade plattstänger utgör 
denna konstruktion. Dessa är 
sammanfogade genom svetsning. 
De dubbelkrökta ytorna gör 
konstruktionen svårtillverkad. 
 
 
 
 
 
 
Slutsats 
Lösning 2 uppfyller kravspecifikationen bäst. Den har även fördelen att vara lättillverkad, 
simpel men samtidigt robust konstruktion. På huvudkonstruktionen kommer det vara en axel 
och i hjulhållaren en genomgående hylsa. På ändan av hylsan ska en plåt monteras 
tillsammans med ett friktionsmaterial, detta för att hållaren ska sitta fast ordentligt samt att 
metall inte ska gå mot metall vid vridning. Kalmar Industries rekommenderar robalon som är 
ett slitstarkt material med låg friktion. 
 

10.2. Skidor 
Eftersom hjulhållarna kommer sticka  
ner under huvudkonstruktionen så kommer  
det krävas en förlängning av huvudbalkarna. 
Dessa är tänkt att vara i form av en ”skida” för  
att minimera risken med att konstruktionen ska  
fastna i något under körning. 
Förlängningarna är cirka 300 mm långa. 
 
 

10.3. Gaffel lås 
Det kommer behövas gaffel lås så att  
konstruktionen sitter fast i trucken vid användande.  
Detta kommer lösas med två påsvetsade plåtar  
på gaffelbalkarna samt en genomgående sprint.  
När trucken kör in gafflarna i botten på konstruktionen 
så går plåtarna in bakom huvudstativet på trucken och  
därefter låser man konstruktionen med sprinten bakom gaffeln. 
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10.4 Låsning för mittbalkar 
För att mittbalkarna ska sitta fast och inte löpa helt som de vill eller på något sätt glida ut så 
behövs en låsning. Detta är tänkt att ordnas med en vanlig bult som går genom hela övre 
huvudbalken. Bulten placeras på ett område där mycket låga belastningar förekommer. För att 
kontrollera att konstruktionen fortfarande håller för spänningarna när hålet tillkommer så 
gjordes en ytterliggare FEM beräkning. Resultat enligt nedan: 
 

 
 
Den högsta spänningen kring och i hålet uppmättes till 32 MPa vilket är klart godkänt utifrån 
våra krav. 
Vi provade att sätta bulten från ovansidan med det dubbla resultatet i spänning. Vi väljer att 
sätta bulten från sidan. 
 

10.5. Vridstopp för hjulhållare 
För att hjulhållaren inte ska snurra fritt så kommer ett stopp svetsas på varje sida av 
huvudkonstruktionen. Dess uppgift är att stoppa hjulhållaren i rätt läge, området att röra sig 
inom är 90 grader. 
Vridstoppen kommer att dimensioneras och positioneras i efterhand för att uppnå bästa 
resultat, därav kommer inte ritningar att göras. För att få lite dämpningsfunktion och minska 
påfrestningarna när hjulhållaren slår i stoppet kan det monteras gummistopp, man sänker då 
även ljudnivån. 
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10.6. Ställ för konstruktion vid icke användande 
När konstruktionen inte används så behöver den vila i ett ställ. Det går inte lägga den ned 
någonstans eftersom gaffelbalkarna måste vara i rätt läge för truckens gafflar. Det kan gå att 
konstruktionen vilar på ”skidorna” men risken finns då att den välter om något går emot den.  
Ett sådant här ställ går lösa på några olika sätt. Vi har valt ut 2 principer nedan. 
 
 

10.5.1. Lösning 1 
 
 
 
 
 
Ett enkelt ställ med två utstickande stag. 
Monteras på vägg. 
 
 

10.5.1. Lösning 2 
 
 
 
 

 
En stabil ställning som står på marken. 
Hjullyften placeras med mittbalkarna  
alternativt gaffelbalkarna på de två stöden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slutsats: 
Fördelen med första principen är den låga komplexiteten, dock krävs det väggmontering 
vilket innebär extra arbete. Den andra principen innehåller fler delar och kan ses som stabilare 
men den tar också större plats och är otymplig att exempelvis flyttas runt. 
Kalmar Industries instämmer på att två stag från väggen låter som en bättre idé, det som 
skulle vara smidigast är att montera stagen på ett befintligt pallställ. Man slipper då att borra 
hål i en vägg och stället blir lättare att flytta.
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11. Produktutkast  

11.1. Hjulhållare 
Beräkningar på hjulhållaren görs med samma krafter som på konstruktionen. 
Hjulhållaren fungerar så att hålet för axeln ej sitter i centrum vilket medför att den vill väga 
över när man lyfter upp däcket. För att hållaren sen ska gå tillbaka till grundläget, färdig för 
att lyfta ett däck, så krävs det en fjäder eller att röret på kortsidan är tyngre.  
Spelet mellan hylsan och axeln kommer vara 0,2 mm för att hjulhållaren ska rotera lätt utan 
att glappa. För smörjning kommer en smörjnippel skruvas fast i hylsan, denna kommer vara 
åtkombar genom hål i balken. En ändring är gjord jämfört med principen, de kanter längst ut 
på rören har gjorts mindre eftersom belastningen på dessa ej är så stor. De kommer även att 
lättare gå ner över hjulet. Kanterna har som funktion att stötta hjulet så det inte glider av. 
Axeln för hjulhållaren får en rak kant som ligger mot hylsans utsida. Detta för att få en jämn 
tryckbelastning mot axeln och en glidyta för lätt kunna rotera. Materialet Robalon som 
tidigare nämnts utesluts då det är osäkert om det klarar påfrestningarna. På axelns yttre ände 
skruvas en stopp plåt fast med en bult för att hjulhållaren inte ska glida av. 
 
 
Fakta 
Huvudbalk: 100x100x10x650 - S355J2H 
Ämnesrör: 70/54x580 – S355J2H 
Hylsa: 70/54x130 – S355J2H 
Distans: Plåt 10x12x74 – S355MC 
Vikt 38 kg 
Max spänning 94,9 MPa 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Produktutkast hjulhållare 
 
 
 
 
 
 
 
 
FEM analys av hjulhållare   Axel 
 
FEM analysen på hjulhållaren visar på ett godkänt resultat. Genom att lägga hela hjulets vikt 
på klackarna längst ned så visas ett extremfall, i övriga fall övergår en stor del av hjulets vikt 
till rören via friktion. Vid prov med den dubbla hjulvikten, 1600 kg, så erhölls ett resultat på 
103 MPa. Vi drar slutsatsen att hjulhållaren är klart mer hållbar än de vikter den ska hantera. 
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11.2. Komplett konstruktion 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produktutkast hela konstruktion 
 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Konstruktion tillsammans med ett hjul
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12. Tillverkning  

12.1. Materialåtgång för konstruktionen  
För konstruktionen krävs: 

• 4660mm av VKR 80x80x6,3 mm balk (stödbalkar). 
• 5400mm av VKR 100x100x10 mm balk (mellanliggande balkar samt hjulhållare) 
• 9540mm av VKR 120x120x8 mm balk (huvudbalkar) 
• 4st 10mm plåtar 350x160 mm (vinkelförstärkningar)  
• 4st 10mm plåtar 320x50 mm (distanser till hjulhållare) 
• 2st 8mm plåtar 1600x400 mm (gaffelbalkar) 
• 2st 8mm plåtar 1600x241mm (gaffelbalkar) 
• 2st 8mm plåtar 650x140 mm (skidorna) 
• 8st 8mm plåtar 90x120 mm (hjulhållare kanter) 
• 1st 70/54 mm rör, längd 2620 mm (hjulhållare) 
• 2st rundstång 70x260 mm, lagervara, (axel) 

12.2. Kostnadskalkyl 
Detta dokument skickades till Curt Göransson på Kalmar Industries 2007-04-13.  
Materialet är beställt i vecka 17. 
Priserna för VKR balkar och rör är Kalmar Industries inköpspris från Tibnor AB, plåtarna 
beställdes genom Mats Rubins mekaniska verkstad i Lidhult och kom färdig utskurna och 
bockade. 
 
Materialkostnader 

Benämning 
Längd 
/Volym Vikt/m  Vikt kg Pris Totalkostnad kr 

VKR balk 80x80x6,3-S355J2H 4,7 m 14,2 66,2 177 kr/m 832 
VKR balk 100x100x10-S355J2H 5,4 m 27,4 148 342 kr/m 1847 
VKR balk 120x120x8-S355J2H 9,5 m 27,6 263,3 345 kr/m 3278 
Plåt-10x900x350-S355MC 3,2 dm3 7,86 24,8 12,7 kr/kg 314 
Plåt-8x1600x1440-S355MC 18,4 dm3 7,86 144,9 12,8 kr/kg 1854 
Ämnesrör 70/54-2620-S355J2H 2,6 m 12,5 32,8 398 kr/m 1035 

Summa       679,8    9150 

Tillverkningskostnader 

Bearbetning Timmar  Totalt 
Maskinbearbetning Svarv, 
Borr o Gängning 10 3400 
Svetsning 20 6800 
Blästring och Lack 5 1700 

Summa 30  11900 
 
Totalkostnaden för konstruktionen blir 21050 kr. 
Kalkylen baseras på en personalkostnad på 240 kr/h och en maskinkostnad på 100 kr/h. 
Maskinkostnaden gäller alla bearbetningsmetoder. 
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12.3. Komponenter 
De flesta av konstruktionens komponenter kommer utgå från 3 olika dimensioner av färdiga 
VKR balkar, 80x80x6,3 mm, 100x100x10 mm och 120x120x8 mm. Dessa kommer kapas i 
olika längder beroende på placering i konstruktionen. 
6 balkar, stödbalkarna, ska även vara snedskurna i ändarna pga. dess sneda position i 
konstruktionen. Det kommer dock bara behövas 3 olika sorters balkar, de två mellersta 
balkarna är lika och höger fram är lika med vänster bak respektive höger bak är lika med 
vänster fram 
Eftersom alla balkar kommer behöva bearbetas så räknas de som unika komponenter. Likaså 
kommer rören, plåtarna och axlarna räknas in som unika komponenter. 
Balkar och rör kommer beställas från Tibnor. Plåtarna köps färdigbearbetade ifrån Rubins 
mekaniska verkstad. 
De färdiga detaljer som behövs är de bultar och muttrar som ska hålla fast de mellersta 
balkarna som löper mellan de två sidorna samt de bultar som håller fast hjulhållarna 
Balkarna ska låsas på varsin sida. 
Nedan finns en sammanställning med komponentens benämning, antal, material, dimensioner, 
bearbetning och ritningsnummer. Kategorierna är uppdelade i följande. 
 
Huvudbalkar, Grön 
Gaffelbalkar, Röd 
Stödbalkar, Blå 
Hjulhållare, Gul 
Övrigt, Lila 
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12.4. Komponentspecifikationer och bearbetningsmeto der  

      
Benämnin

g 
Antal  Dimension och material Bearbetning Ritnings 

nr. 
Bild 

      

 
Undre 
huvudbalk 

 
4 

 
VKR 120x120x8x1400-

S355J2H 

 
Kapning 

 
- 

 
      
Övre 
huvudbalk  

2 VKR 120x120x8x845-
S355J2H 

Kapning -  
 
 
 
 

 
Övre 
huvudbalk 
med hål 

 
2 

 
VKR 120x120x8x845-

S355J2H 

 
Kapning, 
borrning 

 
10016 

 
 

 
Övre 
mittstöd 

 
2 

 
VKR 120x120x8x140-

S355J2H 

 
Kapning 

 
- 

 
      
Undre 
mittstöd 

2 VKR 120x120x8x140- 
S355J2H 

Kapning, 
borrning 

10014 

 
      
Gaffelplåt 
över 

2 Plåt-8x1600x391-
S355MC 

Kapning, 
bockning 

10111 

 
      
Gaffelplåt 
under 

2 Plåt-8x1600x241-
S355MC 

Kapning - 
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Benämnin

g 
Antal  Dimension och material Bearbetning Ritnings 

nr. 
Bild 

 
Låssprint 
 
 
 
 
 

 
2 

 
Rundstav 

S2172 

 
Kapning, 

svarvning, 
borrning 

 
10113 

 
      

 
Stödbalk 
bak h, fram 
v 

 
2 

 
VKR 80x80x6,3x922- 

S355J2H 

 
Kapning 

 
10011 

 
      
Stödbalk 
mitt 

2 VKR 80x80x6,3x844- 
S355J2H 

Kapning 10012 

 
      
Stödbalk 
bak v, fram 
h 

2 VKR 80x80x6,3x939- 
S355J2H 

Kapning 10013 

 
      
Vinkel 
förstärknin
g 

4 Plåt-10x160x294-
S355MC 

Kapning, 
bockning 

10015 

 
      

Hjulhållare 
rör 

4 Ämnesrör 70/54x600-
S355J2H  

Kapning - 
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Benämnin

g 
Antal  Dimension och material Bearbetning Ritnings 

nr. 
Bild 

      
 
Hjulhållare 
balk 
 
 

 
2 

 
VKR 100x100x10x650- 

S355J2H 

 
Kapning, 
borrning 

 
10031 

 
 
Hjulhållare 
kant 

 
8 

 
Plåt-8x90x150-S355MC 

 
Kapning 

 
10033 

 
      
Hjulhållare 
rördistans 

4 Plåt-10x120x74-S355MC 
Bestående av 4 plåtar 
som är hopsvetsade 

Kapning 10130 

 
      
Hjulhållare 
hylsa 

2 Ämnesrör 70/54x130-
S355J2H 

Kapning, 
fasning 

10032 

 
      
Skida 4 Plåt-8x600x140-S355MC Kapning, 

bockning 
10001 

 
      
Mittbalk 2 VKR 100x100x10x2000- 

S355J2H 
Kapning, 
borrning 

10002 

 
      
Axel 2 Rundstav 70x270 

S2172 
Kapning, 

svarvning, 
borrning 

10017 
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12.5. Tillverkningsmetod 
Tillverkning av konstruktionen kommer ske på fabriken i Lidhult. Ritningsunderlag kommer 
första genomgå konstruktionsavdelningen för kontroll, därefter kommer Kalmar Industries 
fixturavdelning bygga konstruktionen. Våra handledare på fixturavdelningen är Dan 
Håkansson och Nils-Göran Hjelmqvist.  
Vi har fått tillgång till arbetskläder och kommer medverka i vissa moment under 
tillverkningen, främst genom att vara med och bearbeta balkarna. 
Vilka bearbetningar som skall göras på varje komponent framgår av tabellerna på föregående 
sidor. 
Den kommer att ytbehandlas med Beckers röda färg RAL3000, den röda färg som används till 
truckarna. Färgen skyddar konstruktionen mot rostpåverkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bearbetning av stödbalk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nytillverkad hjulhållare
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13. CE-märkning  

13.1. Riskanalys 
I och med att vi tagit fram ett lyftverktyg för gaffeltruckar så följer ett antal risker med 
konstruktionen. De största riskerna är den tunga lasten. Om ett hjul lossnar kan stora skador 
uppkomma, både på människor och utrustning. 
Den andra stora risken är klämrisken, eftersom konstruktionen används tillsammans med en 
gaffeltruck så skall stor hänsyn tagas till klämrisken när man klämmer ihop gafflarna. 
Enligt maskindirektivet så kommer konstruktionen behöva CE-märkas, detta eftersom vår 
konstruktion innehåller ett antal förbundna delar där minst en är rörlig. Konstruktionen är 
förenad för ett speciellt ändamål nämligen att agera som ett lyfthjälpmedel. 
CE-märkning som är en viktig del i EG:s produkt lagstiftning bygger på att produktens 
tillverkare garanterar säkerheten.  
 
Alla risker går inte bygga bort, risker för klämrisk och fallande last finns alltid kvar.  
De varningsskyltar som sitter på trucken för fallande last och klämrisk kommer gälla för 
konstruktionen när den är monterad på truck, likaså truckens riskzon. 
Konstruktionen ska vara märkt med vikt och max last. Vad som också kommer behövas är 
markeringar på mittbalkarna, om gaffelspridningen överstiger 1900 mm så går 
konstruktionshalvorna isär. Markeringen kommer hjälpa truckföraren att observera detta. 
 
Riskanalys återfinns som bilaga 2. 

13.2. Driftsättning och underhåll 
1 gång per år kommer en ackreditera firma till Kalmar Industries för att kontrollera 
konstruktionen, detta för att se över svetsar, sprickor och andra eventuella brister. Innan den 
sätts i bruk kommer allt rörligt att smörjas och få ett godkännande av samma ackrediterade 
firma 
Ett flertal testkörningar av truck tillsammans med konstruktionen kommer vara nödvändigt. 
Vi kommer att övervaka testerna för att inringa eventuella ändringar. 
Under bilaga 5 återfinns hanteringsinstruktioner. 

13.3. Livscykelanalys 
Vår konstruktion är helt tillverkad i stål och utöver det förekommer en liten mängd 
smörjmedel. Beckers röda RAL3000 används som ytbehandling, samma som används till 
deras truckar. 
Livslängden är beräknad till minst 5 år. Vid skrotning ska den demonteras, stålet återvinns 
och smörjmedlet är försumbart. 
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14. Resultat 
Tillsammans med Kalmar Industries fixturavdelning har vår konstruktion tillverkats. 
Vi har medverkat genom att kapa balkar samt hjälpt de anställda på avdelningen för att de ska 
bli så insatta som möjligt i konstruktionens utformning. 
Det första testet av den färdigbyggda konstruktionen gjordes den 15 maj 2007, resultatet var 
ej godkänt, däcket vreds lite men ej hela de 90 graderna som tänkt. Det kan bero på att 
smörjningen ej var komplett samt att testet utfördes med ett annat däck än det verktyget ska 
hantera. Om dessa åtgärder inte hjälps så kommer hjulhållarens upphängning omkonstrueras 
för anpassning av glidlager med fläns eller ett koniskt lager. En modifiering gjordes på 
hjulhållarna, en extra tyngd svetsades på då de inte gick tillbaka till sitt greppläge riktigt. 
Tyngden, en stål stång diameter 70 mm med längd 70 mm, gav den extra tyngden som 
behövdes. 
En färdig fungerande konstruktion kommer innebära många fördelar för Kalmar Industries. 
Dels kommer risken för personskador att minskas genom att verktyget utför ett mycket 
säkrare lyft dels kommer risken för däckskador minskas. Kalmar Industries kommer även att 
spara tid vid användande av vårt verktyg. 
Totala kostnaden för verktyget är ca 21000kr, detta är en rimlig kostnad som gör att hjullyften 
betalar sig på ca två däckskador.  

 
Första testet med hjullyften  
 

15. Diskussion 
Under tillverkningens gång har de på fixturavdelningen haft lite funderingar på vad som 
kunde ha konstruerats på annat sätt. De gav synpunkt på om man inte kunde ha haft bredare 
avstånd mellan huvudbalkarna och försummat de sneda stödbalkarna. Då det nedre mittstödet 
kommer att utsättas för stora påfrestningar så ansåg vi att ett större avstånd mellan 
huvudbalkarna det gett för stora påfrestningar på det nedre mittstödet. Enligt FEM 
beräkningar i Catia visar sig våra antagande korrekta. 
Vid ett senare tillfälle gavs synpunkt på om man inte kunde ha satt de innersta stödbalkarna, 
från trucken sett, längre ut på kanten av gaffelbalken, så nära trucken som möjligt. Detta för 
att klämkraften från trucken ger störst påfrestningar på gaffelbalken längst in mot trucken, 
gaffelspridningen är starkast längst in. I vår kravspecifikation har vi önskemålet ”förstärkning 
i ändan mot truck” vilket är just det som menas. Vi anser att det blir bättre att svetsa på en 
förstärkning runt gaffelöppningen istället för att ha stödbalkarna som förstärkning, detta 
eftersom om man kör på något så behövs stödbalkarna långt ned för att motverka 
kollisionskraften.



  
 Projekt: Hjullyft 
 Examensarbete 10p  

Magnus Bergelin 07-05-28 
Patrik Eriksson 

48 

15. Referensförteckning 

Tryckt material 
Björk Karl, Formler och Tabeller för Mekanisk Konstruktion, femte upplagan, Spånga 
tryckeri, 2003 
 
Dahlberg Tore, Teknisk Hållfasthetslära, 3:e upplagan, Studentlitteratur, 2001 
 
Olsson Fredy, Primärkonstruktion, Institutionen för Maskinkonstruktion, Lunds Tekniska 
Högskola, 1995 
 
Olsson Fredy, Principkonstruktion, Institutionen för Maskinkonstruktion, Lunds Tekniska 
Högskola, 1995 
 
Olsson Fredy, Tillverkningskonstruktion, Institutionen för Maskinkonstruktion, Lunds 
Tekniska Högskola, 1995 
 
Bellgran Monica och Säfsten Kristina, Produktionsutveckling utveckling och drift av 
produktionssystem, Studentlitteratur AB, 2005 
 
Karlebo Handbok, 15:e upplagan, Liber AB, 2000 

Internet 
http://www.tibnor.se 
 
http://www.helens.se 
 
http://www.kalmarind.se 
 
http://www.kalmarind.com 
 
http://www.smp.se 
 
http://www.av.se 

Kontaktpersoner 
Göransson Curt, Kalmar Industries AB, 0372-26061 
 
Hjelmqvist Nils-Göran, Kalmar Industries, 0702-075451 
 
Håkansson Dan, Kalmar Industries, 0706-420992 
 
Johansson Bengt, Kalmar Industries AB, 0372-26010 
 
Petersson Håkan, Högskolan i Halmstad, 035-167592 
 
Westerberg Anders, Volvo CE, 0470-776698 
 



Bilagor 
1. Ritningar 

1.1. Sammanställning hela   10000 
1.2. Skida     10001 
1.3. Mittbalk    10002 
1.4. Sammanställning hjulhållare  10030 
1.5. Hjulhållare balk   10031 
1.6. Hjulhållare hylsa   10032 
1.7. Hjulhållare kant   10033 
1.8. Sammanställning rördistans  10130 
1.9. Kortsida distans   10131 
1.10. Sammanställning vänster  10010 
1.11. Sammanställning höger  10020 
1.12. Stödbalk hb, vf   10011  
1.13. Stödbalk mitt    10012 
1.14. Stödbalk hf. vb   10013 
1.15. Nedre mittstöd    10014 
1.16. Vinkelförstärkning   10015 
1.17. Övre huvudbalk med hål  10016 
1.18. Axel     10017 
1.19. Sammanställning gaffelbalk  10110 
1.20. Övre gaffelplåt   10111 
1.21. Gaffellås    10112 
1.22. Sprint     10113   

 
2. Riskanalys 
 
3. Tidsplan 
 
4. Möten 
 
5. Hanteringsinstruktioner 















































Bilaga 2: Riskanalys 
 

Dokument Produkt Senast ändrad Skapad av 

 Riskanalys Hjullyft 2007-05-16 Patrik Eriksson, Magnus Bergelin 

 
Risknr.  Möjlig felsätt  Möjlig effekt av 

fel 
Möjlig orsak till fel Sannolikhet Allvarlighet  Sannolikhet 

för 
upptäckt 

Riskfaktor Åtgärd 

R1 Klämrisk Personskador Ej följt 
säkerhetsinstruktioner 

4 9 2 72 Varningsskyltar, 
bygga bort riskerna 

R2 Fallande last Personskador 
materialskador 

Manöverfel, 
materialbrott, 
felkonstruktion 

2 10 1 20 Varningsskyltar, stå ej 
under hängande last 

R3 Materialbrott Personskador, 
materialskador 

Dålig dimensionering, 
utslitning, skada på 
konstruktion 

1 9 2 18 Överdimensionerad        
Ej högre klämkraft 
från truck än 64kN 

R4 Konstruktion 
lossnar från 
truck 

Personskador, 
materialskador 

Ej följt 
säkerhetsinstruktioner, 
skada på konstruktion, 
materialbrott 

3 9 2 54 På peka användandet 
av gaffel lås,  

R5 Vassa kanter Personskador Ej gradat tillräckligt, 
konstruktionsskada 

2 6 3 36 Fasningar  

R6 Vältrisk vid 
icke 
användande 

Personskador, 
materialskador 

Dåligt uppsatt på ställ, 
materialbrott på ställ, 
ovarsamhet 

3 9 2 54 Ställ för vila 

R7 Manöverfel 
av truckförare 

Personskador, 
materialskador 

Ovarsamhet, dålig 
utbildning. 

5 9 3 135 Instruktioner, 
utbildning 

R8 Skadat däck Materialskador Ovarsamhet, dålig 
utbildning, vassa 
kanter 

3 5 3 45 Instruktioner, 
utbildning, grada 
vassa kanter 

 



Bilaga 3: Tidsplan

Tidsplan v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14 v15 v16 v17 v18 v19 v20 v21 v22

Rapportskrivning

Kravspecifikation

Principkonstruktion

Utvärdering principer

Primärlösning

Ritningsarbete

Materialbeställning

Tillverkningskonstruktion

Tillverkning

Rapport klar

Redovisning på Högskola

Utexpo



Bilaga 4: Möten 
 

På Kalmar Industries 
 
30 november 2006 Genomgång av projekt, företag och möte med vår handledare. 

Tilldelade en kravspecifikation och en rundvandring i fabriken. 
 
26 januari 2007 Presentation av de första principlösningarna och uppgradering av 

kravspecifikation 
 
22 februari 2007 Tilldelade ett nytt projekt, att ta fram ett lyfthjälpmedel som är 

anpassat för att passa på en truck. 
 
5 april 2007 Presentation av beräkningar och uppritad CAD modell. 

Genomgång av vilka dimensioner som ska användas 
 
25 april 2007 Lämnat över ritningar 
 
3 maj 2007 Möte med Bengt Johansson angående ritningarna, även träffat de 

två personer på fixturavdelningen som ska bygga konstruktionen. 
 
4 maj 2007 Bygget påbörjat med att kapa och märka upp samtliga VKR balkar. 

Plåtdetaljerna och röret har inte kommit än. 
 
10 maj 2007 Fortsatt arbete med bygget, vi har kapat stödbalkarna. 

Huvudbalkarna och mittstöden har under veckan svetsats ihop. 
Alla komponenter har anlänt. 

 
15 maj 2007 Slutfört bygget, en tyngd på varje hjulhållare tillkom då dessa inte 

ville gå tillbaka till greppläge, efter modifiering fungerade de 
korrekt. Ett test gjordes där ett däck lyftes, resultatet var ej 
godkänt, däcket vreds lite men ej hela de 90 graderna som tänkt. 
Det kan bero på att smörjningen ej var komplett samt att testet 
utfördes med ett annat däck än de vi ska hantera. Om dessa 
åtgärder inte hjälps så behövs en omkonstruktion av hjulhållarens 
upphängning förmodligen i form av ett lager. 

 



På Högskolan i Halmstad med handledare Håkan Petter sson 
 
31 januari 2007 Genomgång av vårt tilldelade projekt. Presentation av 

kravspecifikation och principlösningar.  
 
23 februari 2007 Genomgång av det nya projektet. 
 
4 april 2007  Presentation av FEM analyserna på primärlösningen. 
 
19 april 2007  Genomgång av ritningarna 
 
2 maj 2007  Genomgång av rapport 
 
11 maj 2007  Genomgång av rapport 



Bilaga 5: Hanteringsinstruktion 
 

Dokument Produkt Senast ändrad Skapad av 

 Hanteringsinstruktion  Hjullyft 2007-05-17 P Eriksson, M Bergelin 

 

Hantering 
 

- Konstruktionen är förenad för ett speciellt ändamål nämligen att agera som 
lyfthjälpmedel och får ej användas till andra ändamål. 

 
- När gafflarna är helt inkörda i gaffelbalkarna så ska hjullyften direkt låsas i 

trucken med båda gaffel låsen. 
 
- Maxlasten för verktyget är 1500 kg 
 
- Dimensionerna som verktyget är avsett för är 18x25” upp till 18x33” 
 
- Gaffelspridningen får ej överstiga 1900 mm, görs detta går konstruktionshalvorna 

isär. Gul varningsmarkering finns vid 1700 mm gaffelspridning.  
 

- Vid greppande av däck ska hjulhållaren vara i horisontellt läge. 
 

- Utöver detta gäller alla truckens säkerhetsföreskrifter 
 
- När verktyget ej används skall det alltid stå i stället. 

 

Underhåll 
 

- Innan konstruktionen sätts i bruk skall rörliga delar smörjas in. Kontroll av 
smörjning ska ske 1 gång/månad. 

 
- I samband med att chauffören låser konstruktionen i trucken ska konstruktionen 

ses över beträffande skador, sprintar och rörliga delar. 
 

- En gång per år ska besiktning ske av lyfthjälpmedlet, detta görs av en ackrediterad 
firma.  


