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Förord 
Som en avslutande del i Maskiningenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad har detta 
examensarbete utförts i samarbete med hjulproducenten Swede-Wheel AB i Hillerstorp. 
Inriktningen för utbildningen och projektet har varit konstruktion och design. 
 
Vi vill tacka Andreas Hildingsson, VD för Swede-Wheel AB, för hans förtroende och för 
responsen på vårt arbete och våra idéer. 
Ett stort tack vill vi även ge till vår handledare Hans Skillius, industridesigner, för hans 
stöd och inspiration till att göra ett bra arbete.  
 
Ett tack riktas också till alla andra kunniga personer som hjälpt oss i vårt arbete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________  _______________________________ 
Monika Förster     Tina Kjellson



 

Sammanfattning 
Uppgiften vi erhöll bestod i att utveckla ett hjul med nyskapande design och 
konstruktion, samt möjlighet att bromsa. Då dagens hjul enbart går att totalbromsa fanns 
ett önskemål om att även kunna integrera en riktspärr. 
 
Projektets arbetsgång har präglats av en mängd idéskisser och funktionsanalyser.  
Materialval och konstruktion har verifierats genom beräkningar, tester och 
prototypbygge.  
Målet med examensarbetet har varit att utveckla ett unikt hjul med genomtänkt 
konstruktion, som skulle kunna anpassas till olika applikationsområden. 
 
Resultatet blev ett hjul utan nav med möjligheten att riktspärra innan det totalbromsas. 
En prototyp av hjulet har tillverkats för att visa tänkt formgivning och funktion. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract 
The task given to us was to develop an industrial wheel with new thinking in terms of 
fresh design and construction, with the ability to brake. While the produced wheels of 
today only own the property of total braking, a wish was made to integrate the ability of 
directional locking. 
 
The time spent working with the project has been filled with multiple sketches of ideas 
and function analysis. 
Choices of material and ways of construction have been verified by calculations, tests and 
prototype building. The goal of this thesis has been to develop a unique caster with well 
thought-out design that would be adaptable to different areas of applications. 
 
The result was a hubless wheel with the ability of directional locking before total braking. 
A prototype of the wheel has been made to show the design and functions.   
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Företaget vi samarbetat med i detta examensarbete heter Swede-Wheel AB och ligger i 
Hillerstorp, Småland. Swede-Wheel utvecklar och tillverkar bland annat möbelhjul, 
länkhjul, industrihjul, designade hjul och olika speciallösningar åt kunder över hela 
världen.  
 
Konkurrensen på marknaden för hjultillverkare är stenhård och påverkas mycket av vad 
som händer i Kina. För att möta konkurrensen fanns en önskan från företaget att utveckla 
ett hjul med nyskapande design och konstruktion. 
Uppgiften bestod i att ta fram ett designhjul med möjligheten att bromsa. Då dagens hjul 
enbart går att totalbromsa fanns ett önskemål om att även kunna integrera en riktspärr. 
 

1.2 Syfte 
Syftet med projektet är att, som oinvigda i branschen, med nya ögon ta fram ett hjul med 
nyskapande design och konstruktion. Genom att utveckla ett nytt designhjul vill vi skapa 
en produkt som kan möta den hårda konkurrensen och samtidigt bredda marknaden. 
 

1.3 Mål 
Målet med examensarbetet är att ta fram ett koncept på ett unikt hjul med genomtänkt 
konstruktion och att det så långt som möjligt ska nå fram till en färdig produkt. Hjulet ska 
kunna appliceras på många olika områden. En prototyp ska tas fram och presenteras 
tillsammans med arbetet. 
 

1.4 Metod 
Den metod som främst använts för idégenerering är brainstorming, både enskilt och i 
grupp. I övrigt har Fredy Olssons modell för produktutvecklingsprocessen tillämpats. 
Denna innehåller en första del med principkonstruktion där mycket fokus läggs på att ta 
fram många idéer. Följande steg är primärkonstruktion i vilken utveckling sker av vald 
principkonstruktion och i den slutliga delen tillverkningskonstruktion där produkten 
anpassas för tillverkning. 
Genom hela projektet har cadprogrammet Catia V5 använts för modellering, beräkning, 
visualisering och för framtagning av ritningsunderlag. 
 

1.5 Avgränsningar 
Då många av Swede-Wheels hjul har likheter med varandra ville fokus läggas på att ta 
fram något helt nyskapande. Därför har relativt få avgränsningar satts upp för att få fram 
så många idéer som möjligt. En projektplan har satts upp för att ha kontroll över projektet 
och projekttiden.  



 

2. Produkt- och företagsanalys 

2.1 Företagsanalys 
Swede-Wheel utvecklar och tillverkar hjul och hjulsystem åt kunder över hela världen. 
Företaget startades 1942 och producerar bland annat möbelhjul, länkhjul, industrihjul, 
designade hjul och olika speciallösningar.  
 
Produktutvecklingen på Swede-Wheel innebär att utveckla kundspecifika lösningar - ett 
arbete som kan resultera i ett nytt hjul eller i ett helt nytt system av hjul och tillbehör. 
Företaget förbättrar även de hjul som redan finns i deras sortiment idag. Här kommer ny 
teknik, nya material, nya processer och ny design in som leder till nya hjul.  
 
Företaget planlägger, tillverkar, monterar, paketerar och levererar utifrån mottagarens 
önskemål och behov. Inom företaget sker allt från konstruktion till bearbetning i plast och 
plåt. Hjulen tillverkas i sin helhet i den automatiserade anläggningen i Hillerstorp och 
hela processen är kvalitetssäkrad enligt SS-EN ISO 9001. 
 
För att möta den stenhårda konkurrensen har Swede-Wheel nyligen expanderat genom 
etablering av ett Quality Logistic Center i Ningbo i Kina. Planer finns på att starta 
tillverkning i Kina och då med samma kvalitet som de svensktillverkade produkterna. 
 

2.2 Produktanalys 
I Swede-Wheels sortiment ingår allt ifrån möbelhjul och designade hjul till industrihjul. 
Genomgående har hjulen likheter vilket ville brytas helt.  
Till exempel har möbelhjulen stora likheter med både länkhjulen och industrihjulen vad 
gäller utformning och genomgående för dessa är plåtbygeln som inte ändrat utseende 
nämnvärt. Själva hjulen är till stor del lika i utformningen med undantag för färg och 
material. Bromsfunktionerna har även den mycket lika detaljer, bortsett från material och 
till viss del färg. 
Känslan var att det behövdes mer nytänkande och en annorlunda formgivning bland 
produkterna. Precis som företaget själva beskrev det, behövdes nya synsätt och idéer från 
personer utanför branschen. Både vi och företaget såg möjligheterna med att använda 
design som ett verktyg för att öka konkurrenskraften.  
 

 
 
Bild: Hjul ur Swede-Wheels sortiment. Det första är ett möbelhjul och det andra ett lätt apparathjul. 
Mittenhjulet är ett industrihjul och de två längst till höger är så kallade designhjul. 



 

Det hjul vi utgått ifrån ser ut så här: 
 
     Bromsa                                                   Lossa broms 

 
Hjulet är ett så kallat länkhjul och har diametern 125 mm. Det klarar en vikt på minst 70 
kg, vilket även det nya hjulet skulle tåla. I stort sett skulle det nya hjulet kunna ersätta det 
här hjulet på flertalet områden. 
 

2.3 Konkurrensanalys 
Marknaden för industrihjul är tuff när det kommer till konkurrensen och allra mest från 
Kina. Detta har lett till att Swede-Wheel kommer att starta tillverkning i Kina och har 
öppnat ett Quality Logistic Center där för att säkerställa att kvaliteten bibehålls. Trycket 
på billiga produkter måste tillgodoses för företagets överlevnad, även om de helst vill ha 
hela sin tillverkning i Hillerstorp. 
Konkurrenter till Swede-Wheel är tyska Tente som är ett världsomspännande företag och 
brittiska Manner som säljer hjul tillverkade i Finland. Även brittiska The Revvo Castor 
Company är tillverkare av industrihjul och finns i stora delar av världen. 
Tente trycker hårt på kvaliteten och att de är lätta att få tag på till följd av deras närvaro i 
många länder. De har ett mycket brett sortiment och täcker in samma produktgrupper 
som Swede-Wheel och mer därtill. 
Manner är störst på den brittiska marknaden vad gäller industrihjul och framhåller deras 
styrka med att kunna leverera snabbt, även när lagret är slut och beställning görs från 
Finland. Utbudet på olika hjul från Manner är dock mindre och de har få designade hjul. 
The Revvo Castor Company trycker även de på sin höga kvalitet, men också på sin 
konkurrenskraft beträffande pris. De har inte mycket vad gäller designhjul eller 
möbelhjul utan satsar mer på större hjul upp till diametrar på 432 mm. 
Efter konkurrensanalysen kände vi att ett nytt unikt designhjul för Swede-Wheel skulle 
innebära ett lyft för företaget och ge dem större konkurrenskraft.  

   

Bild: Hjul från konkurrenter till Swede-Wheel hämtade från Internet. 



 

2.4 Trendanalys 
 

 
Design och formgivning blir allt viktigare för 
produkter i dagens samhälle. Det räcker inte 
med en enbart funktionell produkt utan 
utseendet spelar en allt större roll. 
 
Om man tittar på möbler idag sitter det, 
förutom vanliga små dubbelhjul, många 
gånger stora och inte så attraktiva hjul.  

 
Bilden på ett soffbord i glas till höger visar ett exempel1 på 
detta. Vi anser att man kan göra betydligt mer attraktiva hjul 
för den här typen av produkter genom relativt små 
förändringar. 
Ytterligare ett exempel är tv-bänken2 nedan, där vi anser att 
hjulen inte gör produkten rättvisa. 
 
På grund av att många större möbelhjul har ganska tråkigt 
utseende enligt vårt tycke ville vi därför fokusera på möbler 
och ta fram något nytt och innovativt. Samtidigt var det 
viktigt att det även skulle fungera till andra områden så som 
städvagnar, butiksinredningar med mera (se bilaga 1). 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1 Bild från http://www.retromodern.com/item_detail.asp?2490 
2 Bild från http://www.mio.se/produkter 



 

2.5 Funktionsanalys 
(Se bilaga 2) 
För att få en tydlig bild över hjulets olika funktioner och inte missa något grundläggande 
i konstruktionen uppfördes funktionsanalyser för olika områden. Dessa visar vilka 
funktioner som är nödvändiga och vilka som är önskvärda. 
Funktionsanalyser har satts upp för följande områden: 

• Handhavande/basfunktioner 
• Konstruktion 
• Produktion 
• Ergonomi 
• Säkerhet 
• Marknadsföring 

 
Analysen för handhavande/basfunktioner tar upp det som handlar om själva funktionerna 
för hjulet och hur produkten ska vara. Följande analys om konstruktionen berättar om vad 
som krävs och är önskvärt vid konstruktion i form av montering och egenskaper hos både 
material och produkten i sig.  
Funktionsanalysen för produktionen visar på det som har med tillverkningen att göra, till 
exempel är det nödvändigt att kunna serietillverka produkten. Vidare visar analysen för 
ergonomi på de delar som har med själva användandet att göra, så som kraften som krävs 
för foten att kunna bromsa hjulet. 
Under området säkerhet handlar det främst om att inte kunna skada sig på produkten 
genom exempelvis vassa kanter. Funktionsanalysen för marknadsföringen tar upp allt 
som produkten ska förmedla. Exempelvis ska personen som använder produkten enkelt 
kunna förstå hur den ska användas. 



 

3. Kravspecifikation 
I början av projektet upprättades en kravspecifikation för att fastställa vilka krav och 
önskemål som fanns kring produkten. Det var viktigt att tydligt fastställa vilka 
förutsättningar som fanns för projektet och vad slutprodukten skulle klara av. 
Kravspecifikationen har under hela projektet funnits i bakgrunden och har så långt som 
möjligt uppfyllts.  
 
 
Kravspecifikation – Projekt designhjul 
 
Allmänt : 
Upprättad den 16 januari 2007.  
Projektet går ut på att ta fram ett nytt industrihjul med avseende på design och konstruktion.  
Systemöversikt: 
Produkten ska vara tillämpbar inom flera områden, exempelvis på städvagnar, butiksinredningar 
och möbler.  
Hjulets diameter är 125 mm. 
Huvudfunktioner : 
Hjulet ska klara en vikt på minst 70 kg.  
Totalbromsning ska kunna tillämpas. 
Hål för fastsättning ska vara placerat så att en skruv av typ M6-M8 ska kunna möjliggöra 
eftermontering.  
Kompletterande villkor /funktioner : 
Hjul/bygel ska kunna erbjudas i olika färger. 
Produkten ska kunna anpassas till både inom- och utomhusmiljö. 
Produkten ska kunna hanteras och användas av SWEDE-WHEEL AB’s slutkund. 
Miljö : 
Materialen i produkten ska så långt som möjligt vara återvinningsbara. 
Kvalitetssäkring: 
Företaget kvalitetssäkrar enligt ISO 9001:2000 
Säkerhet: 
Säkerheten sätts med tanke på skär och rivsår och därmed används lämpliga radier. 
Utförande: 
Målsättningen är att eftersträva nytänkande inom design, funktion och teknisk kvalitet. 
Testning: 
Produkten ska genomgå tester under belastning för nötning, vikning och insjunkning. 
Kompletterande önskemål: 
Möjlighet till både riktspärr och totalbroms. 
Minimera smutsansamling kring hjulaxel. 
Slutprodukt ska kunna erbjudas i ytterligare dimensioner. 
Tillverkning ska ske i SWEDE-WHEEL’s anläggning i Hillerstorp. 
Dokumentation: 
Skisser, sammanställnings- och detaljritningar 
Eventuella provningsprotokoll för verifikation av prototyp/produkt. 
Slutlig sammanställning av arbete och resultat. 
 



 

4. Principlösningar  
Första steget i framtagningsprocessen var att göra imageboards (se bilaga 3.1) för att få 
en uppfattning om vad hjulet skulle förmedla för känsla. Efter att ha visat dem för 
företaget och diskuterat dem framgick det att den stilrena och enkla känslan föredrogs. 
 
 

 
                Futuristisk             Stilren                Retro 
 
 
Nästa steg var att få fram så många idéer som möjligt. I det här läget släpptes alla krav 
och önskemål för att få fram så många tänkbara lösningar som möjligt, galna som fullt 
realistiska. Utan begränsningar från kravspecifikation och dylikt hämtades inspiration i 
tidningar och på nätet, genom att sitta i olika miljöer och genom kontakt med andra 
människor.  
 

 
 
Utöver enskilda brainstormingtillfällen (se bilaga 3.2) samlades frivilliga klasskamrater 
för att tillsammans få ut så många idéer som möjligt.  
Idégenereringen gav många intressanta förslag och efter första utgallringen kunde tre 
olika koncept för grundkonstruktionen utskiljas som var praktiskt genomförbara för vårt 
ändamål.  
 
 
 
 



 

4.1 Hjul 
4.1.1 Hjul med nav , skulle innebära en liknande konstruktion som finns idag bortsett 
från en helt ny design av både bygel och hjul. 
 
 
 

 
 
 
4.1.2 Hjul utan nav , skulle innebära en helt ny konstruktion, med utmanande 
sammansättning och design, av både bygel och hjul. 
 
 

 
 
 
 
 
 
4.1.3 Klotformat hjul , skulle innebära ett helt nytt utseende och förändrad 
konstruktion av både bygel och hjul. 
 
 
 



 

4.2 Broms 
Vid utformning av bromsen fanns ett önskemål från Swede-Wheel om att utveckla ett 
hjul som kan riktspärras innan det totalbromsas. Detta saknar företaget helt i sitt 
sortiment idag, då de endast har totalbromsade hjul. Att riktspärra hjulet innebär att låsa 
det i en viss körriktning, men det ska fortfarande kunna rulla. Att få fram ett hjul som kan 
riktspärras skulle kunna innebära en ny marknad för företaget, exempelvis inom 
sjukhusområdet.  
Genom att totalbromsa ett hjul låses både vridning och rullning, vilket var ett krav för 
produkten. Önskemålet om att ta fram en ny broms, med riktspärr i ett separat steg, var 
för oss självklart att försöka uppfylla. Vi funderade inte enbart på hur man skulle lösa 
detta rent tekniskt utan också på att få människor att enkelt förstå hur man ska göra.  
 
 

 
 
 
 
Återigen genom flera brainstormingtillfällen med inspiration från produkter runt 
omkring, erhölls ett antal sätt att lösa detta på teoretiskt. 
En idé fanns om två separata pedaler för riktspärr och för totalbroms, men slutsatsen blev 
att det var svårt att tydligt visa vilken pedal som utförde vad. Att använda olika färger på 
pedalerna kändes som det enklaste sättet att skilja dem åt, men då måste också visas 
vilken färg som reglerar vad. Därför fokuserades på idéer där man använde samma pedal 
eller knapp för att utföra båda momenten. Alla idéerna resulterade i lösningar med två 
steg. 
På följande sidor presenteras ett antal bromsprinciper med tvåstegslösningar. 



 

4.2.1 Bläckpenna 
Bromsen består av en knapp som trycks ned en gång för riktspärr och ytterligare en gång 
för totalbroms. Tredje trycket frisläpper bromsen och hjulet kan åter rulla fritt.  

4.2.2 Upphöjningar 
Lösningen går ut på att göra små upphöjningar i bygeln och små nedsänkningar i 
plastdetaljen som ska bromsa hjulet för att på så sätt kunna bromsa i flera steg. För 
frisläppning är funktionen densamma som idag, alltså att trampa ner pedalen på motsatt 
sida och upphöjningarna skulle då tvingas förbi groparna.  

 



 

4.2.3 Fjädring  
Den här principen går ut på att använda ett bromsbleck av fjäderstål som både riktspärrar 
hjulet och bromsar det. Det fjädrande bromsblecket trycks ner av en plastdetalj som 
fastnar i de gropar som finns och därmed blir stegvis. För att släppa bromsen trycks 
plastdetaljen tillbaka på motsatt ände. 
 
 

 

4.2.4 Stegvis  
Principen fungerar så att en plastdetalj med spår i ligger spänd mot ett bromsbleck i 
fjäderstål med hjälp av en fjäder. När bromsblecket pressas ner fastnar dess upphöjningar 
i spåren på plastdetaljen och därmed låser i olika lägen. På det här sättet kan man först 
åstadkomma riktspärr och i andra steget totalbroms. Bromsen släpps genom att trycka på 
plastdetaljen som i bromsat läge sticker upp ur bygeln. 
 

 
 
 



 

4.3 Utvärdering och val av principlösningar 
Efter att ha jämfört de tre hjulkoncepten och vägt deras för- och nackdelar mot varandra 
blev det självklara valet ett hjul utan nav. Motivering var att detta koncept är det mest 
nytänkande och utmanande konstruktionsmässigt. Det sågs som en stor utmaning att 
jobba vidare med detta koncept och få det att fungera.  
 
Konstruktionen innebar nya tankegångar och satte våra kunskaper på prov då vi inte 
kunde falla tillbaka på något som redan finns. Till vår förvåning fann vi att det navlösa 
konceptet redan var tillämpat på produkter såsom motorcyklar, cyklar och rullstolar, se 
bild3. Det finns även tillverkade motorcyklar med navlösa hjul. Därifrån hämtade vi 
mycket inspiration inför vidareutvecklingen. 
 
 

 
 
 
Vid val av bromskoncept var principen av en bläckpenna intressant. Nackdelen med 
denna lösning är att det är många detaljer och en komplicerad konstruktion. Vidare 
undersöktes möjligheten med gropar och upphöjningar som skulle arbeta mot varandra. 
Resultatet blev att de olika lägena inte skulle vara tillräckligt tydliga och starka, samt att 
slitaget skulle vara relativt stort. De två återstående principerna var båda goda kandidater 
för funktion och konstruktion och togs därför vidare till primärkonstruktion. 

                                                 
3 http://www.osmos-wheel.com 



 

5. Primärlösningar 

5.1 Hjul 
Efter valet av ett navlöst hjul undersöktes olika sätt att lösa detta tekniskt. Det stora 
problemet var att lösa lagringsfunktionen som också påverkade utseendet av hjulet.  

5.1.1 Lagringsmetod 
Sex olika sätt att lagra hjulet på togs fram. Några finns att köpa färdiga och några är 
framtagna för projektet, se nästa sida.  



 

5.1.1.1 Glidlager 
Ett glidlager består av en glidbana som ligger an mot de ytor som ska 
glida mot varandra. Det är vanligt att smörjmedel används för att 
detaljerna inte ska komma i kontakt med varandra under rörelse. 
Rörelsen mellan glidytorna bygger upp en smörjfilm som gör att 
glidlagret klarar mycket stora laster och har mycket låg friktion. 

 
 

 

5.1.1.2 Kullager 
Ett kullager är ett rullningslager där sfäriska kulor utgör själva 
lagringen. Kullager kan ta upp mycket stora laster och används inom 
många områden.  

 

 

5.1.1.3 Nållager 
Nållager är rullager där rullarna är långa och tunna i förhållande till 
diametern. Trots att dessa rullar har väldigt litet tvärsnitt klarar 
nållagret mycket stora laster. Till följd av att rullarna är så pass tunna 
blir också nållagret väldigt tunt.  

 

 
 

5.1.1.4 Lagerpunkter 
För att slippa lagra hjulet runt om fanns idén om att kunna ha några 
lagerpunkter där hjulet lagrades. Förslaget var att ha minst tre stycken 
rullar jämnt fördelade runt hjulet. Dessa skulle ta upp all last.  

 

5.1.1.5 Glidspår 
Denna idé bygger på att ha ett spår som löper längs med hela sidan på 
hjulet och däri låta en kortare skena glida. Denna skena är i ett stycke 
med bygeln och är den del som är fast och därmed tar upp all last.   

5.1.1.6 Rullspår 
Även denna idé bygger på att ha ett spår som löper längs med sidan på 
hjulet. Till skillnad mot glidspåret har denna små hjul som rullar i detta 
spår. Dessa hjul skulle sitta fast på insidan av bygeln och på så sätt ta 
upp all last. 

 

 



 

5.1.2 Utvärdering och val av lagringsmetod 
Glidlager och nållager är båda lämpliga lagringsmetoder då de inte bygger så mycket. 
Om glidlagerprincipen fungerar innebär den en låg kostnad då bra och prisvärda material 
kan användas. Det är också en fördel vid tillverkning och montering då de enda ingående 
komponenterna är de delar som behövs för hjulets uppbyggnad och innebär därmed inga 
extra detaljer. Ett nållager är mer slitstarkt men blir också en extra detalj i tillverkningen 
eftersom det behöver gjutas in i materialet. 
 
Kullagret skulle kunna fungera i hjulet då det är slitstarkt samt är en väl beprövad 
lagringsmetod. Det bygger dock mer än både glidlager och nållager och var därmed inte 
aktuellt, eftersom det eftersträvades så liten godstjocklek som möjligt. 
Principerna med glidspår, rullspår och lagerpunkter blir onödigt komplicerade att 
tillverka och de två första innebär mer problem med smutsansamling. Därför var dessa 
inte heller aktuella att ta med.  
Efter att ha diskuterat möjliga lagringsmetoder med kunniga personer inom 
konstruktionsområdet, drogs därmed slutsatsen att både glidlager och nållager var de 
mest lämpade till konstruktionen. 
 
För- och nackdelar4 

Glidlager – fördelar 
Dämpande inverkan på vibrationer 
Korrosionsbeständiga 
Lätta att montera 
Litet radiellt inbyggnadsmått 
Låg vikt 
Låg kostnad 
Låg ljudnivå 

Glidlager – nackdelar 
Kräver god smörjning 
Hög startfriktion 

 

Rullningslager – fördelar 
Låg friktion 
Ofta ringa krav på smörjning och skötsel 
Enkla belastningsberäkningar med hjälp av 
katalog 
Standardiserade och lagerförda 

Rullningslager – nackdelar 
Skadas av vibrationer 
Känsliga för korrosionsangrepp 
Stort radiellt inbyggnadsmått 
Hög kostnad vid stora dimensioner 

 
Då återstod ett val mellan glidlager och nållager. Efter att ha övervägt för- och 
nackdelarna närmades en slutsats. Eftersom glidlagret innebär minst antal delar och en 
lägre kostnad än nållagret, både vad gäller material och tillverkning, så valdes 
glidlagermetoden. Skulle denna metod dock visa sig att den inte fungerar optimalt finns 
en sekundärlösning i form av nållagret. 

                                                 
4 Källa: http://www.idp.mdh.se/personal/lbk01/kurser/kk0026/student/forelasnpdf/F4-Rullnlager.pdf 2007-
05-07 
 



 

5.1.3 Formgivning - utveckling 
Med vald lagringsmetod kunde nu fokus läggas på hur hjulet skulle komma att se ut. 
Nedan följer några av de förslag som togs fram under ytterligare brainstormingtillfällen. 
 

 
 

5.2 Broms 
För de två bromslösningarna togs det fram hur de skulle verka i de olika lägena. 
 

Fjädring 

 



 

Stegvis 

 
 

5.3 Utvärdering och val av primärlösningar 
Efter diskussioner med företag, handledare och andra studenter valdes följande 
utformning på fälgen.  

 
 
Efter att ha klargjort hur de båda bromslösningarna ska fungera, utvärderades dem för att 
se vilken som skulle användas. Fördelar och nackdelar sattes upp vilka efter diskussion 
ledde fram till valet. 
 
   Fördelar   Nackdelar 
Fjädring:  Få ingående detaljer  Känsligare för slitage 
   Enkel konstruktion   
 
Stegvis:  Mer precision   Fler ingående detaljer 
   Slittålig 
 



 

Bromsförslaget vid namn Fjädring har färre ingående detaljer än den vid namn Stegvis. 
Detta är en fördel vid tillverkning eftersom det blir färre moment, även vid montering. 
Själva konstruktionen blir också enklare då inte hänsyn behöver tas till att lika många 
detaljer ska samspela. Det som kan vara en nackdel med den här lösningen är slitaget på 
pedalen då den ska gå över ojämnheter. Detta var tvunget att ta hänsyn till i materialvalet. 
Förslaget Stegvis har fördelen med att precisionen blir bättre då det är mer tydliga steg 
och den ligger i spänn. Konstruktionen är också mer slittålig förutsatt att fjädern är av 
god kvalitet och inte mattas ut. Nackdelen är antalet detaljer som är fler. Det blir också en 
mer komplicerad och svårhanterlig montering med mindre detaljer. 
Slutligen valdes bromsförslaget Fjädring på grund av de färre ingående detaljerna, samt 
att slitaget kan minimeras med rätt material. 
 

6. Patentundersökning 
En patentundersökning gjordes för att se vilka befintliga lösningar som finns på 
hjulbromsar, framförallt riktspärrar, men även för att undvika ett eventuellt patentintrång. 
Denna undersökning utfördes efter bästa förmåga då det finns en djungel av patent på 
bromsar över hela världen. Resultatet av undersökningen visade att inget intrång gjorts. 



 

7. Slutgiltig formgivning 
Efter primärkonstruktionen var det dags att bestämma den slutgiltiga formgivningen. 
Genom att utgå från delarna nedan ville vi få fram ett enkelt och stilrent hjul, men som 
även uttrycker innovation.  
 

                             
 
 
Bromsens dimensioner och placering spelade mycket stor roll för utformningen. Genom 
att anpassa bromsen till fälgens form blev resultatet följande. 
 

 
 
 
 

      

Lossa broms 

Bromsa 

+ + 



 

Bromsprincipen tillämpades och modifierades för att passa till hjulet med den 
formgivningen som valts. 

   
 

  
 
 

     

Låser 
rotation 

Roterar 

Går över första 
guppet 

Låser 
rotation 

Går över andra 
guppet och 

bromsar hjulet 

Friläge 

Riktspärr 

Totalbroms 



 

8. Materialval och tillverkningsmetod – hjul  
För att få en hållbar och stark konstruktion var det viktigt att välja ett bra material.  
Materialet måste klara kravet på en last på minst 70 kg med en rimlig godstjocklek och 
dessutom klara stötar i form av den kraft som uppkommer när hjulet rullar över en tröskel 
eller kant. Ett lämpligt material ska också vara enkelt att bearbeta för att få fram i önskad 
form. Vilket plastmaterial som skulle fungera bra som glidlager har undersökts och 
resultatet blev att acetalplasten POM är ett bra val. Därför blev utgångspunkten att 
materialet i hjulet behöver glida bra emot POM. 
Den tillverkningsmetod som ansågs passa bäst var formsprutning i plast eller gjutning i 
metall. Dessa metoder är både kostnadseffektiva och snabba med relativt stor frihet vad 
gäller utformning. 
 

8.2 Formsprutning – plast 

8.2.1 Varför plast? 
Många plaster är bra konstruktionsmaterial och är väldigt mångsidiga. För projektet var 
det aktuellt med en termoplast då dessa går att formspruta och återanvända. Enligt 
KonstruktörsLotsen5 kan en komponent i formsprutad plast ha samma bärförmåga som 
om den vore gjuten i aluminium, men utformad på ett annat sätt, trots att aluminium 
nominellt sett är starkare än plast. 
Eftersom POM valdes som glidlager kontaktades Paul Andersson på STI Plast AB för att 
se vilka plaster som glider bra emot POM. Enligt Paul var PA6 ett bra alternativ, men 
med undantaget att det tar upp fukt från omgivningen och därför kan vara svårt att 
dimensionera. Vidare kunde PEEK fungera utmärkt, men har i sin tur priset som nackdel, 
vilket är många gånger högre än för PA6. Tillverkningsprocessen för PEEK är också 
komplicerad. 

8.2.2 Formsprutning 
Formsprutning av plastdetaljer är en vanlig och effektiv tillverkningsmetod och används 
främst till termoplaster. Metoden går till så att plastmaterialet smälts genom uppvärmning 
och mekanisk bearbetning innan det sprutas in i ett verktyg. Det här verktyget är en låst 
form som är unik för varje produkt. Plastmassan hålls hela tiden under tryck för att 
undvika tillbakaströmning och att materialet fylls på när det svalnar och därmed krymper. 
Trycket bidrar till precisionen i tillverkningen. 
Smälttemperaturen ligger ofta mellan ca 175 - 300°C vilket beror på materialtyp. För att 
undvika att plasten blir spröd är det viktigt att hela formen fylls och att smältan inte 
stelnar på vägen.  
Tillverkningstiden varierar mycket beroende på godstjocklek och krav på kvalitet. Allt 
från mindre än en sekund upp till ett par minuter är vanligt. 
 

                                                 
5 
http://lotsen.ivf.se/?path=/KonsLotsen/Bok/Kap3/MekaniskaEgenskaper/StatiskOchDynamiskHallfasthet/
Allmant.html 



 

8.3 Plast – PA6 
Amidplasten PA6 är ett bra konstruktionsmaterial som har goda mekaniska egenskaper, 
till exempel vad gäller utmattningen. Det är ett segt material med låg friktionskoefficient 
och bra motståndskraft mot nötning. En stor nackdel med PA6 är att det tar upp vatten 
vilket man måste ha i åtanke vid konstruktion och tillverkning. För att öka amidplastens 
draghållfasthet och styvhet tillsätts glasfiber, vilket också bidrar till att öka 
dimensionsstabiliteten och minska fuktupptagningen. 
 
Pris för PA6 natur, 20-25 kr/kg 
Pris för PA6 + 30 % glas, 25-30 kr/kg 
 

Fördelar med PA6 Nackdelar med PA6 
• mycket god nötningsresistens 
• hög styvhet, styrka och hårdhet 
• god seghet 
• mycket låg friktion som ytterligare 

kan förbättras med inblandning av 
MoS2 

• kan förbättra egenskaper med 
fyllmedel 

• utmärkt motståndskraft mot 
utmattning 

• vibrationsdämpande 
• låg densitet 

• absorberar eller avger fukt som 
leder till dimensionsförändringar 

• blir spröda av UV-strålning (går att 
förhindra med stabilisatorer)  

• volymförändringar till följd av 
vatteninnehållet ger svårhet vid 
snäva toleranser. 

 

 

8.4 Plast – PEEK 
PEEK, polyetereterketon, är ett High-Tech-material med mycket hög hållfasthet och 
styvhet. Som konstruktionsmaterial är det extremt bra och har väldigt bra 
nötningsbeständighet. 
 
Pris 700 kr/kg och uppåt 
 

Fördelar med PEEK Nackdelar med PEEK 
• hög hållfasthet 
• hög slagseghet 
• mycket goda krypegenskaper 
• utmärkta slitegenskaper 
• hög mekanisk slitstyrka 
• hög formbeständighet 
• goda friktions- och 

nötningsegenskaper 

• priset 

 



 

8.5 Gjuta – metall 

8.5.1 Varför gjuta i metall? 
Det finns många fördelar med gjutning av metaller som ett sätt att bearbeta material. För 
tillverkning av hjulet är det en bra metod då formen är relativt komplicerad och 
gjutningen tillåter relativt stor frihet i utformningen. Flera gjutningsmetoder är också bra 
för massproduktion av detaljer och ger snäva toleranser, liten arbetsmån, goda 
hållfasthets- och korrosionsegenskaper, god finish och bra produktionshastigheter. Fler 
fördelar är lägre vikt på detaljerna, mindre materialåtgång, möjlighet att gjuta in delar och 
mindre efterbearbetningar. Till skillnad mot skärande bearbetning är gjutning en mycket 
kostnadseffektiv metod.  
 
Nackdelar med gjutning är att verktygen många gånger är dyra. De tillverkas oftast i stål 
vilket gör att minsta antalet detaljer bör överstiga 3000 detaljer eller gärna mer om 
verktygskostnaderna ska vara försvarbara. 
Andra nackdelar som kan förekomma: 

• Grov mikrostruktur vilket leder till sämre mekaniska egenskaper 
• Slagginneslutningar som ger sämre duktilitet (materialets förmåga att deformeras 

plastiskt utan sprickbildning) och dynamiska egenskaper 
• Segring vilket är en ojämn fördelning av legeringsämnen 
• Porer och porositet ger ytdefekter och sämre mekaniska egenskaper 
• Restspänningar som kan ge sprickor och deformationer 

 

8.5.2 Gjutmetoder 
Aktuella gjutmetoder: 
 
Kokillgjutning  
Smältan hälls i formen som är gjord i två halvor. Metoden ger goda 
hållfasthetsegenskaper med tunna och lätta godsvikter. Friheten vid formgivning är 
relativt stor då kokillen kan delas på flera sätt. Kokillgjutning ger god 
dimensionsnoggrannhet och god ytkvalitet. Metoden är också mycket lämplig för 
ingjutning av olika delar som bussningar, bultar mm. 
Nackdelarna med kokillgjutning är storleks- och viktbegränsningen uppåt. Själva kokillen 
innebär en hög kostnad och har samtidigt en begränsad livslängd. Produktionstakten är 
medelhög och uppgår till ungefär 2 ggr cykeltiden för pressgjutning. Metoden kräver 
relativt stora serier för lönsamhet, minst 500-1000 detaljer. 

 
Pressgjutning 
Pressgjutning ger goda hållfasthetsegenskaper med tunna och lätta godsvikter. Metoden 
går till på så sätt att varm, smält metall sprutas med hög hastighet in i ett pressverktyg. 
Pressgjutning ger mycket god dimensionsnoggrannhet och ytkvalitet och fungerar mycket 
väl för ingjutning av olika delar som bussningar och bultar mm. Mycket tunnväggigt gods 
kan framställas med pressgjutning. 



 

Nackdelarna är storleks- och viktbegränsningen uppåt. Även för pressgjutning är 
kostnaden hög för kokillen och livslängden är begränsad. Metoden kräver stora serier för 
lönsamhet, lämpligen 500-10 000 detaljer. 

8.6 Legerat aluminium 
 
Pris: ca 20-24 kr/kg 
 

Fördelar med legerat aluminium Nackdelar med legerat aluminium 
• låg densitet 
• god korrosionsbeständighet 
• god bearbetbarhet 
• visar ingen sprödhet vid låg 

temperatur 
• god hållfasthet 
• kan återvinnas helt med bibehållna 

egenskaper 
• mångsidig ytbehandling 

 

• begränsad varmhållfasthet 
• vissa legeringar kan vara benägna 

för sprickbildning 
• kan inleda galvanisk korrosion 
• relativt stor risk för 

oxidinneslutningar 
• hög smältpunkt (660°C) 

 

 

8.7 Legerat zink 
 
Pris: ca 30 kr/kg 
 

Fördelar med legerad zink Nackdelar med legerad zink 
• förhållandevis korrosionshärdiga 
• låg smältpunkt (419°C), ger mindre 

slitage på verktyg och maskiner 
• god bearbetbarhet 
• god hållfasthet 
• mångsidig ytbehandling 
• klarar tunnväggigt (0,5 mm) och 

komplicerad geometri 
• hårt och relativt styvt material 
• helt återvinningsbart med 

bibehållna egenskaper 

• spröda vid temperaturer under 0°C 
• begränsad hållfasthet 

 



 

8.8 Val av material och tillverkningsmetod 
Trots att företaget hade ett önskemål om att göra hjulet i plast, så uteslöts inte att göra det 
i metall. Det har varit en komplicerad process att väga materialens för och nackdelar mot 
varandra, främst vid jämförelse mellan plast mot metall då egenskaperna benämns på 
olika sätt. I tabellen nedan har de viktigaste egenskaperna markerats som varit avgörande 
i valet av material.  
 
 

 
 
 

8.8.1 Diskussion 
Till att börja med har plasten PA6 den lägsta densiteten av materialen och har ett rimligt 
pris. Följande är smältpunkten mycket låg, vilket bidrar till billigare tillverkning och 
mindre slitage på verktygen. PA6 har mycket låg friktion som dessutom kan göras ännu 
bättre med hjälp av Molybdensulfit (MoS2). Det största problemet med PA6 är 
formförändringen eftersom plasten absorberar och avger fukt beroende på luftfuktigheten. 
Detta måste beaktas vid dimensioneringen av hjulet.  



 

Den plast som skulle vara lämpligast i hjulet är PEEK som har utmärkta egenskaper 
avseende det mesta och har till skillnad från PA6 mycket god formbeständighet. PEEK 
har något högre densitet, men de stora nackdelarna är det mycket höga priset och 
svårigheterna vid tillverkning. Ur ekonomisk synvinkel kan PEEK därför inte konkurrera 
med de andra materialen. 
  
Både zink och aluminium har god hållfasthet och andra bra egenskaper. Zinkens fördel 
gentemot aluminium är den lägre smältpunkten som är till stor fördel vid tillverkning. 
Den lägre temperaturen innebär lägre elkostnader och mindre slitage på verktyg och 
maskiner. Däremot har zinken betydligt högre densitet, hela 2,5 ggr så mycket. Detta 
leder till att hjulet i zink skulle bli betydligt dyrare eftersom det skulle väga mer och 
följaktligen kosta mer. Till följd av detta blir även transportkostnaderna högre.  
En bra egenskap hos aluminium är att den inte visar någon sprödhet vid lägre 
temperaturer. Dock finns det vissa legeringar som har benägenheter till sprickbildning. 
 
Vid jämförelse av aluminium och PA6 har de båda goda mekaniska egenskaper. Trots att 
priset för aluminium är lägre, blir hjulet i aluminium dyrare till följd av den högre 
densiteten. Vid köp av ett kilo av varje material fås olika mycket i volym: 
 

PA6, densitet = 1,14 g/cm³, massa = 1000 g 
massa/densitet = volym → 1000/1,1 = 877 cm³ 
 
PA6+30% glas, densitet = 1.35 g/cm³, massa = 1000 g 
massa/densitet = volym → 1000/1,35 = 740 cm³ 
 
Aluminium, densitet = 2,8 g/cm³, massa = 1000 g 
massa/densitet = volym → 1000/2,8 = 357 cm³ 

 
Som vi visas ovan så fås betydligt mer material för 1 kg PA6 än 1 kg aluminium. Detta är 
en viktig faktor att ta med i bedömningen.  
Den dåliga formstabiliteten hos PA6 kan förbättras genom att tillsätta fyllmedel och även 
sprödheten till följd av UV-ljus går att minska med hjälp av så kallade stabilisatorer. 
Eftersom Swede-Wheel idag formsprutar alla hjul finns redan denna kunskapen i 
företaget, och ses därför inte som ett problem. 
  
Nackdelarna med aluminium är däremot svårare att hantera. Smältpunkten är mycket 
hög, 660°C och det finns relativt stor risk för oxidinneslutningar vid tillverkning. Detta 
skulle i sådana fall lösas genom att lägga ut eventuell tillverkning till annat företag. 
 
Med alla faktorer i beaktning valdes plastformsprutning av PA 6 som tillverkningsmetod 
av hjulet. 
 



 

9. Materialval och tillverkningsmetod – broms 

9.1 Bromsbleck 
Swede-Wheel använder i dagens bromsbleck ett höghållfast stål vid namn RAWAEL 
110.  
RAWAEL är ett mikrolegerat stål med god formbarhet vilket betyder att styckhärdning 
av detaljerna inte är nödvändigt. Brottgränsen för RAWAEL 110 är 1100 MPa och 
materialet har en hög grad av isotropi, vilket innebär att det har lika bra egenskaper i alla 
riktningar. Vid dimensionering kan materialet ha mycket snäva toleranser, även vad 
gäller mekaniska egenskaper. Detaljerna blir mycket formstabila och återfjädringen blir 
liten. 
Eftersom detta material fungerar bra ses ingen anledning att byta ut det mot något annat. 
 

9.2 Bromspedal 
Bromspedalen har valts att formsprutas i plast och då har PA6 övervägts som material. 
Vid undersökningen av egenskaper för materialet upptäcktes den mycket goda 
nötningsbeständigheten för PA66. Detta ses som en fördel då plastdetaljen i bromsen 
kommer att utsättas för slitage då den ska passera över ojämnheterna i bromsblecket. I 
övrigt är egenskaperna i stort sett samma för de båda materialen. 
Precis som PA6 tar även PA66 upp mycket vatten vilket gör att dimensioneringen kan bli 
problematisk. Dessutom har materialet en tendens till kallflytning6, vilket emellertid kan 
avhjälpas något med hjälp av fyllmedel som glas.  
PA66 är något dyrare än PA6. Priserna ligger runt 30-35 kr/kg för PA66 natur och runt 
35-40 kr/kg för PA66 + 15 % glas.  
Valet blev PA66 som material för bromspedalen på grund av slitaget som den måste utstå 
samtidigt som priset ligger inom rimliga gränser. 
 

                                                 
6 Långsam deformation under belastning vid normal arbetstemperatur. http://www.lotsen.ivf.se 



 

10. Beräkningar 
(Se bilaga 5) 

10.1 Hållfasthetsberäkningar 
Genom att jämföra enkla handräkningar med resultat från FE-analyser (Finita Element-
analyser) har hjulets påverkan av belastningen 75 kg studerats. Vikten innebär en 
säkerhetsmarginal på 5 kg över minimilasten. 
Resultatet visade att konstruktionen bör tåla belastningarna och de spänningar som 
därigenom uppkommer. 

10.2 Glidlager 
För att kunna dimensionera ett glidlager till konstruktionen har beräkningar utförts på 
bland annat smörjmedel, friktion och spel. Dessa beräkningar ligger till grund för valet av 
ett glidlager i plasten POM. 

10.3 Nållager 
Beräkningarna över nållager gjordes främst för att fastställa om det skulle vara ett bra 
alternativ till glidlagret. Resultatet blev att ett nållager i den storlek som skulle behövas är 
väldigt överdimensionerat med tanke på vilken belastning det kommer att utsättas för. 

10.4 Broms 
Under detta avsnitt lades grunden för beräkningar av bockkraften till bromsblecket. 
Redogörelse för teori angående återfjädring tas också upp. 
 



 

11. Prototyp 
Under arbetets gång har ett antal modeller gjorts för att få en känsla för hur principerna 
ska fungera. I ett tidigt skede gjordes den första som en enkel variant med ett glidspår. 
Denna svarvades fram i ett skumplastmaterial av polyuretan med relativt hög densitet.  
 
 

  
 
 
I det här läget insågs svårigheterna med att få principen att fungera. Flera tester skulle 
behöva göras på själva lagringspunkternas placering. Konstruktionen kändes också svår 
att dimensionera och få hållbar. 
De två efterföljande modellerna svarvades fram i plasten POM för att studera hur 
glidlager och lagringspunkter skulle fungera. Mycket för att få en känsla av vad plast 
egentligen klarar av och för att den skulle glida bättre än skumplastmaterialet. Resultatet 
av glidlagermetoden blev att det skulle vara en fullt möjlig lösning. Metoden med 
lagerpunkter kändes genomförbar, men känsligare. Det skulle därför vara lättare att gjuta 
in en nållagerkrans istället för montering av enstaka rullar. 
 
 

   
 
 
Lagringen kring tappen krävde en hel del fundering. I prototypen har ett kullager använts 
för att visa tänkt funktion. Bilden på nästa sida visar hur det skulle kunna se ut i en slutlig 
konstruktion, men kräver viss vidareutveckling. 



 

 
 
Genom att modellera i Catia V5 erhölls en visuell känsla för hjulet. Dessa underlag 
användes senare vid prototypframtagning för att få en fysisk känsla för den slutliga 
modellen av hjulet.  
Prototypen tillverkades med hjälp av ett företag7 i Ystad som använde sig av en amidplast 
för att hjulet skulle kunna fungera ihop med ett glidlager i POM.  
Denna var ämnad att ge en känsla för hur hjulet kunde komma att se ut och vissa 
ändringar skulle eventuellt behövas. Bilden nedan visar prototypen i ett tidigt stadium.  
 

 

                                                 
7 GT-prototyper 



 

12. Resultat 
Projektet har resulterat i ett nytt hjulkoncept med nytänkande design och konstruktion. 
Hjulet är formgivet utan nav för att skapa nyhetsvärde åt produkten. Designen är enkel 
och stilren för att kunna tillämpas på så många områden som möjligt. 
 
Rullfunktionen bygger, i första hand, på ett glidlager av plasten POM. Skulle detta senare 
visa sig vara svårt att tillämpa för en optimal funktion föreslås att en nållagerkrans gjutes 
in i produkten.  
Problemet med att bromsa hjulet i två olika lägen har tillgodosetts genom en  
2-stegsbroms som fungerar som både riktspärr och totalbroms. 
 
Det är tänkt att större delen av produkten ska tillverkas genom plastformsprutning i 
armerad PA6. Materialet är ett lätt material med goda mekaniska egenskaper så som hög 
styvhet, styrka och hårdhet. Bromsblecket ska bockas till rätt vinklar i materialet 
RAWAEL 110, vilket används redan idag och är ett starkt och tåligt material. Pedalen ska 
tillverkas genom formsprutning i armerad PA66 på grund av materialets goda 
nötningsegenskaper. 
 
Genom att utvärdera mot kravspecifikationen och funktionsanalysen har krav och 
önskemål så långt som möjligt tillgodosetts. För att vidare verifiera konstruktion och 
materialval har hållfasthetsberäkningar fastställt de spänningar som kommer att påverka 
produkten vid belastning. Resultatet visar att såväl material som konstruktion väl klarar 
av dessa påfrestningar. 
Konceptritningar (se bilaga 6) och en prototyp har tagits fram och ska ses som riktlinjer 
för gällande dimensioner och formgivning. 
 
Ingående delar i den slutliga produkten är; fälg, glidlager med slityta, lagrad topp, 
bromsbleck, bromspedal samt en nit för fastsättning av bromsblecket. 
                        

      



 

13. Diskussion 
Projektet har varit ett utmärkt sätt att visa våra kunskaper inom både konstruktion och 
design. Även om uppgiften i början gick ut på att ta fram ett nytt designhjul valde vi att ta 
med konstruktionen som en lika betydelsefull del. Detta stämmer väl överens med vår 
filosofi om att en produkt inte bara ska se bra ut utan också fungera optimalt.   
 
Under arbetets gång har flera oväntade problem stötts på. Tycke och smak inom 
formgivning visade sig vara en utmaning vid valet av vilka koncept som skulle 
vidareutvecklas. Vi har även behövt enas inom materialvalet då utbudet av 
konstruktionsmaterial är mycket stort och egenskaperna skiljer sig mycket mellan de 
olika plastsorterna. Även här kommer tycke och smak in till följd av att materialen ger 
olika känslor för olika personer.  
 
I konstruktionsprocessen stötte vi på en del svårigheter när vissa funktioner i hjulet skulle 
lösas, till exempel bromsens placering. Så som den sitter idag är det enklaste sättet att 
placera den men det ger samtidigt hjulet ett klumpigare uttryck. Därför ville vi ha 
bromsen på samma sida som hjulets fästpunkt. Då dök nästa problem upp. Exempelvis 
när en vagn körs i en riktning och hjulet ska riktspärras i denna, hur nås bromsen då 
eftersom den hamnar under vagnen? Men det blir också svårt att komma åt bromsen om 
den sitter som idag, fast längre in mot fästpunkten. För- och nackdelar vägdes mot 
varandra och slutsatsen blev att den skulle placeras en bit ner på fästpunktens sida för att 
enklare komma åt den. 
 
Efter framtagningen av prototypen märktes tydligt skillnaden i storlek då hjulet syntes på 
datorskärmen mot att hålla den i handen. 
Här insågs hur viktigt det är att ta fram en prototyp innan tillverkning och inte helt förlita 
sig på det som ses på skärmen. 
 
En snäv budget och framförallt en kompakt tidsplan har begränsat vårt arbete något då vi 
inte kunnat testa våra idéer fullt ut.  
Vid första anblicken av projektet ansåg vi att det var en konkret och rolig uppgift 
samtidigt som den skulle vara utmanande. Ett hjul kan ur konstruktionssynpunkt tyckas 
vara enkelt eftersom det inte är stort eller innehåller många delar. Men detta visade sig 
vara den största svårigheten då vi var tvungna att med stor precision anpassa delarna till 
varandra.  
 
Vi är nöjda med resultatet och responsen från företaget har genomgående varit positiv.  
Vi tror på en framtid för det navlösa hjulet! 
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