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Examensarbete, 7.5 hp | Mikael Berthag
CAD-Tekniker, 120 hp

Sammanfattning
Detta examensarbete är en fortsatt utveckling av ett tidigare arbete som jag själv tagit fram i kursen
”Datorstödd Konstruktion och Prototypframtagning 22,5hp”. Tanken är att jag tillsammans med
företaget Ugglarps Mekaniska m.fl. ska försöka ta fram en färdig modell och prototyp på en
kameravagn som har till uppgift att underlätta möjligheten att göra jämna och följsamma filmningar i
olika sorters miljöer. Examensarbetet som jag genomför omfattar endast 7,5hp till skillnad ifrån de
vanligaste förekommande examensarbetena som är på 15hp. Med tanke på detta så har
omfattningen för undersökningar, analyser, och tillverkning av kameravagnen blivit en aning
begränsad.
Mycket av mitt examensarbete bygger framförallt på mitt tidigare arbete när det gäller
brainstorming, marknadsundersökning, konceptlösningar, konstruering, kriterieframtagning,
komponentval m.m.
Det som jag under detta arbete har färdigställt är bl.a. tillverkningsmetod för samtliga komponenter,
samt tillverkning på huvuddelen av dessa komponenter.
Resultatet av den vagn som jag tagit fram är mycket tillfredställande med avseende på de kriterier
som jag tagit fram, samt förväntningarna ifrån branschen. Det har varit ett nöje att genomföra detta
arbete och förhoppningarna är stora när det gäller marknadsföring av den framtagna konstruktionen.
Viktiga datum som stått till grund för mitt
arbete är representerade i min bifogade
tidsplanering samt i listan till höger.
För en överblick på tidsplaneringen över mitt
examensarbete, se Bilaga.1 under delen
”Bilagor” i slutet av rapporten.
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Förord
Att få genomföra ett eget framtaget examensarbete med hjälp ifrån intresserade eldsjälar har varit
givande och roligt. Jag har fått fatta många egna beslut under arbetets gång, samt jobba självständigt
med allt mellan himmel och jord. Jag hoppas att du som intresserad läsare finner projektet i mitt
examensarbete intressant och läsvärt.
Ett stort tack till alla personer som på ett eller annat sätt varit med om att medverka och hjälpa till
med mitt arbete, Tack!
Speciellt stora tack till följande personer…
Carl-Anders Berthag
Björn Torstensson
Håkan Pettersson
Johan Wretborn

(Handledare, Ugglarps Mekaniska)
(Pexymek AB, Falkenberg)
(Handledare, Halmstad Högskola)
(Examinator, Halmstad Högskola)
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Introduktion
Bakgrund
Vad?
Tanken med detta projekt är att ta fram en färdig modell och prototyp på en så kallad ”Kameradolly”,
som används vid videofilmning och fotografering som ställer krav på jämna och följsamma rörelser.
En Kameradolly, eller kameravagn som det kallas på ren svenska, har till sin huvuduppgift att
eftersträva en så jämn och vibrations-/stötfri kameraförflyttning som möjligt. Uppsjön av olika typer
av kameravagnar på världsmarknaden är stor och sträcker sig ifrån enkla kameravagnar avsedda för
enkelstegar, till gigantiska kameravagnar med hjul och kranarmar drivna med elmotorer.
De flesta enklare kameravagnar är oftast anpassade efter någon typ utav räls. Beroende på rälsen
och kameravagnens utformning så är vissa vagnar mer avsedda för räls som svänger, medans vissa
vagnar endast rör sig i en bestämd riktning. De vagnar som inte är anpassade för räls som svänger är
dock oftast kursstabilare än de vagnar som är anpassade för att svänga.
Större kameravagnar som kräver flera personer eller som har en eller flera elmotorer som driver
kameravagnens rörelser, är många gånger ej anpassade efter någon räls. Detta beror oftast på att
kameravagnarna är stora och tunga samt att dem inte behöver någon räls för att svänga och förflytta
sig. Dessa kameravagnar kräver i andra hand ett jämnt underlag vilket är en stor nackdel vid filmning
i terräng då man istället får använda sig utav kameravagnar anpassade efter räls, linbanevagnar,
kamerakranar eller dylikt.
Varför?
Detta projekt är en uppföljning på det arbete som jag gjort i kursen ”Datorstödd Konstruktion och
Prototypframtagning 22,5hp”, där jag undersökte och tog fram olika konceptlösningar, var efter jag
skapade en färdig 3D lösning med tillhörande ritningar i CATIA V5, som är ett CAD-program.
Skälet till varför jag valt att vidareutveckla mitt tidigare arbete istället för att påbörja ett nytt beror
bl.a. på att tiden för mitt examensarbete endast omfattar 7.5hp, vilket är hälften så litet jämfört med
de vanligaste förekommande examensarbetena som ligger på 15hp.
Ett annat men också stort skäl till varför jag valt att vidareutveckla mitt tidigare arbete är att jag
redan har ett färdigt koncept med ritningar och analyser som pekar på att jag utan vidare klarar av
att tillverka en kameravagn efter de grunder som jag redan tagit fram.
Hur?
I samarbete med företaget Ugglarps Mekaniska m.fl. så är tanken att jag nu ska tillverka den lösning
som jag tagit fram i kursen Datorstödd Konstruktion och Prototypframtagning. Jag tänker framför allt
börja med att granska mitt redan framtagna koncept, samt undersöka kriterier och ev. nyblivna
konkurrenter på marknaden. Därefter tänker jag förbättra och ev. komplettera med fler ritningar på
kameravagnen för att underlätta tillverkningen av vagnen som jag därefter påbörjar. Tillverkningen
alla detaljkonstruerade komponenter på min kameravagn kommer att genomföras med hjälp av de
olika tillverkningstekniker och bearbetningsmetoder som jag tog fram i mitt tidigare arbete. Övriga
komponenter till kameravagnen köps sedan in och monteras samman med de detaljkonstruerade
komponenterna till en komplett kameravagn.
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Avgränsning
Kameravagnen som jag tagit fram i mitt tidigare arbete och som jag kommer fortsätta med att
utveckla samt tillverka är framför allt anpassad efter enkelstegar. Stegens uppgift är att agera räls åt
kameravagnen och då spårvidden på kameravagnen går att justera, så kan man på så sätt använda
den till stegar och annan räls med olika spårvidder.
Tanken med kameravagnen är att den ska vara enkel och billig. Ett stort problem på marknaden när
det gäller kameravagnar är att dem är väldigt dyra jämfört med kvaliteten på vagnen och dess
prestanda. De flesta billigare alternativen kräver dessutom egentillverkad räls, vilket medför
extrautgifter och större utrustning. Den kameravagn som jag tänker tillverka ska bl.a. klara av
följande.









Kameravagn ska kunna klara av att köras på alla typer utav enkelstegar i aluminium.
Den ska kunna ta trebensstativ, Half-Bowl stativ, samt så kallade Hi/Low-hat stativ.
Kameravagnen ska vara så mobil som möjligt och kunna fällas ihop så att den tar minsta
möjliga plats.
Kameravagnen ska ha en manuellt handmatad drivning för att underlätta precisionsfilmning.
Kameravagnen ska vara billig och enkel att hantera.
Inga komplicerade anordningar som gör vagnen svårtillverkad.
Inga elmotorer, hydraler eller andra hjälpmedel som gör kameravagnen stor och tung.
Kameravagnen ska endast vara avsedd för räls och körningar utan svängar.

Kameravagnen ska med andra ord vara anpassad för den grupp utav användare som håller på med
hobbyfilmning, naturfilmning, dokumentärfilmning eller annan professionell filmning av liknande
slag. Vagnen är på så sätt ej indirekt anpassad för studiofilmning där man vanligtvis använder sig av
mycket större och avancerade kameravagnar, men ska givetvis kunna användas till det också.

Syfte & Problemformulering
Syfte
Som jag kanske tidigare beskrivit om mitt projekt så är syftet att skapa en kameravagn med en ny
konstruktion som ska ge bättre kvalitet och prestanda i förhållande till kameravagnens pris.
En prototyp på kameravagnen ska dessutom tillverkas utifrån de ritningar som jag tänker ta fram.
Därefter ska jag i mån av tid försöka testa min tillverkade kameravagn och se ifall dess kvalitet och
prestanda tillfredställer de mål och förhoppningar som marknaden ställer på en bra kameravagn.
Problemformulering
Då jag tittar på tänkbara problem som kan uppstå i samband med konstrueringen och tillverkningen
av den kameravagn som jag ska ta fram så utgår jag ifrån mitt tidigare arbete ifrån kursen
”Datorstödd Konstruktion och Prototypframtagning”. Med tanke på den konstruktion som jag redan
tagit fram, så är risken för större ändringar relativt liten.
Det som kan vara ett problem är ifall jag inta klarar av att införskaffa rätt profiler och material i tid,
samt tillverka de detaljkonstruerade komponenter som jag gjort ritningar till. Det kan också vara ett
bekymmer med de färdiga komponenter som jag behöver köpa in till min konstruktion. Alternativet
är att tillverka samtliga komponenter på egen hand, göra om konstruktionen, eller att leta efter
andra tillverkare på de komponenter som jag behöver till min kameravagn.
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Undersökningar
Marknadsundersökning
I min marknadsundersökning har jag konstaterat att det inte finns några nyheter som är värda att
sammanfatta tillsammans med min tidigare marknadsundersökning, bortsett ifrån två
kameravagnstillverkare, ”EAZY DOLLY” och ”INDIE DOLLY”.
Den billigaste kameravagnen som jag kunde hitta under min marknadsundersökning var ifrån
EAZY DOLLY (ca: 3895kr ink.räls). Kameravagnen är enkelt uppbyggd av fyrkantsrör i stål med fyra
stycken 54mm skateboardhjul på varje hjulpar. Kameravagnen har både fästa för trebensstativ och
Half-Bowl.
Till kameravagnen kommer även en så kallad ”Tube Rail” räls i aluminium som är 12’ (3,66m) lång.

EAZY DOLLY 28,5”
Kameravagnen ifrån EAZY DOLLY kräver dock egen räls och klarar inte av att köra på svängande räls.
Dollyn har dessutom ingen lösning för studiohjul, vilket gör att man endast kan köra vagnen på dess
egna räls.




-

Billig.
Låg vikt.
Enkel att använda.
Tar trebensstativ och Half-Bowl.
Kräver egen räls.
Går inte att svänga med.
Ej anpassad för studiohjul.
Rälsen är inte anpassad för stegar.
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I prisklassen 5000-10000kr så hittar man bl.a. kameravagnar ifrån Dolly Special BMB, Indie Dolly och
Microdolly.
Den billigaste kameravagnen i denna prisklass är den så kallade ”Folkvagnen” ifrån Dolly Special BMB.
Folkvagnen är tillverkad i svarteloxerad Aluminium med en bottenplatta och två skenor med
vardera två koniskt formade Nylonhjul. Skenorna kan i sin tur justeras steglöst på bottenplattan för
att ändra spårvidden mellan 15-55 cm beroende på vilken bredd stegen har som man använder som
räls.

Folkvagnen
Själva dollyn är ändå dyr med tanke på hur simpelt uppbyggd den är (4440kr ex. moms) och vill man
ha ett skålfäste ”Half-Bowl” för kamerastativ så kostar detta extra med 1365-2047kr ex. moms.
Dollyn har dessutom inga infästningspunkter för trebensstativ vilket gör att dollyn endast kan
användas till kamerastativ som är anpassade för skålfäste.
Hjulen ska egentligen vara tillverkade i gummi enligt hemsidan, men är i själva verket gjorda i Nylon,
vilket gör vagnen väldigt skakig och högljudd.




-

Låg vikt. 6,25 kg (100mm skål).
Förhållandevis billig.
Enkel konstruktion.
Justerbar spårvidd.
Hjul i Nylon.
Går inte att svänga med.
Half-Bowl fäste ingår ej med dollyn.
Inga fästpunkter för trebensstativ.
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INDIE DOLLY är en kameravagnstillverkare som bl.a. har två sorters kameravagnar i två olika
prisklasser. Den som jag valt att redovisa är den billigare vagnen ”Singleman Dolly” (ca: 3400kr)som
endast kräver en operatör. Den dyrare kameravagnen ”Universal Dolly” som kostar ca: 8600kr kräver
till skillnad ifrån ”Singleman Dolly” två operatörer, och det är bl.a. därför som jag har valt att endast
redovisa den billigare.
”Singleman Dolly” kostar ca: 3395kr, men kräver i sin tur att man köper till räls. Tillsammans med
rälsen som kostar ca: 3925kr så hamnar hela paketet på 7320kr, vilket gör att vagnen hamnar i
prisgruppen 5000-10000kr.
En stor fördel med Indie Dollys ”Singleman Dolly” jämfört med liknande kameravagnar är att man
enkelt kan byta de V-formade hjulparen emot studiohjul (pivothjul).

INDIE DOLLY ”Singleman Dolly”
Spårvidden på kameravagnen går enkelt att justera och tillsammans med skateboardhjulen på 80mm
i diameter så rör sig kameravagnen stabilt och följsamt.
Kameravagnen saknar dock helt fäste för Half-Bowl stativ, vilket gör att filmning nära marken blir
komplicerad och svår då kameravagnen endast är avsedd för trebensstativ.




-

Kommer tillsammans med händig väska i slitstarkt tyg.
Anpassad för studiohjul.
Justerbar spårvidd.
Klarar av svängande räls.
Kräver egen räls.
Rälsen är inte anpassad för stegar.
Kameravagnen har inget Half-Bowl fäste.
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Den dyraste kameravagnen i prisklassen 5000-10000kr kommer ifrån Microdolly Hollywood, som har
en kameravagn anpassad efter aluminiumstegar.

Microdolly´s kameravagn är tillverkad i hårdanodiserad Aluminium/Titan och med skruv, brickor,
etc. i Rostfritt stål. I kittet ingår en dolly med justerbar spårvidd, justerbara klämmor för att klämma
fast räls med, två justerbara trebensstativ för stagen, två fästen för trebensstativ, samt en rejäl
Nylonväska som man förvarar allt i.

MICRODOLLY Ladder kit

Även ifall kameradollyn må vara lätt så är man ändå tvungen att ha en extra räls för att kunna köra på
stegen. Detta gör att utrustningen blir tung att bära på och att det tar längre tid att montera upp
dollyn för filmning. Rälsen är man dessutom tvungen att köpa till för att kunna filma.




-

Justerbar spårvidd.
Två fästen för trefotsstativ.
Dubbla justerbara trebensstativ för stegen.
Rejäl förvaringsväska i Nylon.
Kräver extra räls.
Half-Bowl fäste ingår ej med dollyn.
Aningen ostabila hjul.
Inga lösa reservdelar.
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Går man upp i prisklassen 10000-20000kr så hittar man BTABO DOLLY och Orbit Dolly, där båda två
har egna så kallade ”Tube Rails” som dem rullar på.

BTABO´s camera pipe dolly ”MK-II” är en kameravagn tillverkad i stål och som har visat sig kunna ta
väldigt stora laster, (100+ kg).
BTABO´s dolly har dessutom fästen för både trebensstativ och Half-Bowl, och kommer tillsammans
med egen räls i PVC plast, samt en rejäl fodrad väska med hjul på.

BTABO ”MK-II”

Till skillnad ifrån t.ex. Microdolly´s lätta Aluminium dolly, så väger BTABO´s dolly betydligt mera men
är också betydligt starkare och stabilare bland annat p.g.a. att MK-II:an har hela åtta hjul.




-

Stabil och stark konstruktion.
Har både fäste för trebensstativ och Half-Bowl.
Har en ögla som underlättar säkringen av trefotsstativ.
Kommer med en rejäl fodrad förvaringsväska med hjul på.
Kräver egen räls.
Rälsen är inte anpassad för stegar.
Tung utrustning.
Svårt att få tag på lösa reservdelar.
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Orbit Dolly´s camera pipe dolly är en kameravagn tillverkad i
Aluminium med tre individuellt justerbara ben, med fyra hjul per ben.
Dollyn har fästen för trebensstativ och är förberedd för Half-Bowl
mm. Orbit´s dolly har dessutom en smidig led på ett av de justerbara
benen som möjliggör rörelser på räls som har varierande spårvidd
och som svänger mycket.
Tillsammans med Orbit dollyn ingår en praktisk förvaringsväska med
dragkedja och handtag, samt räls utav gummi.

Orbit Dolly

Orbit´s kameravagn klarar laster upp till 250kg vilket gör den till en av
de absolut hållbaraste kameravagnarna i sin prisklass.
Detta gör dock att den väger en del och tillsammans med
gummirälsen så ligger totalvikten på hela 12,68kg.
Gummi rälsen gör även att det kan rulla trögt och vara jobbigt att
starta och stanna när man filmar med stora och tunga kameror.




-

Justerbar spårvidd.
Fäste för trebensstativ.
Bra kurvegenskaper.
Klarar laster upp till 250kg.
Start trög med stora laster.
Kräver egen räls.
Rälsen är ej anpassad för stegar.
Tung utrustning.
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Högst upp i näringskedjan, d.v.s. prisklassen 20000-30000kr, när det gäller steganpassade
kameravagnar så finner man CamTram 2500 ifrån CamTram Systems.
CamTram 2500 har en bottenplatta som är tillverkad i Aluminium och som är CNC bearbetad för
bästa möjliga kvalitet på yta och hållbarhet. CamTram 2500 har justerbar spårvidd och möjlighet för
att fästa trebensstativ.
En sak som utmärker CamTram´s dolly är att den har dubbla hjulpar med boggie-fjädring på vardera
skena. Till detta kan man dessutom skruva på extra stödhjul för sidled och höjdled.
På hjulen som har tre svarvade spår kan man montera O-ringar i Silicon som gör att dollyn går
extremt mjukt. Till bottenplattan finns det också olika typer utav distanser för att kunna höja och
sänka Half-Bowl skålen som följer med, och detta kallas för High Hat respektive Low Hat ”Hi/Lo-Hat”.

CamTram 2500
CamTram´s dolly kommer i en så kallad ”storm case” med skuren PE-foam inuti som gör att samtliga
delar ligger säkert förvarat. Hela paketet med förvaringslåda, stödhjul, distanser, mm väger ca:
15,9kg, och max lasten för CamTram 2500 är rekommenderad till 45,36kg.





-

Smidig boggie-fjädring och stödhjul.
Fäste för trebensstativ och Half-Bowl.
Olika distanser till Half-Bowl för Hi/Lo-Hat utförande.
Justerbar spårvidd.
Otroligt bra förvaringslåda.
Går inte att svänga med.
Starttrög p.g.a. de mjuka O-ringarna i Silicon.
Kräver viss erfarenhet och tid för justering av stödhjul m.m.
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Kundundersökning
I min kundundersökning så har jag utgått ifrån de intervjuer som jag gjort i mitt tidigare arbete där
jag intervjuade Thomas Möller och Andreas Kassel. Båda två håller på med film och är i behov av en
ny sorts kameravagn som klarar av att uppfylla deras behov.
”Den första intervjun jag gjorde den 18/11 2009 var med Thomas Möller som jobbar som lärare på
filmlinjen på Katrinebergs Folkhögskola i Vessigebro.
Under vårat samtal kom vi fram till att behovet för infästning för trebensstativ, var större än behovet
för Half-Bowl. Men intresset fans givetvis för Half-Bowl då man kan göra filmtagningar närmre
marken. Dock så var kravet att Half-Bowl:en skulle sitta upphöjd en bit, s.ka. Hi/Lo-Hat för att inte
kamerahuvudets axeltapp ska ta i stegen eller andra delar ifrån kameravagnen. Vi kom också fram till
att man borde ha någon sorts gradering på kameravagnens liv för att underlätta justeringen av
spårvidden.
Den andra intervjun jag gjorde den 19/11 2009 var med Andreas Kassel som jobbar som inrednings
arkitekt och som håller på med dokumentärfilmning.
Under vårat samtal så diskuterade vi bland annat dom sakerna som jag själv och Thomas Möller gick
igenom under gårdagen. Vi kom också fram till att en eventuell drivning till kameravagnen skulle sitta
fint, samt någon typ utav broms.
Andreas menade på att det inte var några större problem med att göra filmtagningar när man kör
kameravagnen snabbt, men desto svårare när det går långsamt.
Vi tittade också på hur man skulle kunna få kameravagnen till att bli så kompakt som möjligt i
hoppfällt läge, samt hur livet skulle utformas för att kunna ta olika stativ men ändå vara hållfast och
justerbart. Med tillräckligt hållfasta skenor och liv så skulle man kunna ha en justerbar pall på
kameravagnen så att man kan åka på den istället för att gå bredvid.
En sak som vi också diskuterade var vilka kamera fästen som man skulle vända sig till, och eftersom
de flesta filmare använder stativ mm ifrån välkända Manfrotto, så kom vi fram till att Manfrotto´s HiHat 529B, 100mm Short Half-Bowl 500BALLSH, 75mm Short Half-Bowl 520BALLSH, samt Video
Head Bowl Adapter 325N skulle kunna användas till min kameravagn.”

529B

500BALLSH

325N
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Konstruering & Analysering
Analysering av kriterier
Kriterierna på min kameravagn bygger på kriterier ifrån mitt tidigare arbete där jag tog fram kriterier
efter den så kallade POME-metoden (Process, Omgivning, Människa, Ekonomi).
Ändringarna som jag gjort på mina kriterier avser delen om Krav/Önskan, samt några
omformuleringar i kriterieformuleringen, d.v.s. jag har inte tillfört eller tagit bort några kriterier.
För en överblick på kriterielistan över min kameravagn, se Bilaga.2 och Bilaga.3 under delen
”Bilagor”.

Analysering av konstruktion
Analyseringen har avsett den konstruktion som jag tagit fram ifrån mitt tidigare arbete i kursen
”Datorstödd Konstruktion och Prototypframtagning, 22.5hp”.
I konstruktionen finns nio stycken detaljkonstruerade komponenter, varav sex komponenter är helt
egenkonstruerade och tre komponenter som är modifierade utifrån införskaffade detaljer.
I konstruktionen finns även en sammanställningsritning över kameravagnen där samtliga
komponenter är representerade med namn, antal, och placering i konstruktionen.
För en överblick på ritningsunderlaget på min kameravagn, se ritning (1-9) i bifogad PDF.
Ritningar Kameradolly.pdf
Efter att jag granskat ritningarna över kameravagnen ifrån mitt tidigare arbete i samråd med CarlAnders Berthag, så har jag kommit fram till att några ändringar på de befintliga komponenterna ej är
nödvändiga. Dock så har jag kommit fram till att det behövs göras ritningar på detalj 23 ”Linhjul”,
samt detalj 24 ”Kort_distans”, då dessa detaljer tillhör de detaljkonstruerade komponenter som jag
ska tillverka på egen hand. Ev. så kommer graderingen av spårvidden som ska sitta på
kameravagnens liv att stansas direkt på plåten, istället för de två självhäftande linjalerna med
markeringspilar som jag tänkt använda.

Val av komponenter
Då jag inte tänker göra några förändringar över den konstruktion som jag tagit fram ifrån mitt
tidigare arbete, så tänker jag behålla de komponenter som jag tidigare tagit fram till min
kameravagn. (Ev. att de två självhäftande linjalerna med markeringspilar ersätts med stansade
markeringar på kameravagnens liv). Jag har valt att även ha med prisuppgifter om de kullager som
jag kommer att använda mig av och som tillhör kategorin ”Standardkomponenter”.
Övriga fästelement som skruv, bricka och mutter som också är standardkomponenter har jag valt att
ej sammanfatta då dessa går att köpa i nästan alla järnhandlar i Sverige, samt att kostnaden för dessa
komponenter är låg . För att se utförande och dimensioner över fästelementen på min kameravagn,
se sammanställningsritningen (10) i bifogad PDF. Ritningar Kameradolly.pdf
Komponenterna till min kameravagn är representerade i punktlistan på följande sida med namn,
tillverkare och styckpris.
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Eugen Wiberger AB
 4x Stjärnvred WN450 30-M8x30
 1x Skivratt WN98.1 D 50
 1x Bygelhandtag WN133 120-M6
 2x Själhäftandelinjal GN711 NI 200-S-U
 2x Markeringspil GN711.1 NI
Kryptonics
 3x Longboardhjul Classic Krypto 76mm
Standardkomponenter
 8x Kullager 608-2RSH

4x 4,20 SEK
1x 68,30 SEK
1x 13,50 SEK
2x 44,70 SEK
2x 15,60 SEK
4st (400 SEK)
8x (47 SEK)

Detaljkonstruering
Jag har valt att rita om detalj 23 ”Linhjul”, samt göra ritning på denna detalj och detalj 24
”Kort_distans”. Jag har dessutom i detta skede valt att lägga till en gradering som ska sitta på
kameralivets undre platta och som på så sätt ersätter de självhäftande linjalerna och
markeringspilarna.
För en överblick på ritningarna på ”Linhjul”, ”Kort_distans”, och ”Platta_under”, se bifogad PDF
Ritningar Kameradolly.pdf.

Tillverkning
Tillverkningsmetod Detaljkonstruerade komponenter
Följande information på de detaljkonstruerade komponenterna avser respektive komponents
material, betäckning, profil, tillverkningsmetod, ytbehandling m.m.

Aluprofil_lang
EN AW-6082 T6 (SS-4212)
RP.0,2 = 170 Mpa
Råämnet för den långa aluminiumprofilen består utav en aluminiumprofil med måtten
60x60x6000mm och godstjockleken 5mm. Längden samt de fasade hörnorna för den långa
aluminiumprofilen kapas med en kapsåg. Spåren ute i hörnorna och de båda försänkningarna i hålen
på aluminiumprofilens ovansida fräses med en pinnfräs. Resterade hål borras uppsatt i en fräs var
efter dubbhålen görs med en 60° försänkare.
När samtliga hål och konturer är färdiga så gradas alla vassa kanter av och skenan är redo för
ytbehandling. Ytbehandlingen som är en pulverlackering och som består av en mattsvart lack med
finstruktur, ger ett gott korrosionsskydd samt en mycket bra finish. Pulverlackeringen har något
sämre korrosionsegenskaper jämfört med anodisering (eloxering), men är betydligt mera prisvärt och
har förmågan att ge en bättre finish. Efter ytbehandlingen så monteras en nitmutter i de båda 90°
försänkta hålen på skenans ovansida. Nu är den långa skenan färdig.
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Aluprofil_kort
EN AW-6082 T6 (SS-4212)
RP.0,2 = 170 Mpa
Råämnet för den korta aluminiumprofilen består utav en aluminiumprofil med måtten
60x60x6000mm och godstjockleken 5mm. Längden samt de fasade hörnorna för den långa
aluminiumprofilen kapas med en kapsåg. Spåren ute i hörnorna och de båda försänkningarna i hålen
på aluminiumprofilens ovansida fräses med en pinnfräs. Resterade hål borras uppsatt i en fräs var
efter dubbhålen görs med en 60° försänkare.
När samtliga hål och konturer är färdiga så gradas alla vassa kanter av och skenan är redo för
ytbehandling. Ytbehandlingen som är en pulverlackering och som består av en mattsvart lack med
finstruktur, ger ett gott korrosionsskydd samt en mycket bra finish. Pulverlackeringen har något
sämre korrosionsegenskaper jämfört med anodisering (eloxering), men är betydligt mera prisvärt och
har förmågan att ge en bättre finish. Efter ytbehandlingen så monteras en nitmutter i de båda 90°
försänkta hålen på skenans ovansida. Nu är den korta skenan färdig.
Deck_hjul
Polyuretan (PUR)
Durometer A = 80
Däcket riggas upp i en svarv med tillhörande fälg på var efter däcket svarvas så att däcket får en
diameter på Ø54mm med en längd på 25mm. Vassa kanter och ”skägg” som sitter kvar vid kanterna
efter svarvningen slipas antingen bort med sandpapper eller försiktigt med en fil medans däcket
fortfarande sitter i svarven.
Deck_hjul_drivning
Polyuretan (PUR)
Durometer A = 80
Däcket riggas upp i en svarv med tillhörande fälg på var efter däcket svarvas så att däcket får en
diameter på Ø54mm med en längd på 25mm. Spåret för drivningen på däcket svarvas med ett 60°
stål. Vassa kanter och ”skägg” som sitter kvar vid kanterna efter svarvningen slipas antingen bort
med sandpapper eller försiktigt med en fil medans däcket fortfarande sitter i svarven.
Klamplatta
EN AW-1050A (SS-4007)
RP.0,2 = 95Mpa
Råmaterialet för klämplattan består av en rektangulär aluminiumstång med måtten 30x10x6000mm.
Stången kapas sedan upp i 49mm långa bitar som sedan riggas upp i en fräs.
Det massiva aluminiumämne till klämplattan som nu är på 30x10x49mm och som riggats i en styrd
fräs, avfasas på ovan sidan samt den bakre änden. Klämplattan vänds i arbetsstycket så att den undre
sidan vänds uppåt så att de två trappstegsnivåerna och de resterande avfasningar kan köras ut.
Därefter borras hålet med diametern 8,2mm och sedan avgradas alla vassa hörn och kanter.
Klämplattan är sedan klar för ytbehandling som är av samma typ som för de två aluminiumskenorna.
Lagerhus
EN AW-1050A (SS-4007)
RP.0,2 = 95Mpa
Lagerhuset svarvas ur en massiv aluminium stång med diametern 50mm i en enkel svarv eller en
automatsvarv. Då samtliga konturer och avfasningar är gjorda i svarven så riggas detaljen upp i
antingen en fräs eller en pelarborr för tillverkning av de två hålen på 90°.
När hålen är gjorda så avgradas vassa kanter med avgradare eller med annan lämplig metod.
När detta är gjort så är detaljen färdig, d.v.s. Ingen ytbehandlig för lagerhusen.
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M8x80 med kilspar
FZ 8.8 standard
RP.0,2 = 640 Mpa
M8 skruven är en vanlig elförzinkad M8x80 skruv med insexskalle.
Skruven riggas upp i en fräs var efter kilspåret på skruven körs ut med en pinnfräs på 3mm med ett
kildjup på 1,5mm. Eventuella grader runt kilspåret slipas bort med bandslip eller liknande användbar
metod.
Platta_under
EN AW-1050A (SS-4007)
RP.0,2 = 95Mpa
Råmaterialet till kameralivet köps in i aluminiumark med måtten 1200x3000x3mm.
Råmaterialet riggas sedan upp i en stansningsmaskin där ytterkonturer, samtliga hål och
graderingarna körs ut. Efteråt försänks nithålen på 90° och stativhålet på 60°, samt plattan avgradas
med exempel vis en avgradare.
Beroende på vilken tillgång till maskin som man har så kan man också välja att skära ut hål och
konturer med hjälp av t.ex. en vattenskärningsmaskin eller laserskärare. Men stansningsmaskin är att
föredra då detta är kostnadseffektivast.
När nithålen är försänkta och plattan blivit avgradad så nitas den undre plattan samman med den
övre plattan. Då plattorna är samman nitade så är ”kameralivet” färdig för ytbehandlingen som är av
samma typ som klämplattorna och de två aluminiumskenorna.
Platta_top
EN AW-1050A (SS-4007)
RP.0,2 = 95Mpa
Råmaterialet till kameralivet köps in i aluminiumark med måtten 1200x3000x3mm.
Råmaterialet riggas sedan upp i en stansningsmaskin där ytterkonturer och samtliga hål körs ut.
Efteråt försänks nithålen på 90° och stativhålet på 60°, samt plattan avgradas med exempel vis en
avgradare.
Beroende på vilken tillgång till maskin som man har så kan man också välja att skära ut hål och
konturer med hjälp av t.ex. en vattenskärningsmaskin eller laserskärare.
Men stansningsmaskin är att föredra då detta är kostnadseffektivast.
När nithålen är försänkta och plattan blivit avgradad så nitas den undre plattan samman med den
övre plattan. Då plattorna är samman nitade så är ”kameralivet” färdig för ytbehandlingen som är av
samma typ som klämplattorna och de två aluminiumskenorna.
Kort_distans
EN??????
RP.0,2 = ---Mpa
Råmaterialet till den korta distansen är en rundstång i aluminium med ytterdiametern 50mm.
Aluminiumstången bearbetas sedan i en automatsvarv där innerdiametern på 8,2mm borras och där
faserna körs ut. Då detta är gjort så svarvas distansen som ska vara 8,1mm lång ut med ett stickstål.
Vad gäller ytbehandling så behöver den korta distansen ej detta då distansen sitter väl skyddad vid
drivningen, samt att distansen inte syns utåt då man använder kameravagnen.

17

Linhjul
PA6
Rockwell R = 110
Linhjulet som tillverkas i Nylon svarvas i en automatsvarv ur en massiv rundstång av Nylon med
ytterdiametern 50mm. Då linhjulets axelhål, drivspår, breddmått och radier blivit svarvat i
automatsvarven så återstår endast tillverkningen av kilspåret i axelhålet som hydralpressas med en
kilspårsbrotsch.

Tillverkningsmetod Färdiga komponenter
Stjärnvred WN450 30-M8x30
Beställs hem ifrån Eugen Wiberger AB tillsammans med andra komponenter ifrån samma företag.
För att fästa stjärnvreden på kameravagnen så behövs en nitmutter/stjärnvred.
Skivratt WN98.1 D 50
Beställs hem ifrån Eugen Wiberger AB tillsammans med andra komponenter ifrån samma företag.
Monteras samman med skruven ” M8x80_med_kilspar”.
Bygelhandtag WN133 120-M6
Beställs hem ifrån Eugen Wiberger AB tillsammans med andra komponenter ifrån samma företag.
Monteras samman med M6 skruv, mutter och bricka.
Själhäftandelinjal GN711 NI 200-S-U
Behövs ej då kameralivet har en stansad gradering.
Markeringspil GN711.1 NI
Behövs ej då kameralivet har en stansad gradering.
Longboardhjul Classic Krypto 76mm
Beställs hem ifrån lämplig återförsäljare av Kryptonics longboard och skateboardhjul, t.ex. via
Sickboards.nl. Hjulen bearbetas sedan fram enligt tidigare exempel på detaljkonstruerade
komponenter ”Deck_hjul” och ”Deck_hjul_drivning”, var efter två kullager pressas på varje hjul.
Kullager 608-2RSH
Beställs hem ifrån lämplig återförsäljare av dessa lager.
På en kameravagn går det åt åtta lager av denna typ d.v.s. två lager i varje hjul, samt ett lager i varje
lagerhus. Vid montering av kullagern så pressas dem på hjulen och lagerhusen med hjälp av ett
skruvstäd eller en hydralpress.
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Tillverkning Kameradolly
Tillverkningen av min kameravagn har kommit att bli försenad jämfört med min tidsplanering, samt
att jag har fått göra en del ändringar på min prototyp för att få den färdig. Ändringarna har att göra
med förseningar i leveransen av material till min kameravagn som har varit under all kritik.
Detta har gjort att jag bl.a. blivit tvungen att använda mig utav en lägre aluminiumprofil med måtten
60x40x5mm, och eftersom jag redan har en tidigare konstruerad kameravagn i denna profil så har jag
valt att kombinera denna vagn med den drivning som jag tagit fram i detta arbete.
För att lagerhusen inte ska sträcka sig utanför aluminiumprofilens sida så måste flänsen på
lagerhuset fräsas av en bit så att den blir lägre d.v.s. max: 40mm, istället för 50mm.

Lagerhus före fräsning.

Lagerhus efter fräsning.

Då aluminiumprofilen är lägre så måste även linhjulet till drivningen göras mindre med en
ytterdiameter på Ø 29mm istället för Ø 40mm. Skivratten som också blev försenad fick vi göra själva i
aluminium. Skivratten svarvades fram samt lättrades så att man på så sätt får ett bättre grepp, vilket
ökar hanterbarheten på vagnen.

Förminskat Linhjul.

Egentillverkad Skivratt
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Prissammanställning
Prissammanställningen är uppskattad med avseende på fasta priser, materialkostnad, bearbetning,
lackering, transport, m.m. och bygger på den kameravagn som är tillverkad. Skivratten ifrån Wiberger
är inte med i sammanställningen då vi valde att tillverka en egen skivratt i aluminium.

Detaljnamn/Kategori

Antal

Wiberger
Stjärnvred WN450 30-M8x30
Bygelhandtag WN133 120-M6

5
4
1

Kryptonics
Hjul Classic Krypto 76mm

3
3

Detaljkonstruerade komponenter
Aluprofil_lång
Aluprofil_kort
Däck_hjul
Däck_hjul_drivning
Klämplatta
Lagerhus
M8x80 med kilspår
Platta_under
Platta_top
Distans_kort
Linhjul
Skivratt

15
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1

Övrigt sortiment
Lager 608-2RSH
Skruv M8
Skruv M6
Skruv M5
Låsmutter M8
Bricka M8x16
Nit
Tryckfjäder
Nitmutter M8
Spårkil 3x3x12
O-ring

55
8
3
2
4
3
19
6
4
4
1
1

Slutmontering

75

Styckpris
SEK

Ex.kostnader/st Totalpris

1,00 kr
2,00 kr

36,30 kr
20,80 kr
15,50 kr

30,00 kr

390,00 kr
390,00 kr

300,00 kr
200,00 kr
200,00 kr
220,00 kr
20,00 kr
100,00 kr
35,00 kr
110,00 kr
105,00 kr
4,00 kr
40,00 kr
100,00 kr

50,00 kr
30,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
2,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
50,00 kr
40,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
0,00 kr

1 928,00 kr
350,00 kr
230,00 kr
400,00 kr
220,00 kr
44,00 kr
200,00 kr
35,00 kr
160,00 kr
145,00 kr
4,00 kr
40,00 kr
100,00 kr

47,00 kr
4,00 kr
2,00 kr
1,50 kr
1,10 kr
0,10 kr
0,30 kr
2,00 kr
1,20 kr
2,00 kr
2,00 kr

5,00 kr
0,10 kr
0,10 kr
0,10 kr
0,10 kr
0,10 kr
0,10 kr
0,10 kr
0,10 kr
0,10 kr
0,10 kr

466,50 kr
416,00 kr
12,30 kr
4,20 kr
6,40 kr
3,60 kr
3,80 kr
2,40 kr
8,40 kr
5,20 kr
2,10 kr
2,10 kr

4,20 kr
13,50 kr

100,00 kr

2 430,80 kr
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Resultat
Testkörning
Testkörningen som ägde rum den 20/05 gick ut på att bl.a. se hur väl vagnen rullar på en stege.
Resultatet var mycket bra d.v.s. inget gnissel och inga skakningar. Det som också var överträffande
var att jag även kunde åka på vagnen utan att vagnen tog någon skada, samt att drivningen inte
slirade vilket var över alla mina förväntningar då jag ändå väger ca 77-78kg. Kameravagnen hade
heller inga problem med spåra korrekt med stegen och det var inga bekymmer med att justera om
spårvidden på vagnen som enkelt ändrades med de två stjärnvreden på den korta skenan.

Enkel och följsam handdrivning.

Enkel och snabb justering av spårvidden.

Hålbilden som är utstansad på livet underlättar möjligheten att ändra utförandet på vagnen så att
den blir lättare att förvara och bära med sig. Kameravagnen kan på så sätt användas som vagn för
kamerautrustning m.m. De praktiska stjärnvreden gör att man kan montera upp kameravagnen på
under minuten med flinka fingrar, och detsamma för att montera ned den. Bygelhandtaget som
används för att manövrera kameravagnen vid filmning kommer också till stor hands vid
transportering av vagnen då den blir enklare att bära.

Kameradollyn i smidigt transportläge.

Enkel att använda… Enkel att transportera.
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Utvärdering
Jag har bl.a. genom provkörning av min framtagna prototyp m.m. kunnat konstatera att resultatet på
min kameravagn är tillfredställande när det gäller uppfyllande utav mina ställda kriterier. Mobiliteten
tillsammans med jämn vagnrörelse av min kameravagn har varit av högsta prioritet i mitt arbete och
det glädjer mig att kunna konstatera att dessa två viktiga resultat har uppfyllts på min framtagna
prototyp. Prototypen är till skillnad ifrån liknande kameravagnar följsammare att köra med och
enklare att hantera samt transportera. Tillsammans med det nya kameralivet med gradering på så
har kameravagnen nu blivit ännu lättare att justera spårvidden på. Stort tack till Björn Torstensson på
PEXYMEK AB i Falkenberg.

Prototyp med det nya kameralivet med gradering, obehandlat.

Diskussion
Kameravagnar finns i många olika utförande, storlekar, kvaliteter och priser, vilket gör att det är en
aning svårt att jämföra min kameravagn med motsvarande kameravagnar på marknaden.
Jämfört med ”Folkvagnen” så är min konstruktion betydligt mer genomtänkt och ger ett mycket
bättre resultat än vad Folkvagnen ger när det gäller t.ex. spårning, vibrationer, stativfästen, vikt och
hanterbarhet. Helhetsmässigt tycker jag att arbetet har fungerat väl enligt min tidsplanering med
undantag för tillverkningen som krävde större tidsomfattning än vad som var planerat.
Hade jag valt att inte granska mina förstudier i den omfattning som jag gjorde så hade jag
förmodligen kunnat framställa en prototyp helt enligt de ritningar som jag arbetat fram.
Tillverkningen av kameravagnen drog
ut mycket på tiden p.g.a. försenade
leveranser m.m. vilket ledde till att jag
fick improvisera och göra en annan
konstruktion en den jag ritat.
Resultatet av denna vagn visade sig
fungera väldigt bra tillsammans med
den drivning som jag tagit fram i mitt
arbete, samt att även denna prototyp
uppfyllde de ställda kriterierna på min
kameravagn.
Kameraliv med stansad gradering.
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