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Sammanfattning 
 
Hur kan arbetet med att fylla på hyllor i butiker göras mer effektivt? Detta är 
ingen ny fråga, men dominerande då en konsuments fokus på låga priser kräver 
mer innovativa lösningar för att minska kostnaderna samtidigt som 
köpupplevelsen förbättras. 
 
I detta sammanhang är ”Shelf ready packaging” (SRP) en möjlig lösning. Med 
SRP menas en produkt som levereras i en färdig enhet som är lätt att identifiera, 
lätt att öppna, lätt kan lyftas upp på hylla och där varorna lätt kan exponeras för 
kund på ett effektivt sätt. 
 
För att implementera SRP-konceptet på ett bra sätt har en wellpapplåda tagits 
fram vars avsikt är att korta packtiderna för producent, samtidigt som varan 
uppfyller krav från detaljhandeln. Lådan i kombination med en maskin som 
hanterar densamma underlättar det manuella packarbetet avsevärt. 
 
Projektet har till syfte att konstruera en maskin som hanterar lådan på ett 
ändamålsenligt sätt. Maskinkonstruktionen har gjorts med stort avseende på 
tillverkningspriset och med en låg materialkostnad för att konkurrera om 
marknadsandelar. Maskinen som har tagits fram fungerar väldigt bra i teorin och 
sannolikt även i praktiken. 
 
Examensarbetet har följt Fredy Olssons mall för primärkonstruktion (1995) då det 
redan fanns framtagen principlösning. Denna metod valdes då det är en mycket 
beprövad metod som funnits länge. Då metoden använts tidigare har den visat sig 
ge bra resultat, så även denna gången. 

 



Abstract 
 
How can the process of filling the shelves in stores be made more efficient? This 
is not really a new concern, but an overriding one when consumer focus on price 
requires always more innovative solutions to cut costs while improving the 
shopping experience. 
 
Shelf Ready Packaging (SRP) appears to be one potential solution. SRP concept 
refers to a product that comes in a ready merchandised unit that is easy to identify, 
easy to open, and can easily be put onto the shelf and disposed of.  Ultimately, the 
SRP system allows for the optimisation of shelf replenishment and enhanced 
visibility. 
 
In order to implement the SRP concept a cardboard box has been developed 
whose intent is to shorten delivery times for the producer, while the product 
complies with the requirements from retailers. This specially designed box, in 
combination with a machine, improves the efficiency of the manual packing 
process considerably. 
 
This project aims to construct a machine with a series of functions that maneuver 
the cardboard box in a simple yet meaningful manner. This machine has been 
designed with great respect for production price and with a low material cost in 
order to compete for market share and; consequently, it has been developed to 
work well in theory and, potentially, in practice. 
 
Since a principle solution has already been developed, the work has followed 
Fredy Olsson’s model of primary design. This method has comonly been used in 
construction design, and has proven to be both a reliable and applicable method 
for this project's purposes. 
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2. Projektintroduktion 

Hur kan arbetet med att fylla på hyllor i butiker göras mer effektivt? Detta är 
ingen ny fråga, men viktig då en konsuments fokus på låga priser kräver mer 
innovativa lösningar för att minska kostnaderna samtidigt som köpupplevelsen 
förbättras. Det har gjorts undersökningar av ECR Europa (Efficient Consumer 
Response) som visar på att det inte alltid är så lätt för butikspersonal att hitta 
produkter på lagret, ta dem till hyllan och öppna förpackningen snabbt utan att 
skada produkterna. ECR handlar om att företag arbetar tillsammans för att 
integrera sina verksamheter, eliminera barriärer som påverkar deras förmåga att 
tillfredsställa konsumenter och driva ut onödiga kostnader. 
 

 
Figur 2.1: Här visas hur SRP-konceptet blivit tillämpat. Förpackningen är lätt att  

känna igen, öppnas lätt och kan framför allt sättas direkt upp på hylla i butik. 
 
I detta sammanhang är ”Shelf ready packaging” (SRP) en möjlig lösning för att 
hantera dessa olika utmaningar. Kostnaden för genomförandet motiveras av 
fördelarna i form av effektivare och säkrare påfyllning av varor i butik. SRP är 
den term som kommer att användas i hela denna rapport för att hänvisa till en 
produkt som kommer i en färdig enhet som är lätt att identifiera, lätt att öppna, lätt 
kan lyftas upp på hylla och där varorna lätt kan exponeras för kund på ett effektivt 
sätt som är mindre tidskrävande. 
 
För närvarande finns det lokala och egenutvecklade system för SRP-initiativ i 
Europa. Stora detaljhandelskedjor ber idag leverantörer att erbjuda sina produkter 
i ”shelf ready”-förpackningar, andra har det som krav. 
 
SRP är en realitet idag. Många butiker över hela Europa visar en relativt hög 
tillämpning. Förväntad nytta med SRP finns både i produktiviteten att fylla på 
hyllor i butik och affärsmöjligheter i form av att varan blir mer tillgänglig för 
kund och att kunden lättare känner igen varan där den står på hyllan. 
Överraskande lite kundundersökningar har gjorts för att förstå hur konsumenterna 
interagerar med SRP. En internationell undersökning har gjorts av IGD, som själv 
säger sig vara ett företag som är dedikerade för utveckling av mat- och 
detaljvaruhandelsindustrin, i början av 2006 som innehåller en del intressanta 
fakta. Först av allt tyder undersökningen definitivt på att SRP ger ett intryck på 
kunden. Det går att se en positiv påverkan i form av att kunder lättare kan 
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identifiera produkten, hyllan blir mer attraktiv och att SRP hjälper till att 
framhäva nya produkter. Å andra sidan säger samma konsumenter att designen på 
SRP-förpackningen är viktig, är den inte tilltalande så köper inte kunden 
produkten. Ur ett generellt perspektiv kommer inte kunden att acceptera extra 
kostnader för att dra fördel av SRP. 
 
Det finns diskussioner mellan tillverkare och återförsäljare om var kostnaderna 
och fördelarna verkligen faktiskt förekommer. För att styra diskussioner mellan 
tillverkare och detaljhandlare rekommenderas följande uppsättning av riktlinjer: 
 

• Alltid en fördel för konsument, detaljist och tillverkare 
• Att miljölagstiftningen följs och allmänna intressen  
• Undvik komplexitet 
• Underhålla märkesidentitet 
• Vara mätbart 
• Krav på långsiktigt engagemang från återförsäljare och tillverkare 

 

2.1 Företaget, Binge Container 

 
Bolaget är bildat 2009 och har två verksamheter. Huvudverksamheten består i att 
utveckla och marknadsföra bottentömmande industricontainers under varumärket 
Sesam i länder utanför Sverige och Tyskland. 
 
Den andra verksamheten är att utveckla wellpapplådor av typen Shelf Ready 
(transport och exponeringsförpackning) med tillhörande maskinutrustning. 
Grunden till en sådan lådkonstruktion framtagen och patenterad. Varumärket är 
Splitbox.  

 

2.2 Projektbeskrivning 

2.2.1 Bakgrund 
 
Idag finns det generellt sett två sätt att paketera produkter på producerande 
företag. Det första är ett helautomatiskt system där varorna packas helt maskinellt 
och kommer ur produktionen emballerade och klara för leverans. Det andra sättet 
är att paketera manuellt. Varor kommer ut ur produktionen oförpackade på 
exempelvis ett transportband och godset lyfts helt manuellt ner i lådor som måste 
vikas för hand. 
 
Tillämpning av SRP-konceptet blir viktigare då f ler företag idag kräver att 
varorna kommer emballerade enligt SRP-principen. 
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En splitmaskin kan underlätta packarbetet och göra det snabbare och mer 
ergonomiskt, samtidigt som förpackningen är av typ SRP. Med splitmaskin menas 
en maskin som är avsedd att slå isär en perforerad låda så att den blir till ett tråg 
och ett lock. Maskinen för sedan ner locket i botten av tråget och låser fast locket. 
Idag finns en patenterad wellpapplåda som maskinen ska vara avsedd för. 
 
Wellpapplådan 
 
Bo Lörgård som är projekthandledare på Binge Container har i sin karriär bland 
annat jobbat länge på Duni ABs förpackningsavdelning. Det är där Bo började 
utvecklingen av en SRP-låda. När Duni sedan valde att inte gå vidare med 
förslaget, har företaget en policy att personen som utvecklat produkten får följa 
upp utveckling på eget initiativ. 
 

 
Figur 2.2: W ellpapplåda för SRP-tillämpning 

 
Bo Lörgård valde att gå vidare med en annan företagsidé och startade ett företag. 
Nu när det företaget är uppstartat finns det mer tid att fundera över och förverkliga 
en maskin som klarar av att ta lådan som den kommer från leverantör och göra 
den till en fullgod låda med samma packningsmöjligheter som en sedvanlig låda 
samtidigt som den uppfyller Shelf Ready-konceptet. 

 
Figur 2.3: W ellpapplåda efter separering och fyllning. 
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De flesta SRP-förpackningarna på marknaden idag har ett lock som är limmat i 
tråget eller en låda vars tråg ska vikas manuellt och sedan ska lock sättas på.  
 
Med en smart konstruerad wellpapplåda kan den packas med så få moment som 
möjligt, vilket ger effektivare packning med kortare packtider. Samtidigt 
underlättas arbetet för packoperatören då denne inte behöver hålla reda på ett 
flertal detaljer. En tredje fördel med konstruktionen på lådan är att leverantören 
också slipper ett moment då inget lim behövs. Detta innebär att den kan levereras 
till ett lägre pris. 
 
Det finns idag två patent på lådan. Ett är på låsfunktionen mellan tråg och lock. 
Detta är en enkel funktion där, efter separering, en del av lockets material trycks 
ut i tråget och på så vis låser fast locket. Detta är en viktig funktion då det kommit 
negativ feedback från arbetsplatser där locket inte varit ordentligt förankrat i 
tråget. 
 

 
Figur 2.4: W ellpapplådans lås 

 
Det andra patentet är på lådans konstruktion. Den är unik i avseende att den är i en 
del, som sedan slås sönder och blir till ett lock och ett tråg. Det är också unikt hur 
lådans lock löper på insidan av tråget efter separation. 
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2.2.2 Tänkt funktion 
 
Nedan följer en beskrivning hur maskinen är tänkt att fungera: 
 

 
Figur 2.5: Flödesschema för tänkt funktion 

2.2.3 Syfte och mål 
 
Projektet har till syfte att konstruera en maskin som hanterar lådan på ett 
ändamålsenligt sätt. Förutom detta finns som mål att en tredimensionell 
datormodell tas fram. Modellen ska kunna användas för att presentera 
splitmaskinen för potentiella kunder och måste därmed visa maskinens funktioner 
på ett lättförståeligt vis. 

2.2.4 Avgränsning 
 
Vid projektets början ville handledare på Binge Container AB gärna att en 
prototyp skulle tillverkas. Efter diskussioner och tidsplanering insåg båda parter 
att det helt enkelt inte fanns tid att tillverka en prototyp. Därför tas en 3D-modell 
fram istället. 

Start Operatör sätter ner 
lådan i maskinen 

 

Lådans perforering 
slås sönder 

Lådans lock drivs 
ner i tråget 

Låsning av locket i 
tråget  

Packoperatör fyller 
lådan 

Lådan skjuts ut Lådans långsidas 
bottenflikar stängs 

Slut 
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2.2.5 Krav och önskemålsspecifikation för splitmaskin 
 
Krav 

• Höjdjustering för personer mellan 150 och 200 cm långa. 
• Schaktet ska vara lättåtkomligt från båda sidorna. 
• Maskinen ska kunna vinklas, ca 10 grader, för bättre åtkomst. 
• Inget klämskydd eller dubbelkommando ska behövas. 
• Ska klara av lådor med bredd 100-300mm och längd 200-400mm. 
• Klara måttavvikelser på lådan med +/- 2mm på bredd, längd och höjd. 
• Ska uppfylla gällande CE-normer. 
• Vara enkel att montera och serva. 
• Max fyra sekunder för att separera locket och tråget, föra ner det och låsa 

det. 
 
Önskemål 
 

• Det ska gå att ställa två maskiner på en EU-pall, mått 800*1200 mm. 
 
 
 
 
 

__________________________ __________________________ 
David Nilsson  Björn Hansson 

 
 
 

__________________________ 
Bo Lörgård 
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3. Varför Shelf Ready Packaging 

3.1 Allmänt 

I västra Europa där arbetskraften är dyr investerar företag idag i helautomatiska 
system för att paketera varor. Med dyr arbetskraft lönar detta sig och maskinerna 
betalar av sig på några år. I östra Europa är en investering av ett helautomatiskt 
packsystem inte lönsamt eftersom arbetskraften är billigare här. 
 
När SRP-konceptet blir större och större behövs det maskiner som klarar av att 
hantera shelf ready förpackningar. Där arbetskraften är billig, och stora 
investeringar i dyra maskiner inte är lönsamma, måste det finnas ett billigt 
halvautomatiskt alternativ som underlättar packarbetet samtidigt som SRP 
implementeras. 
 
För mindre tillverkningsserier, där det blir större kostnader att ställa om komplexa 
helautomatiska linjer, kan det vara lönsamt att istället inverstera i en enkel 
halvautomatisk maskin. 
 

3.2 Riktlinjer 

3.2.1 Alltid en fördel för konsument, detaljist och tillverkare 
 
Enligt ECR Europa påverkar införandet av SRP-konceptet hela försörjningskedjan 
och kräver en gemensam strategi mellan handelspartners. Initiativ inom SRP bör 
därför följa vissa riktlinjer och filosofier att leverera värde till kunden, 
återförsäljaren och tillverkaren. Sådana principer finns framtagna av bland annat 
ECR som verkar för att bättre, snabbare och till lägre kostnad ge konsumenten den 
bästa köpupplevelsen. 
 
Värdet i ECR’s principer pekar på bättre kundtillfredsställelse som leder till ökad 
försäljning, ett förbättrat varumärke och lojalitet till butiken. För att uppnå de 
önskade resultaten, och leverera värdeskapande SRP-lösningar, kan investeringar 
krävas av producenterna (t ex ändring av förpackning, förändringar i 
hanteringsprocessen osv). I linje med ECRs funktionsprinciper bör ytterligare 
investeringar och risker fördelas mellan handelspartners. Lämplig fördelning bör 
säkerställa en nettoökning för alla handelspartners och samtidigt öka kundvärdet. 
För att underlätta överenskommelser mellan handelspartners på det värdet som en 
SRP-lösning kommer att leverera är det nödvändigt att göra analyser genom hela 
värdekedjan. När kostnaderna överstiger intäkterna, bör introducering av SRP 
begrundas för den produkten eller kategorin av produkter. 
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3.2.2 Att miljölagstiftningen följs och allmänna intressen 
 
Framställning, användning och bortförskaffande av förpackningar påverkar 
miljön. Tillverkare och återförsäljare som arbetar enligt miljölagstiftning ska ha 
hållbar utveckling ur miljöperspektiv och minimera miljöeffekterna av sin 
verksamhet, inklusive påverkan förpackningar har under sin livscykel. 
 
Shelf Ready Packaging omfattas av Europeiska förpacknings och 
förpackningsavfalls direktiv 94/62/EC. I detta direktiv fastställs ett antal 
grundläggande krav som en förpackning måste uppfylla för att bli beviljad på 
marknaden. Kraven avser förebyggande av förpackningsavfall, återanvändning 
och återvinning samt begränsningar av farliga och skadliga ämnen, såsom vissa 
tungmetaller. Det är viktigt att SRP-utförande inte strider mot europeisk och 
nationell lagstiftning. 
 
I samma anda ska SRP uppfylla andra miljölagstiftningar såsom REACH 
(Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals), en EU-
förordning gällande kemikalier. Här f inns bland annat en allmän policy som 
handlar om paketeringens miljöpåverkan. Om SRP-konceptet till exempel leder 
till mer förpackningsmaterial blir det inte bara mer avfall utan det har också 
inverkan på transport, i och med att vikten ökar, och i sin tur på luftkvaliteten. Om 
allmänheten uppfattar SRP-konceptet synonymt med miljöhot kommer hela 
konceptet få lida menar ECR Europa. 

3.2.3 Undvik komplexitet 
 
SRP bör ses som ett koncept med potential att optimera leverantörskedjan och 
höja kundvärdet. I enighet med principer som ECR har tagit fram bör inte SRP-
konceptet behandlas utan att anta en helhetssyn i leverantörskedjan. Om det skulle 
genomföras isolerat utan att ta hänsyn till hela leverantörskedjan, behöver inte 
SRP nödvändigtvis betyda optimering. 
 
SRP-lösningar borde bygga på befintliga standarder som för närvarande bidrar till 
försörjningskedjans optimering, helst på europeisk nivå för att begränsa olika 
varianter. Som minimum rekommenderas att: 

• Optimerad pall, enligt ISO-standarder, utnyttjas. 
• Överenskomna standarder inom industrin följs. 

 
Vid bedömning av SRP-möjligheter och implementationer ska diskussioner 
mellan handelspartners fokusera på gemensamma och delade funktionella krav. 
Dialoger om förändringar och förbättringar på förpackning bör ta hänsyn till den 
slutliga inverkan på produkten. ECR säger att tillverkaren skall ansvara för att 
leverera en förpackningslösning som uppfyller de överenskomna funktionella 
kraven på ett effektivt sätt samtidigt som friheten att förnya finns kvar. 
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Förutom överenskomna funktioner ska genomförandet av SRP ta faktorer som kan 
öka och främja införandet av produktvarianter och tillhörande 
förpackningsvarianter i beräkning. Sett ur leveranskedjans perspektiv menar ECR 
att det ideala skulle vara att ha en enda SRP-lösning. Då detta inte alltid kommer 
vara möjligt eller lämpligt bör antalet SRP-lösningar minimeras, per produkt eller 
kategori produkter, av: 

• Designvarianter 
• Förpackningens storlek, som är påverkad av hyllans dimensioner och hur 

frekvent hyllan fylls på. Detta varierar med butiksstorleken och den 
geografiska placeringen. 

 
Det är därför viktigt att hitta en gemensam nämnare ur olika krav och funktioner 
och svara med ett begränsat antal SRP-lösningar. 

3.2.4 Underhåll märkesidentitet 
 
För tillverkaren är det viktigt att varumärkets identitet genom olika affärer är 
bibehållet så att kunderna kan känna igen och hitta produkterna oberoende av 
shoppingmiljön. SRP bör användas för att bevara, och där det är möjligt förbättra, 
varumärket och igenkännbarheten av produkten. SRP-genomförandet bör 
harmoniera med bilden av märket och bör inte begränsa design, varumärken, 
marknadsföring och exponering av varor. Tvärtom måste SRP utformas och 
utvecklas med tanke på alla de möjligheter som finns i införandet av nyheter i 
märket och utseendet på förpackningen.  
 
SRP som upprätthåller varumärket underlättar produktigenkännande från 
butikspersonal och konsumenter. Det underlättar också leveranskedjan och 
lagerverksamheten i och med lättare igenkänning. Därför bibehålls eller ökas 
produktens varumärke, samtidigt som den ger fördelar i hantering. 

3.2.5 Vara mätbart 
 
För att fastställa huruvida SRP är framgångsrikt på marknaden måste mätningar 
genomföras ur två perspektiv: 

• SRP-möjlighet och användning. (process) 
• Genomförandets resultat (business) 

3.2.6 Krav på långsiktigt engagemang från återförsäljare och tillverkare 
 
ECRs principer handlar om att handelspartners arbetar fram en SRP-”karta” 
tillsammans. Med tanke på de investeringar som eventuellt krävs av parterna, i 
synnerhet tillverkare, är ett långsiktigt engagemang för SRP önskvärt. Likaså är 
överenskommelser och stöd på styrelsenivå. 
 
Parterna som är engagerade i ett SRP-genomförande bör beakta: 

• Återbetalningstiden för investeringar som gjorts för SRP 
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• Möjlighet att ersätta med en mer lönsam metod 
• Produktens livscykel styrs av konsumenternas efterfrågan 

 
Långsiktigt engagemang bör emellertid inte hindra ett ständigt nytänkande och 
sökande efter nya innovativa och bättre sätt att serva konsumenter och för att 
optimera effektiviteten i hela försörjningskedjan. 

4. Metod 

Projektet startade med ett möte med Bo Lörgård på Binge Container i Halmstad, 
2/2 - 2010. Där gicks det tänkta projektet genom grundligt. Baserat på denna 
information togs en tidsplan fram, se bilaga 3. 
 
Det fanns en helhetsbild av hur splitmaskinen kunde tänkas se ut samt början till 
ritningar i ett tvådimensionellt CAD-program. Det är okänt vilken metod som 
använts för att ta fram principkonstruktionen. För att ta projektet vidare ska en 
fungerande maskin designas och konstrueras samt en tredimensionell modell i ett 
CAD-program. 
 
Projektet kommer att följa Fredy Olssons mall för primärkonstruktion (1995) då 
det redan fanns framtagen principlösning. Denna metod valdes för att den använts 
under tidigare projekt i utbildningen på Högskolan i Halmstad (HH). Det är en 
mycket beprövad metod som funnits länge och som visat sig ge bra resultat. 
 
I produktutkastet menar Fredy Olson (1995) att det ska framgå vilka väsentliga 
enheter/delar som ingår i produkten. Också hur delarna är arrangerade med 
ungefärliga mått för att få en uppfattning om utrymmesbehov. 
 
För att underlätta läsning och presentera produkten och komponenterna på bästa 
sätt görs komponentval och detaljkonstruktion  tillsammans. Här fastställs 
färdiga enheters storlek och fabrikat. Även uppbyggnadssätt, utformning, material 
och tillverkningsmoment bestäms. 
 
I produktsammanställningen, när samtliga komponentval skett och unika 
detaljer konstruerats, utarbetas del- och totalsammanställningar över produkten. 
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5. Produktutkast 

5.1 Bottendel 

Denna del består av följande delar: 
1. Fotplatta 
2. Fot 
3. Stativ (underdel) 
4. Stativ (överdel) 

 

 
 

Figur 5.1: Bottendel 
 
 
Dimensioner 
 
Längd: 760 mm 
Höjd: 790 mm 
Bredd: 510 mm 
 
Funktion 
 
Bottendelen fungerar som hållare till själva maskindelen där de rörliga delarna 
sitter. Den ska enligt upprättad kravspecifikation vara höj- och sänkbar så att 
personer som är mellan 150 – 200 cm långa ska kunna stå upp och fylla lådan utan 
att behöva lyfta produkterna högt eller böja på ryggen. 
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5.2 Maskinchassi 

 
Denna del består av följande delar: 

1. Chassi 
2. Kedje- och motorhållare 
3. Motor 
4. Drev för kedja (2st) 
5. Kedja 
6. Plåtdetalj (riktare) 
7. Glidlist 

 
 

 
Figur 5.2: Maskinchassi 

 
Dimensioner 
 
Längd: 780 mm 
Höjd: 490 mm 
Bredd: 450 mm 
 
Funktion 
 
Maskinchassiet, som fästs i bottendelen, är stommen till alla rörliga delar. I själva 
chassiet sitter en kedje- och motorhållare, som i sin tur håller en motor samt kedja 
och kedjedrev. Den ena motorn står för drivning av mekanismen som slår sönder 
perforeringen på lådan. Den andra driver kedjan som i sin tur är kopplad till en 
mekanism som för ut lådan ur maskinen. Plåtdetalj (riktare) är en liten detalj som 
svetsas fast och som används för att göra chassiet mer böjstyvt samt för att 
försäkra att chassiet blir bockat i 90 grader.  



 

14 
 

5.3 Separeringsmekanism 

 
Denna del består av följande delar: 
 

1. Axel (motor) 
2. Växelhus (med snäckväxel, lager osv.) 
3. Plåtdetalj 
4. Kurvföljare 
5. Pendel 
6. Pendelstopp 
7. Fjäder 
8. Axel (slag) (2st) 
9. Drivhjul (2st) 
10. Pendel (slag) (2st) 
11. Induktiv givare 
12. Motor 

 

 
Figur 5.3: Separeringsmekanism vänster sida. 

 
Dimensioner 
 
Längd: 740 mm 
Höjd: 210 mm 
Bredd: ställbar 
 
Funktion 
 
Denna mekanism används för att slå sönder perforeringen på lådan samt att driva 
ner lådans lock i trågets botten. När motorn snurrar ett varv snurrar även 
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kurvföljaren med hjälp av snäckväxeln. Pendeln följer kurvföljaren och slår först 
sönder perforeringen innan samma kraft byggs upp i fjäder igen (för nästa cykel). 
Efter slaget, samtidigt som kraften byggs upp på nytt, drivs lådans lock ner i 
botten av tråget av drivhjulen som sitter på samma axel som kurvföljaren. 
Pendelstoppet är till för att ta upp slaget. Om det inte hade funnits hade 
kurvföljaren fått ta hårda slag från pendeln som hade kunnat leda till 
utmattningsbrott. 
 
Till höger om motorn sitter samma mekanism, spegelvänd. 
 
Händelseförlopp 
 

1. Motor börjar rotera 
2. Pendel slår sönder perforering 
3. Drivhjul driver ner lådans lock samtidigt som kurvföljaren spänner 

pendeln igen 
4. Motor stannar i läge med spänd pendel 

 

5.4 Stängningsmekanism 

 
Denna del består av följande delar (chassi och kedje- och motorhållare visas 
endast för att få en överblick): 

1. Bottenplåt 
2. Släde 
3. Förslutare (2st) 
4. Stöd (bottendel) 

 
 

 
Figur 5.4: Stängningsmekanism 
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Dimensioner 
 
Längd: 640 mm 
Höjd: 90 mm 
Bredd: ställbar 
 
Funktion 
 
Packoperatören ställer en wellpapplåda, med kortsidans bottenflikar invikta, på 
bottenplåten. Lådans långsidas bottenflikar sticker ner vid respektive sida om 
bottenplåten. Stängningsmekanismen har för avsikt att samtidigt som släden 
skjuter ut den fyllda lådan ur maskinen kommer lådans långsidas bottenflikar 
stängas av förslutarna. För att bottendelen ska hamna i rätt läge krävs ett stöd. 
 
Händelseförlopp 
 

1. Packoperatören trycker på knapp när fyllning av låda är klar 
2. Släden börjar gå 
3. Lådans långsidas bottenflikar stängs av förslutarna 
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5.5 Låsningsmekanism med långsida 

 
Denna del består av följande delar: 

1. Låsstag 
2. Solenoid 
3. Gångjärn 
4. Plåtdetalj 
5. Långsida 
6. Mothåll 
7. Induktiv givare 

 

 
Figur 5.5: Låsningsmekanism med långsida 

 
Dimensioner 
 
Längd: 640 mm 
Höjd: 300 mm 
Bredd: 100 mm 

 
Funktion 
 
Efter lådan separerats till två delar och dess lock drivits ner i botten av tråget ska 
locket låsas. För att göra detta trycker solenoiden på låsstaget som i sin tur sitter 
fast i ett gångjärn. Alla komponenter är fästa i en plåtdetalj avsedd för ändamålet. 
Plåtdetaljen är fäst i maskinens långsida. För att låsningen ska underlättas finns ett 
mothåll i och med att lådan inte är tillräcklig styv. Mothållet fungerar även som 
styrning för lådan när den först sätts ner i maskinen. Som bilden visar har 
mothållet ett hål i nederkant för att låset i locket ska kunna tryckas in i tråget. 
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Samma delar hittas spegelvända på andra långsidan. 
 
Händelseförlopp 
 

1. Solenoiden trycker på låsstaget. 
2. Låsstaget roterar med hjälp av ett gångjärn. 
3. Andra änden på låsstaget trycker in låset från locket i tråget. 

 

5.6 Bakre och främre styrning 

 
Denna del består av följande delar: (Bottenplåt och långsida visas endast för att få 
en överblick.)  

1. Bakre styrning 
2. Bakre tryckpendel 
3. Solenoid (tryck bak) 
4. Induktiv givare 
5. Hållare grind 
6. Grind 
7. Hållare solenoid 
8. Solenoid (tryck fram) 
9. Gångjärn 
10. Solenoid (håll) 
11. Startknapp 

 
 

 
Figur 5.6: Bakre och främre styrning 
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Dimensioner 
 
Längd: ställbar 
Höjd: 200 mm 
Bredd: ställbar 
 
Funktion 
 
Den bakre och främre styrningen fungerar bland annat som styrning för lådan då 
den sätts ner i maskinen. Detta krävs för att positionera lådan rätt, vilket är viktigt 
för att låsningen av lådans lock i tråget ska fungera. 
 
Både den bakre och den främre styrningen ska också trycka in locket några 
millimeter så att det enkelt kan drivas ner i botten av tråget. Detta uppfylls genom 
att solenoider, som är fästa i respektive styrning, trycker in locket före drivhjulen 
börjar driva ner det i tråget. 
 
Grinden som fungerar som främre styrning är öppningsbar för att lådan ska gå att 
skjuta ut ur maskinen. Det är släden som för ut lådan som i sin tur trycker på 
grinden så att den öppnas. På andra långsidan sitter en spegelvänd men likadan 
konstruktion. 
 
Den bakre styrningen fungerar även som hållare för startknappen. Startknappen 
trycks in för att indikera att lådan är fylld och startar motorn som driver släden 
som skjuter ut lådan ur maskinen. 
 
Händelseförlopp 
 

1. Samtidigt som pendlarna slår trycker elektromagneterna in lockets kanter 
2. Drivhjulen driver ner locket i trågets botten 
3. Lådan fylls 
4. Operatören trycker på startknappen 
5. Släden trycker på lådan som i sin tur öppnar grindarna 
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6. Komponentval och detaljkonstruktion 

För att underlätta rapportens läsbarhet då det är ett flertal komponenter som ska 
väljas finns komponentval och produktutkast som bilaga 1. I bilagan står det mer 
specifikt vilka uppgifter alla komponenter har i konstruktionen och krav på dessa. 
Utifrån kraven har sedan material valts och detaljen har dimensionerats. Även 
vilka konstruktionsmoment som ingår för att tillverka komponenten är 
specificerade i denna bilaga. 

7. Färdig produkt 

Idag finns förpackningsmaskiner på marknaden som kostar från en halv miljon 
kronor och uppåt. Under hela konstruktionsprocessen har detta funnits i åtanke 
och strävan efter att konstruera en maskin som är billig för ett företag att köpa in 
har varit i centrum. 
 

 
Figur: 7.1: Färdig maskin 

 
Maskinen består till största del av laserskuren och bockad plåt då detta är två 
tillverkningsmetoder som inte är dyra jämfört med om produkten skulle tillverkas 
genom att fler antal detaljer svetsas ihop. Komponenterna är till största del fästa 
med skruv och mutter men där det krävs är hålen gängade. 
 
Val av standardkomponenter, som solenoider och givare, har i till största del 
handlat om kraven, storleken och priset på komponenterna. Vad gäller storleken 
så har det under val av standardkomponenter framkommit att platsen att fästa dem 
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har varit begränsad. Sett till skruv och mutter så är maskinen i största del 
konstruerad med så få typer av fästelement som möjligt. 
 
Då maskinen inte utsätts för några stora krafter har inga hållfasthetsberäkningar 
gjorts och därmed behövs inte det tas i beaktning vid dimensionering och 
materialval. Istället har det tagits i beaktning att så få olika material som möjligt 
ska användas. Tre stål i fyra olika tjocklekar är använda för en optimal 
konstruktion avseende både pris och prestanda. Ett kolstål optimerat för 
laserskärning, ett rostfritt stål för att slippa måla delarna och ett härdat stål för 
delar med högre belastning. 
 
Flödesschema på den färdiga produkten: 
 

 
Figur 7.2: Mer detaljerad funktion på splitmaskin. 

Start Operatör tar en låda 
och förviker 
undersidans 
kortsidas 
bottenflikar 

Operatör sätter ner 
lådan i maskinen 

Givare indikerar att 
lådan är på plats i 
maskinen 

Pendlar och 
elektromagneter slår 
sönder lådans 
perforering 

Drivhjul driver ner 
lådans lock i trågets 
botten 

Givare indikerar att 
locket är i botten 

Låsmekanismen 
låser locket i tråget 

Packoperatören 
fyller lådan 

Packoperatören 
trycker på knapp för 
utskjutning av lådan 

Maskinens släde 
skjuter ut lådan 

Samtidigt som lådan 
skjuts ut stängs 
långsidans 
bottenflikar 

Slut Släden återgår till 
utgångsläge 
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8. Ekonomisk kalkyl 

En ekonomisk kalkyl har gjorts för att skapa en bild av hur mycket en prototyp 
kan tänkas kosta att tillverka (endast materialkostnader). Märk väl att priset gäller 
en prototyp och inte en serietillverkning som gör att priset kan kapas avsevärt. 
 
Efter att ha pratat med ett flertal olika leverantörer blir materialkostnaden för en 
prototyp under 18000 kr. Vid serieproduktion kommer kostnaden att sjunka 
ytterligare, hur mycket är svårt att uppskatta.  
 
I och med att det är en billig konstruktion, jämfört med andra 
förpackningsmaskiner, borde den vara lätt att sälja in på marknaden. 
 
Kalkylen fungerar även som en stycklista för att få en överblick av vilka 
komponenter som ingår samt var de tillverkas. I listan kan även leverantör för 
standardkomponenter utläsas samt artikelnummer hos leverantören. 
 
Den ekonomiska kalkylen i sin helhet hittas som bilaga 2. 

9. Resultat  

Maskinkonstruktionen som har tagits fram fungerar väldigt bra i teorin och 
troligtvis även i praktiken. Då det inte har tillverkats någon prototyp, på grund av 
tidsbrist, kan det behövas göras mindre justeringar. 
 
Maskinkonstruktionen har gjorts med stort avseende på tillverkningspriset och 
med en låg materialkostnad står sig maskinen mycket bra jämfört med 
konkurrenterna, där en maskin kan kosta upp mot tre miljoner kronor i inköp.  
Konstruktionen har även gjorts med hänsyn till att det bara ska behövas en 
strömkälla för att driva maskinen. Inga luft- eller hydraulikcylindrar är 
inkluderade i maskinen vilket gör att det endast är att ansluta maskinen till ett 
vägguttag och starta paketeringen. 
 
Uppställda krav har tagits i beaktning under hela konstruktionsprocessen och 
anses vara uppfyllda på ett smart och effektivt sätt. 
 
Nästa steg i processen är att ta fram en prototyp. Den kommer att tillverkas i 
vanligt stål och inte i rostfritt. Det görs eftersom det kan bli nödvändigt att göra 
vissa justeringar i konstruktionen och då det är enklare att bearbeta vanligt stål 
vad det gäller svetsning, borrning och gängning.  
 
I ett senare skede, innan den ska börja säljas, ska maskinen CE-märkas. Det borde 
inte vara några problem att få den godkänd då maskinen har konstruerats med stor 
hänsyn till klämrisk. 
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Fullständiga ritningar för tillverkning av prototyp finns men har utelämnats ur 
rapporten eftersom Binge Container inte vill att ritningarna publiceras för 
allmänheten. 

10. Diskussion 

Redan vid första mötet med Bo Lörgård insågs det att projektet skulle bli en stor 
men spännande utmaning. Då maskinen ska kunna utföra ett antal olika 
operationer tog det många möten före en helhetsbild kunde skönjas. När väl 
helhetsbilden fanns på plats framkom det att lådan och maskinen kunde underlätta 
packarbetet markant och bli väldigt populär inom industrin, så länge 
tillverkningskostnaderna hålls nere. 
  
En stor marknad för denna maskin kan vara östra Europa. Detta för att arbetskraft 
i dessa länder är betydligt billigare än i Norden. Därför är det mer ekonomiskt att 
köpa in en billig halvautomatisk maskin som kräver en anställd än en dyr 
helautomatisk maskin som kräver mycket kunskap och dyra reparationskostnader. 
 
Examensarbetet har satt många kunskaper på prov. Kurser som 
Konstruktionsteknik I-III, Tillverkningsteknik samt kurser i Catia V5 har varit väl 
förberedande, inte bara ur ett konstruktionstekniskt perspektiv utan har även varit 
förberedande vad gäller projektarbete. Utan dessa kunskaper skulle det vara en 
omöjlighet att lösa uppgiften. 
 
Tyvärr har tiden varit för knapp för att tillverka en prototyp. För att visa 
maskinens sätt att fungera på ett bra och enkelt sätt har istället en film spelats in 
från Catia V5. Detta sågs som en nödvändighet med tanke på maskinens speciella 
och komplicerade funktioner. Filmen är till för allmänhet och för företagets 
presumtiva kunder. 
 
Med rätt marknadsföring och rätt produkter kan maskinen bli en succé i länder där 
det manuella packningsarbetet har majoritet eller i mindre tillverkningsserier. 
Maskinen skulle göra arbetet för packoperatören mer ergonomiskt samtidigt som 
packtiden kortas ner. Då har fortfarande inte implementeringen av SRP-konceptet 
nämnts. Detta är den största fördelen då kraven på SRP-lösningar från 
detaljhandeln blir större och större. 
 
Det ska bli mycket intressant att följa vidareutveckling och försäljning av 
maskinen då resultatet verkar mycket lovande och den fått bra feedback från 
många olika håll. 
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Bilaga 1  
 

Komponentval och produktutkast 



1 Bottendel 
 
1.1 Fotplatta 
 

 
Figur 1.1: Fotplatta 

 
Bruksuppgift 
 
Fotplattan tillhandahåller stabilitet och stöd för samtliga komponenter. Fyra fötter 
skall fästas i fotplattans undersida. På ovansidan ska underdelen av stativet svetsas 
fast. 
 
Krav på komponent 
 

• Fotplattan skall vara tung för att få ner tyngdpunkten på maskinen. Detta 
ger en stabilare och mindre ”vinglig” maskin. 

• Det ska vara enkelt att fästa fyra fötter, nära hörnen, i fotplattan. 
• Det ska gå att svetsa fast underdelen av stativet i fotplattan. 

 
Konstruktionsmoment 
 

• Laserskärning 
• Plåtbockning 
• Svetsning 

 
Materialval 
 

• S 235 J2C 
• Sträckgräns 235 MPa 
• Brottgräns 360 – 480 MPa 
• 5mm plåt 

 
Till fotplattan är en 5mm plåt vald vilket överdimensionerar konstruktionen. Detta 
för att få en stabil bas och en lägre tyngdpunkt på maskinen. 
 



1.2 Fot 
 

 
Figur 1.2: Fot 

 
Bruksuppgift 
 
Foten är justerbar för att maskinen lättare ska stå stabilt vid ojämnt underlag. Vid 
förflyttning av maskinen underlättar foten då det lätt går in truckgafflar under för 
lyftning. 
 
Krav på komponent 
 

• Foten ska vara en standardkomponent 
• Ska gå att justera i höjd för ojämna underlag 
• Foten ska vara lätt att montera 

 
Konstruktionsmoment 
 

• Foten köps från Mekanex 
• Artikelnummer 19-6008100 

 



1.3 Stativ (underdel) 
 

 
Figur 1.3: Stativ underdel 

 
Bruksuppgift 
 
Stativets underdel ska fästas i fotplattan. För att få rätt positionering f inns ett spår 
i fotplattan där stativets styrtapp passar. I och med spåren kan maskinen justeras i 
höjdled. 
 
Krav på komponent 
 

• Det ska vara lätt att positionera på fotplattan 
• Stativet ska tillhandahålla höjdjusteringsmöjligheter 

 
Konstruktionsmoment 
 

• Laserskärning 
• Bockning 
• Svetsning 

 
Materialval 
 

• S 235 J2C 
• Sträckgräns 235 MPa 
• Brottgräns 360 – 480 MPa 
• 5mm plåt 

 
Stativets underdel är i samma material och tjocklek som fotplattan för att 
underlätta svetsning. Även denna komponent är tjockare än vad den behöver vara 
för att tyngdpunkten ska bli lägre. 
 



1.4 Stativ (överdel) 
 

 
Figur 1.4: Stativ överdel 

 
Bruksuppgift 
 
Stativets överdel ska fästas i dess underdel. Det träs enkelt på och fästes med 
skruv och mutter. I stativet ska chassiet sedan fästas. 
 
Krav på komponent 
 

• Stativets överdel ska tillsammans med underdelen kunna justeras i höjdled. 
• Chassiet ska enkelt kunna fästas i stativet 
• Maskinchassiet ska gå att vinkla, ca 10 grader, enligt kravspecifikationen. 

Därmed måste det finnas spår för detta i stativet. 
 
Konstruktionsmoment 
 

• Laserskärning 
• Bockning 

 
Materialval 
 

• S 235 J2C 
• Sträckgräns 235 MPa 
• Brottgräns 360 – 480 MPa 
• 5mm plåt 

 
För att på lättaste möjliga sätt fästa stativets överdel i underdelen används samma 
material. 



2 Maskinchassi 
 
2.1 Chassi 
 

 
Figur 2.1: Chassi 

 
Bruksuppgift 
 
Alla komponenter som tillhör själva maskinen är fästa i chassiet. Detta är själva 
stommen av maskinen. Hela chassiet ska gå att vinkla i ca 10 grader för lättare 
åtkomst vid fyllning av kartong. 
 
Krav på komponent 
 

• Chassiet måste ha hög böj- och vridstyvhet då det ska hålla alla 
komponenter. 

• Bocken mellan de långa delarna måste vara 90 grader, annars flyttar sig 
ytterkanten av chassiet för mycket i höjdled. Detta kan leda till 
olägenheter. 

• Spår till justering för kartongens bredd, dvs. maskinens långsidor ska gå 
att flytta i sidled. 

• För att maskinen ska gå att vinkla måste det finnas spår för detta. 
 
Konstruktionsmoment 
 

• Laserskärning 
• Bockning 

 
Materialval 
 

• S 235 J2C 
• Sträckgräns 235 MPa 
• Brottgräns 360 – 480 MPa 
• 5mm plåt 

 
Eftersom chassiet ska klara att hålla alla delar är en 5mm plåt vald. Detta för att få 
en robust konstruktion då vinklarna är viktiga för att inte få för stora 
måttavvikelser. 



2.2 Kedje- och motorhållare 
 

 
Figur 2.2: Kedje- och motorhållare 

 
Bruksuppgift 
 
Kedje- och motorhållaren är en plåtdetalj som fungerar som hållare till kedjan och 
motorn som driver kedjan.  
 
Krav på komponent 
 

• Delen måste vara stark nog att hålla motor och kedja. 
• Det ska finnas justeringsspår så att förslutarna går att justera för olika 

bredder på kartongen. 
 
Konstruktionsmoment 
 

• Laserskärning 
• Bockning 

 
Materialval 
 

• S 235 J2C 
• Sträckgräns 235 MPa 
• Brottgräns 360 – 480 MPa 
• 5mm plåt 

 
Av samma anledning som för chassiet är en 5mm plåt vald. Det är viktigt att 
detaljen är stabil då drivning med kedja och motor är fästa i komponenten. 
 



2.3 Motorer samt snäckväxel (2st) 
 

 
Figur 2.3: Motor 

 
Bruksuppgift 
 
En motor ska driva separeringsmekanismen som separerar lock och tråg. Den 
andra ska driva kedjan som motar ut kartongen ur maskinen. 
 
Krav på komponent 
 

• Motorn ska tillhandahålla en roterande kraft. 
• Den ska vara driftsäker. 

 
 
Konstruktionsmoment 
 

• Köps från Jens-S  
• Artnr: Motor 4018188  
• Artnr: Snäckväxel  4001698 
 

 



2.4 Drev för kedja (2st) 
 

 
Figur 2.4: Drev 

 
Bruksuppgift 
 
Överföra kraft från motorn till kedjan. 
 
Krav på komponent 
 

• Drevet ska köpas in som standardkomponent. 
• Det måste vara slitstarkt. 

 
Konstruktionsmoment 
 

• Köps från Bengtssons Maskin AB 
• Artnr: E38-18 

 



2.5 Kedja 
 

 
Figur 2.5: Kedja 

 
Bruksuppgift 
 
I kedjan sitter släden som skjuter ut kartongen ur maskinen. Den är alltså till för 
att överföra kraften från motor och drev till släden. 
 
Krav på komponent 
 

• Kedjan ska vara en standardkomponent 
• Den måste vara slitstark 

 
Konstruktionsmoment 
 

• Köps från Bengtssons Maskin AB 
• Artnr: ISO 06 B 3/8 

 



2.6 Plåtdetalj (riktare) 
 

 
Figur 2.6: Plåtdetalj riktare 

 
Bruksuppgift 
 
Plåtdetaljen placeras med hjälp av styrtappar i bocken på chassiet. Sedan svetsas 
den för att öka böjstyvheten i chassiet samt för att säkerställa att vinkeln blir så 
nära 90 grader som möjligt. Spåret i detaljen är till för möjligheten att vinkla 
maskinen 10 grader. 
 
Krav på komponent 
 

• Plåtdetaljen ska vara robust för att bringa böjstyvhet till chassiet. 
 
Konstruktionsmoment 
 

• Laserskärning 
• Bockning 

 
Materialval 
 

• S 235 J2C 
• Sträckgräns 235 MPa 
• Brottgräns 360 – 480 MPa 
• 5mm plåt 

 
Eftersom detaljen är viktig för chassiets böjstyvhet och ska svetsas i chassiet är 
materialet det samma. 
 
 



2.7 Glidlist 
 

 
Figur 2.7: Glidlist för kedja 

 
Bruksuppgift 
 
För att stödja kedjan finns en glidlist som stabiliserar den. 
 
Krav på komponent 
 

• Glidlisten ska vara en standardkomponent 
• Den måste vara slitstark 

 
Konstruktionsmoment 
 

• Köps från Bengtssons Maskin AB 
• Artnr: 1-38-10-10-G 

 
 



3 Separeringsmekanism 
 
3.1 Axel (motor) 
 

 
Figur 3.1: Axel från motor till drivning 

 
Bruksuppgift 
 
Axeln används för att överföra kraften från motorn till snäckväxeln och själva 
separeringsmekainsmen. 
 
Krav på komponent 
 

• Axeln måste vara stark så att den inte deformeras vid kraftöverföringen. 
• Den måste också vara slitstark. 

 
Konstruktionsmoment 
 

• Fräsning 
 
Materialval 
 

• S 235 J2C 
• Sträckgräns 235 MPa 
• Brottgräns 360 – 480 MPa 
• 10mm rundstång 

 
Då det inte är några större påfrestningar på komponenten väljs samma enkla stål 
som används till flertalet andra komponenter. 
 



3.2 Växelhus 
 

 
Figur 3.2: Växelhus 

 
Bruksuppgift 
 
Snäckväxeln överför kraften från axeln som kommer ur motorn till axlarna som 
slår sönder samt driver ner lådans lock i botten på tråget. 
 
Krav på komponent 
 

• Överföra kraft som kommer från ett håll till att gå åt ett annat. 
• Växeln måste vara slitstark. 

 
Konstruktionsmoment 
 

• Köps från BJ-gear 
• Artnr: Seria 42 

 



3.3 Plåtdetalj (hållare) 
 

 
Figur 3.3: Hållare för växelhus 

 
Bruksuppgift 
 
I denna plåtdetalj sitter växelhuset. Även maskinens långsidor är fästa här. 
Detaljen löper i spår i chassiet. Detta för att växelhus och långsidor måste gå att 
justera i sidled, i och med olika bredder på lådorna. 
 
Krav på komponent 
 

• Komponenten ska klara av att hålla växelhus och långsidor. 
• Den ska också passa in i spåren på chassiet för sidoförflyttning. 

 
Konstruktionsmoment 
 

• Laserskärning 
• Bockning 

 
Materialval 
 

• S 235 J2C 
• Sträckgräns 235 MPa 
• Brottgräns 360 – 480 MPa 
• 5mm plåt 

 
Fjädern som är fäst i komponenten kommer att generera en hel del kraft till 
pendeln. För att delen inte ska deformeras av kraften ger en 5mm plåt bra styvhet. 
 



3.4 Kurvföljare 
 

 
Figur 3.4: Kurvföljare  

 
Bruksuppgift 
 
Kurvföljaren har som uppgift att spänna upp pendeln som genom en fjäder 
genererar kraften att slå sönder perforeringen i kartongen. Kurvföljaren sitter på 
en axel som går genom växelhuset. 
 
Krav på komponent 
 

• Det ska kunna glida en pendel på materialet utan att slita ut det. 
• Anläggningsytan i hålet ska klara att överföra en kraft från axeln. 

 
Konstruktionsmoment 
 

• Laserskärning 
 
Materialval 
 

• S 355 MCD 
• Sträckgräns 355 MPa 
• Brottgräns 430 – 550 MPa 
• 10mm plåt 

 
För att hålla nere antalet konstruktionsmoment ska kurvföljaren laserskäras. För 
att erhålla lite större yta för pendeln att glida mot används en 10mm plåt.  
 



3.5 Pendel (bak) 
 

 
Figur 3.5: Pendel som följer kurvföljare 

 
Bruksuppgift 
 
Pendeln sitter fast på axeln bredvid kurvföljaren och ska glida på denna för att 
spänna en fjäder. Fjädern sitter fast i pendeln och plåtdetaljen som håller 
växelhuset. När pendeln är uppspänd i sitt maxläge och fjädern likaså genererar 
pendeln ett slag. Pendeln roterar då hela axeln och perforeringen bryts. 
 
Krav på komponent 
 

• Pendeln ska utan att förslitas glida på kurvföljaren. 
• Anläggningsytan i hålet ska kunna överföra kraften som fjädern genererar 

till axeln. 
 
Konstruktionsmoment 
 

• Laserskärning 
 
Materialval 
 

• S 355 MCD 
• Sträckgräns 355 MPa 
• Brottgräns 430 – 550 MPa 
• 10mm plåt 

 
För pendeln gäller samma som för kurvföljaren. Pendeln glider mot kurvföljaren 
och måste därför vara stark och nötningsbeständig. 
 



3.6 Pendelstopp 
 

 
Figur 3.6: Pendelstopp 

 
Bruksuppgift 
 
För att inte pendeln ska slå med full kraft i kurvföljaren sitter ett stopp för pendeln 
på plåtdetaljen som håller bland annat växelhuset. Om det inte hade funnits där 
hade kurvföljaren fått ta otroligt många hårda slag och hade till slut utmattats och 
gått sönder. 
 
Krav på komponent 
 

• Ska vara en standardkomponent. 
• Pendelstoppet ska vara i mycket slagtåligt material. 

 
Konstruktionsmoment 
 

• Köps från Ringab AB 
• Polyuretanfjäder med diameter 25-33mm 

 



3.7 Fjäder 
 

 
Figur 3.7: Fjäder 

 
Bruksuppgift 
 
Fjädern som är fäst i pendel och plåtdetalj bygger upp energi när kurvföljaren 
spänner upp pendeln. När sedan pendeln släpps är det kraften från fjädern som 
genererar rörelsen för att slå sönder perforeringen på kartongen. 
 
Krav på komponent 
 

• Ska vara en standardkomponent. 
• Ska vara styv nog att kunna generera kraft att slå sönder kartongens 

perforering. 
• Fjädern ska vara av längd som passar för montering. 
• Det ska vara en dragfjäder. 

 
Konstruktionsmoment 
 

• Köps från Lesjöfors AB 
• Artnr: 7632 
• Dragfjäder SF-DFR-SS2331-06 

 



3.8 Axel (slag) (4st) 
 

 
Figur 3.8: Axel för slagpendel 

 
Bruksuppgift 
 
Det sitter två axlar tillsammans till höger och likadant till vänster i maskinen. Den 
ena axeln är till för pendlarna som ska slå sönder perforeringen på kartongen. Den 
andra axeln är till för att driva ner locket i tråget efter pendlarna slagit sönder 
perforeringen. Drivningen av dessa axlar kommer från motor och fjäder. 
 
Krav på komponent 
 

• Ska klara att överföra kraft från motor respektive fjäder. 
• Det ska vara enkelt att sätta fast pendlar och drivhjul på axlarna. 
• Axlarna ska vara lätta att montera i lager. 

 
Konstruktionsmoment 
 

• Svarvas 
• Fräses 
• Gängas 

 
Materialval 
 

• S 235 J2C 
• Sträckgräns 235 MPa 
• Brottgräns 360 – 480 MPa 
• 12 mm fyrkantstång 

 
S 235 J2C är ett utmärkt stål att bearbeta i svarv och fräs samtidigt som 
sträckgränsen på 235 MPa är tillräcklig. 
 



3.9 Drivhjul 
 

 
Figur 3.9: Drivhjul 

Bruksuppgift 
 
Drivhjulen fästs på en av axlarna som sitter i par. När pendlarna slagit sönder 
perforeringen på kartongen tar drivhjulen tag i materialet och för ner locket i 
trågets botten. 
 
Krav på komponent 
 

• Drivhjulet måste kunna ”greppa” kartongen. 
• Ska lätt gå att föras på axeln. 

 
Konstruktionsmoment 
 

• Laserskärning 
 
Materialval 
 

• S 355 MCD 
• Sträckgräns 355 MPa 
• Brottgräns 430 – 550 MPa 
• 10mm plåt 

 
Då pendelstopp och kurvföljare båda är i 10mm stål blir även drivhjulet i detta 
material då antalet material ska begränsas för effektivare och billigare 
tillverkning. 
 
 



3.10 Pendel (slag) (4st) 
 

 
Figur 3.10: Pendel för slag 

Bruksuppgift 
 
Pendeln för slag fästs på samma axel som fjädern genererar kraften till. Det är 
denna pendel som slår sönder perforeringen på kartongen. Det sitter två pendlar 
på varje axel för att få större area i slaget. 
 
Krav på komponent 
 

• Ska enkelt kunna fästas på axeln. 
• Pendeln ska inte flexa för mycket vid slag. 

 
Konstruktionsmoment 
 

• Laserskärning 
• Bockning 

 
Materialval 
 

• Rostfritt stål 
• SS 2320 
• 0,20% förlängningsgräns (Rp 0,2) 260 MPa 
• Brottgräns 450 – 600 MPa 
• 3mm plåt 

 
För att slippa måla delarna samtidigt som sträckgräns och brottgräns ökar ska 
pendlarna vara i rostfritt stål. Även vikten minskar då samma styrka erhålles med 
mindre material. 
 



3.11 Induktiv givare  
 

 
Figur 3.11: Induktiv givare 

 
Bruksuppgift 
 
Givaren ska stanna motorn när pendeln som bygger upp kraft i fjädern är i rätt 
läge för slag. 
 
Krav på komponent 
 

• Ska vara en standardkomponent. 
• Ska ha ett switchavstånd på max 6mm. 

 
Konstruktionsmoment 
 

• Köps från Elfa AB 
• Art nr: 37-578-24 

 



3.12 Lagerhus 
 

 
Figur 3.12: Lagerhus 

 
Bruksuppgift 
 
Lagerhuset fungerar som håller till två glidlager och är fäst i långsidan. 
 
Krav på komponent 
 

• Ska vara rätt toleranser på hål så presspassning fungerar med glidlager. 
 
Konstruktionsmoment 
 

• Fräsning 
 
Materialval 
 

• S 235 J2C 
• Sträckgräns 235 MPa 
• Brottgräns 360 – 480 MPa 
• 5mm plåt 

 
Här används samma stål som i övriga konstruktionen för att inte införa ytterligare 
materialtyper. 
 



3.13 Glidlager 
 

 
Figur 3.13: Glidlager 

 
Bruksuppgift 
 
Axlarna sitter fästa i glidlager för att minska friktionen. 
 
Krav på komponent 
 

• Ska vara en standardkomponent. 
• Ska fungera med axlarna. 

 
Konstruktionsmoment 
 

• Köps från SKF AB 
• Art nr: PCM-121408-E 

 
 



4 Stängningsmekanism 
 
4.1 Bottenplåt 
 

 
Figur 4.1: Bottenplåt 

 
Bruksuppgift 
 
Det är bottenplåten som håller själva kartongen. I plåten finns spår för släden som 
ska skjuta ut kartongen efter fyllning och spår för en ställbar bakre styrning för 
kartongen. 
 
Krav på komponent 
 

• Bottenplåten ska vara styv nog för att hålla en full kartong. 
 
Konstruktionsmoment 
 

• Laserskärning 
 
Materialval 
 

• Rostfritt stål 
• SS 2320 
• 0,20% förlängningsgräns (Rp 0,2) 260 MPa 
• Brottgräns 450 – 600 MPa 
• 3mm plåt 

 
Även till bottenplåten valdes ett rostfritt stål i 3mm för att få ner vikten samt för 
att slippa måla. 
 



4.2 Släde 
 

 
Figur 4.2: Släde 

 
Bruksuppgift 
 
Släden skjuter ut lådan ur maskinen efter fyllning. Drivning sker via kedjan. 
Släden sätts enkelt ner i spåret i bottenplåten och är designad så att den har spår 
som ska passa i kedjan. 
 
Krav på komponent 
 

• Släden ska kunna trycka ut en full låda utan att hoppa av kedjan. 
 
Konstruktionsmoment 
 

• Laserskärning 
• Bockning 

 
Materialval 
 

• Rostfritt stål 
• SS 2320 
• 0,20% förlängningsgräns (Rp 0,2) 260 MPa 
• Brottgräns 450 – 600 MPa 
• 2mm plåt 

 
Eftersom släden inte är speciellt belastad räcker det med 2mm rostfri plåt. 
 
 



4.3 Förslutare (2st) 
 

 
Figur 4.3: Förslutare 

 
Bruksuppgift 
 
Det är förslutarna som stänger kartongens långsidas bottenflikar. När släden 
trycker ut lådan ur maskinen tar långsidans bottenflikar emot förslutarna och 
stängs.  
 
Krav på komponent 
 

• Ska vara ställbara för olika bredder på kartongen. 
 
Konstruktionsmoment 
 

• Laserskärning 
• Bockning 

 
Materialval 
 

• Rostfritt stål 
• SS 2320 
• 0,20% förlängningsgräns (Rp 0,2) 260 MPa 
• Brottgräns 450 – 600 MPa 
• 2mm plåt 

 
Förslutarna stänger bottenflikarna på kartongen och är väldigt lite belastade. 
Samma plåt som till släden väljs därför. 
 
 



4.4 Stöd (bottendel) 
 

 
Figur 4.4: Stöd för bottendel 

Bruksuppgift 
 
Denna plåtdetalj är vad bottenplåten sitter fäst i på ena sidan. 
 
Krav på komponent 
 

• Klara av att hålla bottenplåtens vikt. 
 
Konstruktionsmoment 
 

• Laserskärning 
 
Materialval 
 

• Rostfritt stål 
• SS 2320 
• 0,20% förlängningsgräns (Rp 0,2) 260 MPa 
• Brottgräns 450 – 600 MPa 
• 2mm plåt 

 
Denna plåtdetalj fungerar som stöd för bottenplåten och tar inte upp några stora 
krafter och är därför i 2mm rostfri plåt. 
 



5 Låsningsmekanism 
 
5.1 Låsstag 
 

 
Figur 5.1: Låsstag 

 
Bruksuppgift 
 
Låsstaget sitter fast i ett gångjärn som en elektromagnet trycker på. Därav roterar 
armen och låser kartongens lock i tråget. 
 
Krav på komponent 
 

• Låsstaget får inte böjas av egenvikten då den måste trycka på exakt rätt 
punkt. 

• Den ska vara lätt att fästa i ett gångjärn. 
 
Konstruktionsmoment 
 

• Laserskärning 
• Plåtbockning 

 
Materialval 
 

• Rostfritt stål 
• SS 2320 
• 0,20% förlängningsgräns (Rp 0,2) 260 MPa 
• Brottgräns 450 – 600 MPa 
• 3mm plåt 

 
Låsstaget ska vara relativt styvt och inte svikta för mycket för att trycka på rätt 
punkt när det låser kartongens lock i tråget. Därför är en 3mm plåt vald. 
 
 



5.2 Solenoid 
 

 
Figur 5.2: Solenoid 

 
Bruksuppgift 
 
Solenoiden ska trycka på låsstaget som sitter i gångjärn. Solenoiden vill rotera 
låsstaget så att denna kan låsa kartongen. 
 
Krav på komponent 
 

• Ska vara standardkomponent 
• Solenoiden ska vara kraftig nog att låsa kartongens lock i tråget. 
• Den måste ha en slaglängd på minst 21mm. 

 
Konstruktionsmoment 
 

• Köps från Elektrokomponenter AB 
• Elektromagnet B4 

 



5.3 Gångjärn 
 

 
Figur 5.3: Gångjärn 

 
Bruksuppgift 
 
Gångjärnet är fäst i en plåtdetalj som i sin tur är fäst i maskinens långsida. I 
gångjärnet sitter sedan låsstaget som ska roteras med hjälp av gångjärnet. 
 
Krav på komponent 
 

• Gångjärnet ska vara en standardkomponent. 
• Gångjärnet ska ha lite eller inget glapp då det är viktigt att låsstaget 

trycker på rätt ställe. 
 
Konstruktionsmoment 
 

• Köps från Aero 
• Artnr: 1435SS-19-381 

 



5.4 Plåtdetalj (låsning) 
 

 
Figur 5.4: Plåtdetalj för låsmekanism 

 
Bruksuppgift 
 
Plåtdetaljen för låsningen sitter fast i maskinens långsida. Vidare fungerar 
plåtdetaljen som hållare för solenoid och gångjärn. 
 
Krav på komponent 
 

• Komponenten ska vara utformad så att det är lätt att fästa gångjärn och 
solenoid. 

 
Konstruktionsmoment 
 

• Laserskärning 
• Bockning 

 
Materialval 
 

• Rostfritt stål 
• SS 2320 
• 0,20% förlängningsgräns (Rp 0,2) 260 MPa 
• Brottgräns 450 – 600 MPa 
• 2mm plåt 

 
Plåtdetaljen tar inte upp några speciellt stora krafter och behöver inte vara i 
tjockare plåt än 2mm. 
 
 



5.5 Långsida 
 

 
Figur 5.5: Långsida 

 
Bruksuppgift 
 
Långsidan är det som sitter ytterst på båda långsidor för att stänga inne rörliga 
komponenter. Axlarna som slår av och driver ner locket i tråget sitter i lager som 
är fästa i långsidan. Även låsningsmekanism och styrning för lådan i sidled samt 
mothåll är fästa i långsidan. Långsidan i sin tur sitter med bultar fast i själva 
maskinchassiet. 
 
Krav på komponent 
 

• Långsidan ska gå att flytta i sidled för olika bredder på kartongen. 
• Måste vara styv nog för att fästa enklare komponenter i. 

 
Konstruktionsmoment 
 

• Laserskärning 
• Bockning 
• Svetsning 

 
Materialval 
 

• Rostfritt stål 
• SS 2320 
• 0,20% förlängningsgräns (Rp 0,2) 260 MPa 
• Brottgräns 450 – 600 MPa 
• 2mm plåt 

 
Långsidan tar inte upp några speciella krafter utan sitter mer som ett skydd för 
rörliga delar. Mindre detaljer är fästa i långsidorna men inget som påverkar med 
någon speciell kraft. För att slippa ytbehandling och för att hålla nere vikten 
konstrueras komponenten i 2mm rostfri plåt. 



5.6 Mothåll 
 

 
Figur 5.6: Mothåll 

 
Bruksuppgift 
 
För att låsningen ska fungera krävs det ett mothåll i och med att kartongen inte är 
tillräcklig styv. Mothållet fungerar även som styrning för lådan när den först sätts 
ner i maskinen. Som bilden visar har mothållet ett hål i nederkant för att låset i 
locket ska kunna tryckas in i tråget. 
 
Krav på komponent 
 

• Mothållet ska enkelt gå att fästa i långsidan. 
• Det ska finnas plats att fästa en solenoid som kan känna av när lådan är 

nedsatt i maskinen samt när locket är i botten av tråget 
 
Konstruktionsmoment 
 

• Laserskärning 
• Bockning 
• Svetsning 

 
Materialval 
 

• Rostfritt stål 
• SS 2320 
• 0,20% förlängningsgräns (Rp 0,2) 260 MPa 
• Brottgräns 450 – 600 MPa 
• 2mm plåt 

 
Komponenten utsätts inte för några stora belastningar och är därför konstruerad i 
2mm rostfri plåt. 



5.7 Induktiv givare  
 

 
Figur 5.7: Induktiv givare 

Bruksuppgift 
 
I mothållet ska en induktiv givare vara fäst. I första steget indikerar denna när 
operatören satt ner en kartong i maskinen. Då slår pendlarna sönder perforeringen 
och drivhjulen driver ner locket i botten av tråget. Samma givare indikerar sedan 
att locket är positionerat rätt i tråget för att låsningsmekanismen ska starta. 
 
Krav på komponent 
 

• Ska vara en standardkomponent. 
• Ska ha ett switchavstånd på max 6mm. 

 
Konstruktionsmoment 
 

• Köpes från Elfa AB 
• Art nr: 37-578-24 

 



6 Bakre och främre styrning 
 
6.1 Bakre styrning 
 

 
Figur 6.1: Bakre styrning 

 
Bruksuppgift 
 
Lådans positionering när den sätts ner i maskinen är viktig för att kartongens 
låsning ska hamna i rätt position för låsningsmekanismen. Den bakre styrningen 
håller också solenoiden som skjuter in locket så att det kan glida ner i tråget. 
Solenoiden trycker på en pendel för att fördela kraften över ett större område. 
Tryckpendeln måste gå att flytta i höjdled med tanke på olika höjder på 
kartongens tråg. Därmed är höjdjustering av solenoiden nödvändig. 
 
För att släden som skjuter ut kartongen ska stanna i dess bakre läge är en givare 
fäst i komponenten. Givaren stannar släden när den precis passerat i det nedre 
hålet. 
 
Krav på komponent 
 

• Ska enkelt gå att fästa i spår i bottenplåten. 
• Släden måste ha möjlighet att gå bakom den bakre styrningen. 
• Det ska gå att fästa en givare som stannar släden på lämpligt ställe. 
• Enkel höjdjustering av tryckpendel och därmed också solenoiden. 

 
Konstruktionsmoment 
 

• Laserskärning 
• Bockning 

 
Materialval 
 

• Rostfritt stål 
• SS 2320 



• 0,20% förlängningsgräns (Rp 0,2) 260 MPa 
• Brottgräns 450 – 600 MPa 
• 3mm plåt 

 
Stabilitet i detaljen är viktigt då den styr ner kartongen i rätt position. I och med 
att komponenten endast är fäst i bottenplåten krävs en stark plåt och därför är en 
3mm rostfri plåt vald. 
 
6.2 Bakre tryckpendel 
 

 
Figur 6.2: Bakre tryckpendel 

 
Bruksuppgift 
 
Elektromagneten som sitter monterad bakom tryckpendeln trycker på detaljen 
som i sin tur trycker in kartongens lock så att det enkelt kan glida ner i tråget. 
Vingarna är till för höjdjustering eftersom stammen på kartongen ska finnas i 
olika höjder. 
 
Krav på komponent 
 

• Komponenten ska vara enkel att justera i höjdled. 
• Tryckpendeln ska fördela kraften på så stor yta som möjligt. 

 
Konstruktionsmoment 
 

• Laserskärning 
• Plåtbockning 

 
Materialval 
 

• Rostfritt stål 
• SS 2320 
• 0,20% förlängningsgräns (Rp 0,2) 260 MPa 
• Brottgräns 450 – 600 MPa 
• 2mm plåt 

 
Komponenten utsätts inte för några stora krafter och behöver därför inte vara i 
tjockare plåt än 2mm. 



 
6.3 Solenoid 
 

 
Figur 6.3: Solenoid 

 
Bruksuppgift 
 
Solenoiden ska trycka på tryckpendeln som trycker in kartongens lock. 
 
Krav på komponent 
 

• Ska vara standardkomponent 
• Solenoiden ska vara kraftig nog att trycka in lockets kortsida innanför 

tråget. 
• Den måste ha en slaglängd på minst 15mm. 

 
Konstruktionsmoment 
 

• Köpes från Elektrokomponenter AB 
• Elektromagnet B3 

 



6.4 Induktiv givare  
 

 
Figur 6.4: Induktiv givare 

 
Bruksuppgift 
 
Givaren ska indikera när släden är tillbaka i sitt bakre läge så att motorn stannar. 
 
Krav på komponent 
 

• Ska vara standardkomponent 
• Givaren ska vara liten nog att rymmas i konstruktionen. 

 
Konstruktionsmoment 
 

• Köps från Elfa AB 
• Art nr: 37-578-24 

 
6.5 Startknapp 
 

 
Figur 6.5: Startknapp 

 
Bruksuppgift 
 
Packoperatören trycker på startknappen för att indikera att lådan är fylld. Motorn 
startar och släden skjuter ut kartongen ur maskinen. 
 
Krav på komponent 
 

• Ska vara standardkomponent 
 
Konstruktionsmoment 
 

• Köpss från Elfa 
• Artnr: 35-059-21 



 
6.6 Hållare grind 
 

 
Figur 6.6: Hållare grind 

 
Bruksuppgift 
 
Hållaren till grinden sitter fäst i långsidan. I komponenten sitter själva styrningen 
för kartongen som i sin tur är hållare till en justerbar plåtdetalj som håller 
solenoiden. 
 
Krav på komponent 
 

• Ska vara justerbar i längdled med tanke på olika längder på kartong. 
• Konstrueras så att det enkelt går att fästa andra komponenter. 

 
Konstruktionsmoment 
 

• Laserskärning 
• Bockning 

 
Materialval 
 

• Rostfritt stål 
• SS 2320 
• 0,20% förlängningsgräns (Rp 0,2) 260 MPa 
• Brottgräns 450 – 600 MPa 
• 2mm plåt 

 
Då komponenten inte utsätts för några stora krafter väljs en 2mm rostfri plåt. 
 



6.7 Grind 
 

 
Figur 6.7: Grind 

 
Bruksuppgift 
 
Grinden är fäst i ett gångjärn för att ha kunna vinklas 90 grader så att kartongen 
kan skjutas ut ur maskinen. I spåren är hållaren för solenoiden fäst. Denna är 
justerbar för att funktionera optimalt med olika bredder på kartongen. 
 
Krav på komponent 
 

• Komponenten ska ha spår för justering av solenoiden position. 
• Ska enkelt gå att fästa i gångjärn. 

 
Konstruktionsmoment 
 

• Laserskärning 
• Bockning 

 
Materialval 
 

• Rostfritt stål 
• SS 2320 
• 0,20% förlängningsgräns (Rp 0,2) 260 MPa 
• Brottgräns 450 – 600 MPa 
• 2mm plåt 

 
För enkel konstruktion och då inga stora krafter verkar på komponenten är en 
2mm rostfri plåt vald. 
 



6.8 Hållare solenoid 
 

 
Figur 6.8: Hållare solenoid 

 
Bruksuppgift 
 
Detaljen ska hålla solenoiden och är fäst i grinden. Spår i grinden gör att hållaren 
är justerbar för olika bredder på kartongen. 
 
Krav på komponent 
 

• Detaljen ska på ett enkelt sätt hålla solenoiden 
• Ska enkelt gå att fästa i grindens spår. 

 
Konstruktionsmoment 
 

• Laserskärning 
 
Materialval 
 

• Rostfritt stål 
• SS 2320 
• 0,20% förlängningsgräns (Rp 0,2) 260 MPa 
• Brottgräns 450 – 600 MPa 
• 2mm plåt 

 
För enkel konstruktion och då inga stora krafter verkar på komponenten är en 
2mm rostfri plåt vald. 
 



6.9 Solenoid (tryck) 
 

 
Figur 6.9: Solenoid (tryck) 

 
Bruksuppgift 
 
Solenoiden är fäst i grinden och trycker in locket för att det lätt ska kunna drivas 
ner i tråget. 
 
Krav på komponent 
 

• Ska vara standardkomponent 
• Solenoiden ska vara kraftig nog att trycka in lockets kortsida innanför 

tråget. 
• Den måste ha en slaglängd på minst 15mm. 

 
Konstruktionsmoment 
 

• Köps från Elektrokomponenter AB 
• Elektromagnet B3 

 



6.10 Gångjärn 
 

 
Figur 6.10: Gångjärn 

 
Bruksuppgift 
 
Gångjärnet är nyckeln i grinden då det låter grinden rotera 90 grader. 
 
Krav på komponent 
 

• Gångjärnet ska vara en standardkomponent. 
 
Konstruktionsmoment 
 

• Köps från Aero 
• Artnr: 1435SS-19-381 

 
6.11 Solenoid (håll) 
 

 
Figur 6.11: Solenoid (håll) 

 
Bruksuppgift 
 
För att grinden inte ska flytta sig när kartongens lock trycks in behövs en solenoid 
för att låsa grinden. Solenoiden sitter fäst med M8 i grindens hållare. 
 
Krav på komponent 
 

• Solenoiden ska vara en standardkomponent. 
• Den ska klara att hålla emot momentet som solenoiden genererar. 

 
Konstruktionsmoment 
 

• Köps från Elfa 
• Artnr: 54-610-09 



 
 
 
 
 

Bilaga 2  
 

Bill of material 
 

 



Kostnad

5 mm stål 10 kr/kg

10 mm stål 10 kr/kg

2 mm rostfritt 22 kr/kg

3 mm rostfritt 22 kr/kg

5 mm stål 8 kr/m

10 mm stål 20 kr/m

2 mm rostfritt 5 kr/m

3 mm rostfritt 10 kr/m

Bockning 5 kr/bock

Art Nr Del namn Material Vikt (kg) Vikt tot (kg) Lasersk är. (m) Bockar Antal Leverantör Pris á Pris tot

Bottendel

K2000R3 Fotplatta 5 mm stål 17,4 17,4 2,7 6 1 Skogaby stallmiljö 225 225 

K2001R2 Plåtdetalj (stativ) 5 mm stål 7,3 7,3 2,6 2 1 Skogaby stallmiljö 104 104 

K2002R3 Stativ 5 mm stål 11,8 11,8 2,5 4 1 Skogaby stallmiljö 158 158 

19-6008100 Fötter rostfritt stål 0,1 0,4 4 Mekanex 50 200 

09122_10_20 Skruv M10*20 0,0 0,0 3 Mattssons 1 3 

093448_10 Mutter M10 0,0 0,0 3 Mattssons 1 3 

01253 105 20 2 Bricka M10 0,0 0,0 6 Mattssons 1 3 

904_8_8_25 Skruv M8*25 0,0 0,0 3 Mattssons 1 3 

09364_8 Mutter M8 0,0 0,0 3 Mattssons 1 3 

Överdel

K1001R0 Chassi 5 mm stål 9,0 9,0 7,0 6 1 Skogaby stallmiljö 176 176 

K1000R0 Motorhus 2 mm rostfritt 5,0 5,0 2,7 6 1 Skogaby stallmiljö 154 154 

K1007R0 Plåtdetalj (stöd) 5mm stål 0,4 0,4 0,6 1 1 Skogaby stallmiljö 14 14 

K1006R0 Långsida (h/v) 2mm rostfritt 3,7 7,4 2,2 4 2 Skogaby stallmiljö 113 225 

K1009R0 Plåtdetalj (växelhus) 5mm stål 0,7 0,7 1,3 2 1 Skogaby stallmiljö 28 28 

BOM-K1000-D-B

David Nilsson, Björn Hansson

BILL OF MATERIAL FÖR: Splitmaskin, prototyp

Laserskärning

Materialpris Dokument ID

Författare



Art Nr Del namn Material Vikt (kg) Vikt tot (kg) Lasersk är. (m) Bockar Antal Leverantör Pris á Pris tot

K1010R1 Kedje & motorhållare 5mm stål 2,5 2,5 3,8 6 1 Skogaby stallmiljö 86 86 

K1011R0 Stöd bottenplåt 2mm rostfritt 0,0 0,0 0,3 0 1 Skogaby stallmiljö 2 2 

K1014R0 Drivhjul 10mm stål 0,1 0,2 0,3 0 4 Skogaby stallmiljö 6 25 

K1005R0 Pendel (kurvföljare) 10mm stål 0,1 0,1 0,5 0 1 Skogaby stallmiljö 12 12 

K1004R0 Kurva 10mm stål 0,1 0,1 0,3 0 1 Skogaby stallmiljö 7 7 

K1008R0 Släde 2mm rostfritt 0,2 0,2 0,7 3 1 Skogaby stallmiljö 23 23 

K1012R0 Förslutare 2mm rostfritt 0,1 0,2 0,5 1 2 Skogaby stallmiljö 10 20 

K1022R0 Pendel (split) 3mm rostfritt 0,3 1,2 0,7 4 4 Skogaby stallmiljö 33 134 

K1025R1 Låsstöd 2mm rostfritt 0,6 1,2 1,2 6 2 Skogaby stallmiljö 49 98 

K1026R1 Styrning (baksida) 3mm rostfritt 0,6 0,6 2,0 8 1 Skogaby stallmiljö 74 74 

K1027R0 Bakre pendel 2mm rostfritt 0,1 0,1 0,3 1 1 Skogaby stallmiljö 9 9 

K1035R0 Hållare (grind) 2mm rostfritt 0,1 0,2 0,5 2 2 Skogaby stallmiljö 15 30 

K1034R0 Grind 2mm rostfritt 0,1 0,2 0,7 2 2 Skogaby stallmiljö 16 31 

K1038R0 Låsstag 3mm rostfritt 0,1 0,2 0,7 2 2 Skogaby stallmiljö 19 38 

K1045R0 Bottenplåt 3mm rostfritt 1,0 1,0 3,6 0 1 Skogaby stallmiljö 58 58 

K1040R1 Hållare (lås) 2mm rostfritt 0,1 0,2 0,5 1 2 Skogaby stallmiljö 10 19 

K1033R0 Förl. elektromagnet 2mm rostfritt 0,1 0,2 0,3 0 2 Skogaby stallmiljö 4 7 

K1028R0 Glidlist (stöd) 2mm rostfritt 0,3 0,3 1,0 1 1 Skogaby stallmiljö 17 17 

4018188 Motor 4,6 9,2 2 Jens S. 1 094 2 189 

4001698 Snäckväxel motor 0,7 1,4 2 Jens S. 1 294 2 587 

T-0RB3N Snäckväxel 1,0 2,0 2 T-0RB3N 1 500 3 000 

K1015R0 Axel lång axelstål 0,8 3,2 4 Skogaby stallmiljö 200 800 

K1017R0 Axel kort axelstål 0,3 0,3 1 Skogaby stallmiljö 200 200 

U38-18 Drev främre stål 0,0 0,0 1 Bengtssons Maskin AB 53 53 

E38-18-B10-C43-D21-KSP-1672 Drev bakre stål 0,0 0,0 1 Bengtssons Maskin AB 65 65 

80H Kedja stål 0,9 0,9 1 Bengtssons Maskin AB 110 110 

Pendelstopp Polyuritan 0,1 0,2 2 Ringab AB 50 100 

pcm_121408 Glidlager 0,1 0,4 4 SKF 30 120 

K1020R1 Lagerhus stål 0,3 0,6 2 Skogaby stallmiljö 50 100 

SF-DFR-SS2331-06 Dragfjäder stål 0,1 2 Lesjöfors AB 10 20 

B3 Solonoid 0,1 0,2 2 Elktrokompnenter AB 265 530 

B4 Solenoid 0,1 0,3 3 Elktrokompnenter AB 285 855 

1435SS-19-38_1 Gångjärn stål 0,1 0,4 4 Aero material 10 40 

1-38-10-10-G Glidlist polyeten 0,2 0,2 1 Bengtssons 70 70 



Art Nr Del namn Material Vikt (kg) Vikt tot (kg) Lasersk är. (m) Bockar Antal Leverantör Pris á Pris tot

35-059-21 Startknapp 0,1 0,1 1 Elfa 72 72 

35-122-86 Stoppknapp 0,1 0,1 1 Elfa 150 150 

54-610-09 Hållmagnet 0,1 0,1 2 Elfa 792 1 584 

Induktiva givare 0,1 0,3 6 100 600 

FAB AF-20 Styrsystem 1,0 1,0 1 Actron 1 000 1 000 

904_8_4_10 Skruv M4*10 0,0 0,1 9 Mattssons 1 9 

904_8_8_16 Skruv M8*16 0,0 0,1 14 Mattssons 1 14 

09364_8 Mutter M8 0,0 0,1 6 Mattssons 1 6 

9004_8_6_10 Skruv M6*10 0,0 0,3 29 Mattssons 1 29 

9004_8_8_25 Skruv M8*25 0,0 0,1 6 Mattssons 1 6 

09122_10_16 Skruv M10*16 0,0 0,0 3 Mattssons 1 3 

79852_6_16 Skruv M6*16 0,0 0,1 11 Mattssons 1 11 

093448_6 Mutter M6 0,0 0,2 24 Mattssons 1 24 

70454_3_4 Skruv M3*4 0,0 0,3 25 Mattssons 1 25 

01253 64 12 16 Bricka M6 0,0 0,3 28 Mattssons 1 28 

01253 105 20 2 Bricka M10 0,0 0,1 10 Mattssons 1 10 

Övrigt 0,5 0,5 1 1 000 1 000 

Tot vikt (kg) 91,3 Tot pris (kr) 17 397 
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GANTSCHEMA
AKTIVITET 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Genomgång av funktioner på maskin
Lösningar på funktioner
Detaljkonstruktion i Catia
Materialval
Skapa sammanställning i Catia
Felanalys
Utvärdering av konstruktion
Skapa detaljritningar på alla delar
Skriftl ig rapport
Redovisning
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