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Sammanfattning 

Detta uppdrag har utförts åt forskningsingenjören Jonas Mazal på Halmstad 

Högskola. Uppdraget som gavs till projektgruppen var att utveckla en redan 

befintlig poleringsmodul för att anpassa denna till en ny specifik anordning. 

 

Denna anordning kommer ursprungligen från Getinge Group där den använts 

inom polering av deras produkter i rostfritt stål, den gör det möjligt att kunna styra 

poleringshuvudets tryck på arbetsstycket som skall bearbetas. 

 

För att anpassa det nya till de gamla har vi skapat olika adaptrar som gör de 

möjligt att skapa de förutsättningar som krävs, dessa konstruktioner har 

modellerats upp i Catia V5. 

 

Produkten vi har skapat kommer att användas inom Halmstad Högskola av 

ingenjörer som forskar inom ytjämnhet på material, den är specifikt byggd för 

forskning inom polering av rostfritt stål men kommer även att kunna användas till 

andra material. 
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Abstract 
 

This assignment has been carried out for the research engineer Jonas Mazal at 

Halmstad Högskola. The task handed to the project group was to develop an 

already existing polishing module and to adapt it to a new, specific construction.  

 

The structure is originally from Getinge where it has been used within polishing 

of their stainless steel products. It makes it possible to control the pressure of the 

polishing head and the way its workpiece is processed.  

 

In order to adapt the new to the old, we’ve created different adapters that makes it 

possible to create the circumstances needed, these constructions has been 

modelled using Catia V5. 

 

The product we’ve created will be used within Halmstad Högskola by engineers 

who conducts research within surface roughness of materials. It is specifically 

built for research in polishing of stainless steel but will also be used for other 

materials. 
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Förord 
 

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete (7,5hp) på CAD-

teknikerprogrammet som har gjorts under perioden v.14 till v.22 på Halmstad 

Högskola. 

Personer som varit viktiga för detta examensarbetet har varit Jonas Mazal som 

både har varit vår uppdragsgivare samt handledare.  
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 

Vår uppdragsgivare som är forskare inom ytjämnhet på Halmstad högskola har 

fått in en anordning från Getinge Group. Denna anordning hjälper till att kunna 

bestämma trycket mot arbetsstycket när man polering av ett material. 

Högskolan har redan en befintlig modul(se bilaga 3) där man utför polering i men 

som kräver anpassning för att den nya anordningen skall fungerar korrekt. 

 

1.2 Problembeskrivning 

 

Den befintliga behöver en ny justeringsmodul som man kan använda för att 

justera poleringshuvudet i z-led manuellt, den ska även kunna låsas i ett fixerat 

läge på ett enkelt sätt. De som krävs från gruppen för att lösa detta är att 

modellera hela modulen i Catia V5 samt att finna en justeringsmodul som 

uppfyller våra krav. Till detta behövs adaptrar som vi skall utveckla för att kunna 

anpassa de olika detaljerna med varandra. Ingick även att vi skulle kolla på idéer 

kring vad för lösning som skulle passa bäst för att fästa arbetsstycken till bordet 

som rör sig x- och y-led. 

 

1.3 Syfte och mål 

 

Målet är att ta fram en hållbar konstruktion för komponenterna som skall styras i 

z-led som även uppfyller alla kraven som är satta av vår uppdragsgivare. 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Från början ville Jonas att vi skulle utveckla adaptrar till den befintliga 

justeringsmodulen för att anpassa den till den nya anordningen. Det ansågs dock 

senare att det behövdes en kraftigare justeringsmodul. Detta gjorde att vi fick 

börja om och avgränsa oss. Genom att kolla på alternativ kring fastspänning av 

arbetsstycken som var tanken att ingå i projektet från början. 
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2. Teoretisk referensram 

 

2.1 Fredy Olssons metod 

 

Gruppen har gått en kurs in programmet vars namn är Datorstödd konstruktion 

och prototypframtagning där man använder sig av metoderna som Fredy Olsson 

nämner i sina böcker.  Det består av tre steg och gruppen har valt att hålla sig till 

två av dessa stegen, principkonstruktion samt primärkonstruktion. Gruppen 

kommer använda sig av Catia V5 för att skapa produkten. (Olsson, F, 1995) 

 

2.2 FMEA 

 

FMEA d.v.s. Failure Modes and Effects Analysis, är en metod där man kollar runt 

produkten var och hur felen kan uppstå men samt hur allvarliga dessa fel är. Detta 

hjälper en att kunna förhindra dessa fel innan produkten kommer ut på 

marknaden. 

Man tar reda på felmöjlighet, feleffekt samt felorsak. Man bedömer med 1-10 hur 

stor chans det är att de inträffar, hur allvarligt det är ifall de inträffar samt hur lätt 

de är att upptäcka det i tid i så fall.(Isixsigma). 

 

2.3 GANTT 

 

Gantt-schemat använder gruppen sig av för att få en överblick över projekt och att 

kunna projektet tidsmässigt i fas. Genom denna grafiska planering kan man enkelt 

se vart man är samt var man bör vara i arbetet. Gantt-schema skapar man enkelt 

genom att använda en mall i programmet Excel. (Excelkungen) 

Se bilaga 6. 
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3. Kravprofil 
 

3.1 Kravspecifikation 

 

Krav 1 

Samtliga adaptrar skall vara gjorda av aluminium. 

 

Krav 2 

Totalvikten efter Pushcorp AFD-1000 får ej överstiga en vikt på 10kg. 

AFD-1000’s maxkraft är endast på ca 20kg så för att kunna fungera behöver 

vikten vara under detta.  

 

Krav 3 

Z-axeln skall kunna manövereras manuellt. 

 

Krav 4 

Z-axeln skall kunna låsas i en fixerad position. 

 

Krav 5 

Enkelt att kunna montera av poleringshuvudet. 

 

Krav 6 

Kunna bearbeta arbetsstycken med  mått upp till BxLxH 

200mmx400mmx150mm. 
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3.2 Viktning av krav 

 

Krav K-1 K-2 K-3 K-4 K-5 K-6 Antal 
+ 

Summa 
+ och - 

K-1  - - - - - 0 0 

K-2   + - + + 3 4 

K-3    - + - 1 2 

K-4     + + 2 5 

K-5      - 0 1 

K-6       0 1 

Antal - 0 1 1 3 1 1   

 

 

Svårt att jämföra kraven som vi har satt mot varandra eftersom de handlar om 

olika saker i de flesta fallen. Vi fick trots allt fram att de två viktigaste kraven är 

K-2 och K-4. Dessa är de krav som har störst vikt på sig för att de ska fungera på 

ett korrekt sätt. 

  

Niklas Löfgren 



5 

 

4. Idégenering 

 

Flera metoder kommer att användas av projektgruppen för att skapa ideér samt 

lösningar på de problemen som ingår i projektet. Metoderna BAD, PAD,CAD och 

MAD är de främsta metoderna som vi använder oss för att finna lösningar som 

uppfyller våra krav skapade i kravspecifikationen. 

 

4.1 Brain Aided Design (BAD)  

 

Brainstormning är en av de vanligaste metoderna när man skall hitta lösningar 

kring ett problem. Man skapar bilder av olika lösningar på konstruktionen i sitt 

huvud och provar olika tillvägagångssätt. Genom att gå igenom problemet 

noggrant först innan brainstormningen är viktigt för att uppnå ideér som löser 

problemet på ett korrekt vis. Detta gör att man slipper gå tillbaka i efterhand för 

att lösa problemet ännu en gång. 

Kommer man ej riktigt in i ”brainstormningen” är det viktigt att röra på sig enligt 

en teori kallad neurolingvistisk programmering, detta gör att man kan byta sin 

sinnesstämning och förhoppningsvis kunna fokusera på rätt saker. 

(Holmdahl, 2009) 

 

4.2 Pencil Aided Design(PAD)  

 

Papper och penna som är ett av de viktigaste redskapen när det gäller att komma 

fram med lösningar till en konstruktion. Det går snabbt, är enkelt och lätt att visa 

upp sina ideér samt tankar. Enkelt att samla ihop gott om nyttiga ideér som kanske 

inte anses var de bästa vid tillfället men skapar god dokumentation som kanske 

leder en på nya vägar efter möjliga bakslag från den ursprungliga idéen. 

Man kan även ha lättare för att se olika lösningar när man skapar bilder från andra 

ideér som kan framkalla nya lösningar. 

(Holmdahl, 2009) 

 

4.3 Model Aided Design (MAD)  

 

Från första början var uppdraget att anpassa de befintliga z-axissystemet och detta 

hade medfört egentillverkade smådetaljer. För att få en känsla över vad som 

passar och samtidigt få en känsla för hållbarheten så hade en enkel modell varit 

smidigt. (Holmdahl, 2009) 
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4.4 Computer Aided Design(CAD) 

 

CAD är ett 3D-program man använder för att visuellt konstruera komponenter 

samt för att ta fram ritningsunderlag. 

Catia V5 är ett CAD-program som används i detta projekt för att visa 

poleringsmodulen visuellt och för att få fram ritningar som tydligt visar mått på 

konstruktionen. 
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5. Produktdefinition 
 

5.1 Produkt 

 

Vår uppdragsgivare har en anordning kallad Pushcorp AFD-1000 (se bilaga 5) 

som Getinge group har använt vid polering av deras produkter i rostfritt stål. 

Denna anrodning gör de möjligt att med hjälp av dator kunna ställa in trycket mot 

ytan som skall poleras med en känslighet på 0,4N. Dess anordning ska monteras 

på slutet av z-ledsaxeln innan poleringshuvudet, den kan efter man har låst z-

axeln röra poleringshuvudet +/- 10mm. Detta ska användas inom Halmstad 

högskola för att forska inom ytjämnhet på rostfritt stål men troligtvis för även 

andra material. Produkten vi utvecklar för att det skall kunna fungera på ett 

korrekt sätt är hela anordningen i z-led. 

 

5.2 Process 

 

Tillsammans med uppdragsgivaren fick vi fram krav för att kunna gå vidare med 

projektet och komma med en lösning som skulle kunna fungera. Sedan har 

gruppen mätt upp den befintliga poleringsmodulen med exakta mått. Mycket tid 

las enbart på att hitta en justeringsmodul som fyllde våra krav, efter utvald 

justeringsmodul använde vi av oss befintliga step-filer på XY-bordet för att kunna 

passa in detaljerna i produkten tillsammans med adaptrarna. 

Ritningar som vi har valt att skapa med fullständiga mått är enbart för våra 

egentillverkade detaljer samt om det är några modifieringar på befintliga detaljer. 

 

5.3 Miljö 

 

Produkten kommer endast att användas inomhus i Halmstad högskolas lokaler. 

Materialet är därmed ej utvalt för att de ska tåla annat än att stå inomhus utan 

endast för att klar de påfrestande krafter som de kommer utsättas av under 

poleringsfaserna. 

Då vi valt att återanvända det mesta är det bara 3 av 6 delar som är nya för att 

hålla nere kostanderna så gott de går för projektet. 
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5.4 Människa 

 

Produkten kommer endast att användas av utbildad personal inom Halmstad 

Högskola och är utvecklad att användas för polering av stålmaterial. Kommer vara 

placerad med tillträde för endast personer med behörighet så att människor utan 

vetskap om dess funktion kan komma till skada. 

 

5.5 Ekonomi 

 

Vår uppdragsgivare har ej gett gruppen någon specifik siffra på budgeten då det är 

personer utifrån som stödjer forskningen som även står för budgeten av 

poleringsmodulen. Gruppen har dock fått uppdragsgivarens ord på att budgeten är 

tillräcklig för att välja ut de detaljer som vi anser passar bäst till ändamålet samt 

material. Gruppens specialtillverkade detaljer kommer för de mesta bestå av 

aluminiumplattor som är lätt modifierade med någon enstaka som kräver lite mer 

arbete. 

 

5.6 Material 

 

Modulen är uppbyggd i tjock aluminiumplåt på 15-20mm, även adaptrarna ska 

vara i aluminium som är ett av de satta kraven från uppdragsgivaren. Z-

ledskomponenten är i järn samt kraftenheten. 

 

5.6.1 Aluminium 

 

Metallen aluminium framställs genom att hetta upp bauxit 

vilket ger aluminiumoxid som man sen omvandlar till primäraluminium genom 

elektrolys. Bauxit är en råvara som vi på jorden har väldigt gott om. Processen 

från bauxit till aluminium är mycket energikrävande: 

(1,9 kilo aluminiumoxid + 13 kWh elenergi +330 gram koks 

+70 gram beck = 1 kilo aluminium). Det går åt cirka 3 liter bensin vid tillverkning 

av ett kilo aluminium. 

 

Fördelar med aluminium är att det är väldigt lätt, vilket kan medföra att fordon det 

används i kräver mindre energi då de väger mindre. 
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Återvinning: 

Aluminium är väldigt tacksamt att återvinna då det i 

princip bara är att smälta ner och återanvända. Genom att återvinna aluminium 

sparar man upp till 95 % av energin gentemot att framställa nytt. 

 

5.6.2 Järn 

 

Järn är det fjärde vanligaste grundämnet i jordskorpan, dock förekommer det 

sällan i ren form. Vanligast är att det förekommer i föreningar med andra 

grundämnen som syre, svavel och klor. Vanligaste sättet att bryta järnmalm  är i 

berggrunder, även kallat bergsmalm. 

Malmen eller mineralen kallas flr magnetit (svartmalm) eller hematit 

(blodstensmalm) beroende på vilka syreföreningar som är förädlade. 

 

Magnetiteten, eller svartmalemen  har fått sitt namn efter sina magnetiska 

egenskaper. Denna metall avger ett svart streck om dne repas mot en yta. 

 

Hematiten, bledstrnsmalmen har fått sitt namn av en annan egenskap. Repas den 

mot en yta avger den ett blodrött streck. 

 

Utvinning av den järnbärande råvaran påverkar naturen mestadels negativt då man 

oftast behöver gräva väldigt djupt för att nå malmen, samt att man kan behöva 

spränga sönder berg. 

Det uppstår även biprodukter vid framställningsprocessen som kan påverka 

naturen negativt om manokontrollerat skulle släppa ut detta i luft och vatten. 

Brytningen har ingen större påverkan på jordens resurser då det är vanligt 

förekommande råvara. 

 

Järn framställs från malm i två steg. Först blandas malm med träkol (eller koks) i 

en masugn och hettas upp till hög temperatur, cirka 2000 °C för att få tackjärn. 
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Detta behandlas i ett andra steg för att minska kol- och slagginnehållet, och för att 

tillsätta legeringsämnen.  

 

Fördelar med järn är att det är ett vanligt ämne i jordskorpan och relativt lätt att 

framställa, vilket gör det till ett billigt alternativ. Det är även hållbart och kan 

användas i allt från broar, byggnader och fordon.5 

Återvinning: 

Metallskrot lämpar sig mycket bra för metallåtervinning och kan i princip 

återvinnas oändligt många gångar helt utan kvalitetsförlust. 

Genom att återvinna stål och metaller sparas 75 procent av energin som behövs 

för att framställa stål från järnmalm. Därför har återvinning av stål blivit allt 

viktigare. 
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6. Existerande produkter 

 

6.1 Existerande produkt – Poleringsmodul 

 

Uppdragsgivaren gav även som uppdrag att modellera upp den befintliga 

poleringsmodulen för möjligtvis kommande projekt men samt för att vi på ett 

enkelt sätt skulle kunna passa in våra förslag i modulen och se så lösningarna 

passar in i produkten och dess storlek.  

Se bilaga för bild på produkt. 

 

6.2 Existerande produkt – Justeringmodul 

 

Från projekts början fick som uppdrag att förbättra den redan befintliga z-axeln 

som finns på poleringsmodulen idag, vi skissade fram lösningar som höll kraven 

som vi blivit tillgivna. Uppdragsgivaren hade ett postivit tycke angående vår 

lösning men valde att vi skulle söka efter en justeringsmodul med de rätt kraven 

att köpa in istället då han ansåg att de befintliga systemet var i minsta laget. 

Se bilaga för bild på produkt. 
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7. Produktförslag 
 

Gruppen har tagit fram tre stycken produktförslag som anpassades till den redan 

befintliga poleringsmodulen.  

 

7.1 Förslag ett 

 

Här har vi valt att köpa in en justeringsmodul från Aluflex, denna 

har vi sedan monterat på en aluminiumplatta med tjocklek 15mm 

som sedan monteras på poleringmodulens mittenbalk. Därefter 

behövdes en till aluminiumplatta som sedan spänner fast enheten 

med anordningen AFD-1000. 

 

7.2 Förslag två 

 

Samma uppbyggnad som förra men gruppen har valt att göra en 

kortare aluminiumplatta för att få upp AFD-1000 högre och på 

så sätt kunna skapa gott om utrymme under justeringsmodulens 

botten. Denna förändringen medförde att vi fick göra två 

stycken bredar plattor, detta pg.a. att man inte kan komma till 

att fästa skruvar för justeringsmodulens monteringshål. 

 

7.3 Förslag tre 

 

Här är de uppbyggt på en justeringsmodul från Igus vid namn 

Drylin SHT – standarden, denna har samma sorts 

uppbyggnad som förslag två men här är möjligheten att 

spänna tilläggsplattan från baksidan vilket gör att man slipper 

lösningen med dubbla samt breda plattor som i förra 

lösningen. Här är även sista aluminiumplattan förlängd som 

poleringshuvudet sitter fast i för att utnyttja 

justeringsmodulens slaglängd på ett effektivt sätt. 

  

Figur 1, Niklas Löfgren 

Figur 2. Niklas Löfgren 

Figur 3, Niklas Löfgren 
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8. Val av produkt 

 

Gruppen samtyckte med uppdragsgivaren att förslaget som gruppen skulle jobba 

vidare med var förslag 3. Förslagen är mycket utvecklad av varandra, behållt vissa 

detaljer och gjort små modifieringar på andra detaljer.  

 

8.1 Beskrivning av vald produkt. 

 

Justeringsmodulssystemet har blivit utvecklat med tre stycken egentillverkade 

aluminiumplattor för att kunna intregra AFD-1000 i konstruktionen på ett smart 

samt effektivt sätt. Dessa aluminiumplattor har endast enkla modifieringar från sin 

ursprungliga form såsom hål, samt hål med gängningar. Vi har valt att behålla den 

lösningen för att montera av poleringshuvudet från den gamla justeringsmodulen. 

Snabbfäste för poleringshuvudet som vi behållt från den gamla justeringsmodulen. 

 

8.2 Komponentval 

 

8.2.1 Existerande komponenter 

 

Pushcorp AFD-1000 är den detaljen som projektet har kretsat runt, att intregrera 

denna med en ny justeringsmodul för att anpassa dessa till den befintliga 

poleringsmodulen. 

Snabbfäste för poleringshuvudet är något som vi valde att behålla då gruppen 

ansåg att detta var en så pass enkel samt smart lösning som höll våra krav. 

Vertikalspännare är från den gamla detaljen som spänner fast poleringshuvudet. 

 

8.2.2 Inköpta kompononter 

 

Justeringsmodulen som gruppen valt ut är en Igus Drylin SHT-30, denna valde 

på grund av den effektiva slaglängden, tillvalsfunktioner men till störst del deras 

monteringshål som gynnar våran konstruktion. Den har smarta tillval som vi 

behöver för att uppfylla våra krav som att kunna låsa släden i z-riktning. 
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8.2.3 Egna komponenter 

Adapter för mittbalken är en aluminiumplatta som  är 15mm tjock med 

yttermått på 530x240mm. Fyra hål för att fästa justeringsmodulen med gänga för 

M16 samt fyra hål utan gäng på 12mm för M12. 

Adapter för släden samt AFD-1000 är en aluminiumplatta som är 15mm tjock 

med yttermått på 180x180mm. Fyra hål med gänga för M12 samt tre hål för 

M10or med insjunkande hål för att få in skallen innanför. 

Adapter för mellan poleringshuvudet och AFD-1000 är en aluminiumplatta 

som är 15mm. Den har 16 insjunkna hål för M6 utan gänga samt 8 hål för att fästa 

vertikalspännarna med gänga för M4. 
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9. Avslutning 
 

9.1 Diskussion, slutsats 

 

Gruppen är nöjda med den valda lösningen som vi kommit fram till genom 

projektets gång. Fördjupat oss mycket inom fastspänningen till en början då 

uppdragsgivaren även ville ha en lösning till detta. Uppdragsgivaren kom några 

veckor in och sa att de ville hellre att vi skulle anpassa bordet som används vid 

cnc-roboten istället till både och. Gruppen ansåg att de var för tajt tidsmässigt och 

valde där av att avgränsa sig från detta och fokusera endast på produkten som 

utför arbete i z-led. 

Tanken var att utföra enkla lösningar på adaptrarna för att vi inom gruppen skulle 

kunna tillverka dessa adaptrarna med den kunskapen besitter. Tyvärr har 

uppdragsgivaren så pass mycket att stå i att vi tyvärr inte kunnat se anordningen 

som projektet kretsar runt, då den varit på reperation bl.a.  

Gruppen har tyvärr inte fått klartecken av att köpa in material samt utvalda 

detaljer då de krävs ett godkännande av de som sponsrar vår uppdragsgivare för 

projektet. Det leder till att vi troligtvis inte kommer ha chansen att visa upp en 

färdig produkt på Utexpo som vi hade hoppats på. 

Planeringen följdes till en början då gruppen jobbade med att utveckla den 

befintliga justeringsmodulen men vid ändring från uppdragsgivaren samt att han 

ej befunnit sig i Sverige med ganska lång tid för respons emellanåt blev att 

planeringen inte kunde följas som tänkt. 

Dock känns det som att gruppen har kommit fram till ett hållbart förslag trots tajt 

tidsbegränsning och ändringar från uppdragsgivaren under projektets gång.  
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10. Källförteckning 

 

Litteratur: 

Olsson, F, 1995. Primärkonstruktion 

Internet: 

http://www.igusab.se/wpck/2361/DryLin_SHT_der_Standard 

(2015-05-18) 

 

http://www.lpd.larsholmdahl.com/archive/2009-16.pdf  

(2015-05-18) 

 

http://www.isixsigma.com/tools-templates/fmea/quick-guide-failure-mode-and-

effects-analysis/ (2015-05-18) 

http://www.excelkungen.com/exceltrix/diagram/skapa-gantt-schema.htm 

(2015-08-18) 

 

http://www.aluminiumriket.com/sv/framstaellning/framstaellning.php 

(2015-05-15) 

 

http://www.atervinningscentralen.se/web/page.aspx?refid=131 

(2015-05-15) 

 

http://www.skultunafolie.se/om_aluminium.pdf 

(2015-05-15) 

 

http://www.ftiab.se/182.html 

 

http://www.algonet.se/~justus/railways/jv71iron.htm 

(2015-05-14) 

 

http://www.jernkontoret.se/ladda_hem_och_bestall/publikationer/stal_och_stalind

ustri/stalet_och_miljon/som27-37.pdf 

(2015-05-14) 

 

http://www.jernkontoret.se/stalindustrin/staltillverkning/atervinning/ 

(2015-05-14) 

 

Figur 1 Förslag 1 : N, Löfgren 

Figur 2 Förslag 2 : N, Löfgren 

Figur 3 Förslag 3 : N, Löfgren 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 
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Bilaga 5 
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Bilaga 5 

  

Viktor Hansson 
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Bilaga 6 
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Bilaga – Renderingsbilder
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Bilaga – Ritningar 



Detalj Antal Titel/Namn, material, dimension etc

Niklas Löfgren Halmstad Högskola Datum 1:20

Sammanställning av poleringsmodul

A-00 1

Vyplacering

1 Bottom 1
2 Right.side 1
3 Front 1
4 Back 1
5 Left.side 1
6 Mounting.bracket 1
7 Mounting.for.z-axis 1
8 SHT-30.z-axis 1
9 Adapterplate.Force-unit 1
10 Force-unit 1
11 Verticaltensioner 2
12 snapoff 1
13 XY-table 1

1

5

2

4

6

3

7 12

11

111098

13



Detalj Antal Bottom

Niklas Löfgren Halmstad Högskola

Bottom

A-01 2

Vyplacering

1
1
5
0

8 70 20



Right.side

Niklas Löfgren Halmstad Högskola 1:10

Right.side

A-02 3
A-02

Vyplacering

Scale:  1:5

8

15

1150

4
5
0

8 x2

15 x2

1
1
0

10

1
5



Front Artikel Nr./Referens

Niklas Löfgren Halmstad Högskola 1:10

Front

A-03 4

Vyplacering

9
0
0

4 50 15



Back Artikel Nr./Referens

Niklas Löfgren Halmstad Högskola 1:10

Back

A-04

Vyplacering

5

9
0
0

450 15



Left.side

Niklas Löfgren Halmstad Högskola

Left.side

A-05

Vyplacering

6

1:10

1
1
08 x2

15 x2

10

1
5

1150

4
5
0

2
5

9
5

5 5

Scale:  1:5

8

15



Mountingbracket for z-axis

Niklas Löfgren Halmstad Högskola 1:5

Ägare Mountingbracket.z-axis

A-07 8
A-07

Vyplacering

Samtliga hål är genomgående och
behåller samma diameter igenom.

1
1
0

210

240

150
5
3
0

15

4
8
0

12 x4

14 x4

45

2
5 15

Threads for M16



Mounting beam

Niklas Löfgren Halmstad Högskola 1:10

Mounting.beam

A-06 7

Vyplacering

8
7
0

1 0,2 x4

2
1
0

110

135

12,5

4
0
5

20



Bracket for mounting of force unit

Niklas Löfgren Halmstad Högskola 1:2

Slidingbracket

A-09 10

Vyplacering

Threads for M12

10 x3

15

7

8

1
8
0

1
5
8

1 80

158

10,2 x4

20 x3

77,94
60

x3

7
7
,
9
4

4
7
,
5

6 0
90



Snap-off.adapter

Niklas Löfgren Halmstad Högskola 1:1

Snap-off

A-12 14

Vyplacering

10

1
1
0

9
7

2 9

7 x4

10

70

2
0

20

20

2
0

1
7
0

8 0

12 x2

10
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