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Förord 
 
Under utbildningstiden vid YTH-programmet (maskin) ingår det att göra ett 
examensarbete. I vårt arbete har kunskaper som inhämtats under studieperioden 
tillämpats och dokumenterats.  
 
Denna rapport är resultatet av vårt examensarbete under våren–02. 
 
Vi som har arbetat med rapporten vill tacka de som har varit oss till hjälp. 
 
 

Ett speciellt tack till 
 

Torsten Nilsson Examinator/Handledare 
 

Kjell Lindfors Examinator/Handledare 
 

Pekka Katila Examinator/Handledare 
 

Stefan Björnfot Examinator/Handledare 
 

Thore Silver Forskningsingenjör 
 

Hans Larsson Universitetsadjunkt 
 
 
 
 
 
 
Vi som har arbetat med detta examensarbete är: 
 
Roland Lindgren 
Ove Bäckström 
Patrik Isaksson 
Anders Johansson 
 



 

Sammanfattning 
 
Denna rapport beskriver flugfiskerullen Flyropa och dess konstruktion. En 
revolutionerande konstruktion som är framtagen för att tillmötesgå en flugfiskares 
höga krav i form av jämn bromsverkan, slirbroms under linintagning, bra utväxling, 
rätt prisnivå och tilltalande design. 
 
Det finns ett gott skäl till varför detta examensarbete är utfört. Orsaken är att det 
enligt våra uppfattningar inte finns en enda flugfiskerulle med de egenskaper som vi 
har som krav. Genom att lägga samman våra gemensamma krav och kunskaper 
inom flugfiskeområdet växer en idé sakta fram. Då vi tillsammans specificerar våra 
krav startar det verkliga arbetet, att konstruera detaljerna för att möta våra krav och 
att söka fram komponenter som lämpar sig för vår produkt. 
 
I mesta möjliga mån har standarddetaljer använts. Dessa är inköpta hos olika 
återförsäljare. Det finns dock vissa delar som är specialtillverkade på grund av de 
funktioner som rullen ska vara utrustad med. Med hjälp av centralverkstaden och 
produktionsutvecklingsenheten vid LTU samt egna insatser är dessa komponenter 
tillverkade. 
 
Av allt att döma är en konstruktion av detta slag en komplicerad produkt att tillverka. 
Storlek och design är två viktiga detaljer som begränsar flugfiskerullens uppbyggnad. 
Betydelsen av att hålla sig till en design som i stort sett redan är åtkomlig på 
marknaden är stor. En alltför radikal förändring av designen kan göra det svårt att få 
positiv uppmärksamhet på flugfiskemarknaden. Vår förhoppning är att priset på 5389 
kr inkl. moms ligger på rätt nivå för vår presumtiva kundkrets. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
Ute på marknaden finns idag ett enormt utbud av flugfiskerullar. Dessa är utrustade 
med olika funktioner som t.ex. slirbroms, konventionell broms och, lite mer ovanligt, 
även utväxling av linintagningen. En konventionell broms innebär att spolen roterar 
när fisken drar ut linan och fiskaren själv bromsar med handen. Detta är också den 
vanligaste formen av broms. 
 
När man med en flugfiskerulle som inte är utrustad med slirbroms eller utväxling ska 
drilla in en fisk, så gäller det att vara alert. Om fisken ”rusar” och du inte är beredd på 
detta, är risken stor att lintafsen brister och fisken går förlorad. 
 
Med skiftande erfarenheter och olika uppfattningar om flugfiskets ädla konst 
konstaterar vi att det finns utvecklingsmöjligheter av flugfiskerullens konstruktion. 
 

1.2 Metod 
 
Kunskaper och data om flugrullarna är våra egna inblickar i ämnet. Därtill är uppgifter 
hämtade via Internet och av olika fiskeaffärer i Luleå stad. För att få rätt komponenter 
till produkten har vi kontaktat olika leverantörer inom Sverige. Egna experiment är 
gjorda för att erforderlig bromsverkan skall uppnås. Vi har även tillämpat våra 
inhämtade kunskaper från YTH-programmet för att kunna göra nödvändiga 
beräkningar av produktens egenskaper, konstruera produkten i ritprogram och 
kalkylera en produktion av rullen. 
 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med detta examensarbete är att omkonstruera och vidareutveckla 
flugrullsmodeller som redan idag finns ute på marknaden. Vi har valt att framställa en 
flugfiskerulle som har egenskaper liknande en haspelrulle. 
 
Det innebär att produkten kommer att inneha kvaliteter såsom slirbroms och 
utväxling. Konstruktionen skall dessutom vara så enkel som möjligt, så att en 
tillverkning av produkten blir lönsam. Då bör vår rulle bli slagkraftig på marknaden. 
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1.4 Mål 
 
Målet för vårt examensarbete är att ta fram en väl fungerande flugfiskerulle som är 
slagkraftig ute på marknaden. Våra förhoppningar är att funktion och prestanda skall 
tillmötesgå kundernas krav. Med det menas att rullen dels ska fungera i ”alla väder” 
och dels att komponenterna ska klara påfrestningarna som uppkommer. 
 
Vidare ser vi även att en produktion av flugfiskerullen ska kunna bli verklighet. För att 
uppnå detta är pris för tillverkning, funktion och design av avgörande betydelse. I 
mån av tid kommer vi att försöka tillverka en prototyp av rullen. 
 
 

1.5 Avgränsningar 
 
Då det ute på marknaden idag finns en mängd olika modeller av flugfiskerullar har vi 
valt att vidareutveckla de rullar som enligt våra tyckanden inte har tillräckliga 
egenskaper för att möta våra krav. 
 
Kalkylering av en vidare p roduktion är svår att beräkna då antalet rullar är avgörande 
för vilken tillverkningsmetod man tillämpar. En fiktiv produktion av ettusen rullar 
kommer att utgöra underlag för våra kostnadsberäkningar som dokumenteras i 
rapporten. 
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2 Konstruktion/ materialval 

2.1 Utväxling 
 
Utväxling av en flugfiskerulle ger ett flertal problem. En svårighet med att få en 
fungerande utväxling är att få ett tillfredsställande utrymme för de komponenter som 
skall få plats i rullen. Utrymmet får inte vara för stort men inte heller för litet. Är det för 
litet är det risk för att komponenterna inte finns tillgängliga för inköp, alternativt att 
delarna blir extra dyra pga. produktionstekniska skäl (t.ex. specialbeställning). Blir 
däremot utrymmet för stort är det risk för att rullen blir tung och klumpig. 
 
Andra skäl till att rullen inte får bli för stor för sin storleksklass är både pris och 
design. Ju större rulle man behöver, desto mera material erfordras och därmed ökar 
fiskerullens kostnad. Ökar rullens storlek ökar också komponenternas storlek och i 
och med det ökar rullens vikt. Utseendet av fiskerullen förändras också i och med att 
man ändrar storleken. Det får man ta hänsyn till då en speciell form och storlek redan 
finns och är accepterad på marknaden. Bryter man det mönstret är det stor risk att 
köparna blir tveksamma och därför håller sig till det redan beprövade. 
 
Utväxlingen är konstruerad så att ett större kugghjul med 45 kuggar (4) är fastsatt på 
drivningshylsan (5). Drivningshylsan är i sin tur monterad kring centrumaxeln. 
Därefter växlas hastigheten upp via ett 18 kuggars kugghjul (3) som är monterat på 
en mindre axel (6). På den mindre axeln sitter också ett kugghjul med 28 kuggar (2) 
som länkas tillbaka till spoldrivningen där det sista kugghjulet med 35 kuggar är 
monterat (1). Med denna kombination får vi således en utväxling av 1:2. Se figur 1. 
 

 
Figur 1. 

 
Beräkningar av krafter och moment vid utväxling beskrivs i bilaga 1. 
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2.2 Slirbroms 
 
Då flugfiskaren får napp kan linan av olika anledningar bli ospänd. Exempelvis kan 
fisken dra sig in mot land och påföljden blir att flugfiskaren försöker veva in överflödig 
lina med frenetisk energi. Ifall fisken då rusar ut mot mitten av sjön och fiskaren 
fortfarande vevar in lina är risken stor att lintafsen brister. 
 
”Flyropa”, med sin slirbroms, ser till att fisken kan dra ut lina samtidigt som fiskaren 
fortfarande försöker veva in densamma. Lintafsen kommer då med största 
sannolikhet att hålla för belastningen. 
 
Figuren nedan visar en schematisk bild av hur slirbromsens funktion är uppbyggd. 
Den genomgående centrumaxeln (9) med befintlig bromsskiva (8) dras mot 
bromslamellen. Samtidigt pressas motsvarande bromsskiva, (5) mot bromslamellen 
(7). Se figur 2. 
 

 
Figur 2 

 
Med detta utförande av bromsfunktionen innebär det att du, när du håller på att 
stranda fångsten och fisken rusar iväg ut igen, inte behöver släppa vevhandtaget för 
att linan ska kunna löpa ut. Då inväntar du avslutet på rusningen och fisken kan 
återigen börja drillas in. 
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2.3 Broms 
 
Under arbetets gång stöter vi på problem med bromsfunktionen. Dels vilket material 
som ska ge oss den rätta friktionen mellan bromslamell och bromsskiva, och dels 
vilken diameter som krävs på bromsskivan för att bromsverkan ska bli bra. Vi är 
överens om att en större bromsarea ger en jämnare bromsverkan. 
 
Det första materialvalet föll på plastsorten Torlon. Orsaken till att vi undersökte det 
materialet var att andra fiskerullstillverkare använt det för samma syfte. Materialet har 
de egenskaper som behövs för att få bra bromsegenskaper. Då materialet var svårt 
att få tag på, och dessutom är mycket dyrt, var vi pga. kostnadsbegränsningar 
tvungna att hitta något annat material. 
 
Kontakt togs då med en friktionsmaterialtillverkare som gav oss några alternativ för 
att få en bra bromsverkan. Det resulterade i att bromsmaterialet blev en lamell med 
typbeteckning 3910 D från företaget APE Industri AB. 
 
Konstruktionen är tänkt så att rullen aldrig ska bli helt fastbromsad. Det grundar sig 
på att fångsten inte ska kunna dra av lintafsen. När fiskaren fått napp kan det få 
ödesdigra följder ifall bromsen skulle vara åtdragen så att rullen är stum. 
 
Bromsmaterialet kan komma att revideras med tiden. Orsaken till det är att 
bromsverkan i detta skede endast är teoretiskt beräknad. 
 
Beräkning av bromskrafter se bilaga 2. 
 
 

2.4 Bromsskiva 
 
Bromsskivan är den detalj som bromsklossen trycks mot då bromsmuttern dras åt. 
Skivan är tillverkad av rostfritt stål och är integrerad med centrumaxeln som går tvärs 
igenom hela flugfiskerullen. 
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2.5 Kugghjul 
 
I och med att vi ska förse flugfiskerullen med utväxling är vi tvungna att utrusta den 
med olika kugghjul. Frågan är vilket material kugghjulen ska vara tillverkade av. En 
för tung metall ger rullen onödigt hög vikt.  
 
Vår första tanke var att använda kugghjul tillverkade av mässing. Ju längre vi kom i 
vårt ex-arbete, visade det sig att fiskerullen behövde göras lättare. Då beslutade vi 
oss för att ändra materialet till aluminium. Efter en stunds tankearbete kom vi också 
där fram till att det materialet kunde framkalla problem, av den orsaken att metall mot 
metall väldigt lätt kan skapa ljud och vibrationer. Vi beslutade oss återigen för att 
revidera vårt materialval. I och med att vi vill göra en rulle som går jämnt och tyst så 
valde vi till sist ett plastmaterial. 
 
Materialet blev en polyamidplast med produktnamnet Delrin. Valet av material bygger 
på återförsäljarens kunskaper och våra önskemål. Återförsäljaren som vi samrådde 
med är Ingenjörsfirman KEDJETEKNIK AB i Malmö. Inköpen skedde emellertid 
genom Mekanex Maskin AB. 
 
 

2.6 Lagringar 
 
För att flugfiskerullen ska gå lätt och inte ”glappa” monteras lager på flera ställen av 
rullen. Rullen är försedd med rullager och glidlager som noggrannare specificeras i 
stycklistan respektive sprängskissen. 
 

2.7 Stativ 
 
Stativet är den bärande delen i konstruktionen där bl.a. locket och flugrullfästet är 
monterat. 
Stativet är tillverkat av materialet aluminium med beteckningen SS 7075. 
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2.8 Spole 
 
Spolen är den del i konstruktionen där linan är upprullad. Med hänsyn till att spolen 
ska vara utbytbar, är den monterad på spoldrivningen på ett sådant sätt att montering 
och demontering ska vara enkel och kan ske utan verktyg. (se figur 3). 
 
Med hjälp av ett fjäderbleck (3) med tillhörande tapp som är monterat på 
spoldrivningen (1), kan man med ett enkelt handgrepp byta spole (2). Spolen är då i 
förhållande till spoldrivningen låst i axiell respektive radiell led. 
 

 
Figur 3 
 

Spolens gavlar är perforerade med ett antal hål. Vår idé med detta är dels att göra 
hela rullen lättare och dels att ge rullen en tilltalande design. 
 
Spolen är tillverkad i aluminium med beteckningen SS 7075. 
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2.9 Spoldrivning 
 
Spoldrivningen har till uppgift att driva spolen samt att hålla den på plats. Drivningen 
är lagrad med en nålrullbussning mot den genomgående axeln för att ge stadga åt 
spolen. Spoldrivningen är tillverkad av aluminium SS 7075 för att ge rullen låg vikt 
och god stabilitet. 
 
 

2.10 Axlar 
 
Rullens genomgående axel är tillverkad i rostfritt stål SS 2343. Även den mindre 
axeln, där de två följande kugghjulen är monterade, är tillverkade i detta material. 
Orsaken till materialvalet är att hållfastheten i stål kontra aluminium, som vi använt i 
andra komponenter, är högre. Axlarna i rullen är lagrade med glid- och rullager där 
risk för nötning skulle vara stor om axlarna är tillverkade i aluminium. Trots jakten 
med att försöka göra rullen så lätt som möjligt, är vi övertygade om att viktökningen 
med stål kontra aluminium, inte kommer att vålla några bekymmer. 
 
 

2.11 Lock 
 
Locket som ligger mot vevsidan är även det tillverkat i aluminium SS 7075. 
Monteringen av locket är av designmässiga skäl gjord så att det skruvas fast, från 
spolsidan av stativet, med fyra stycken försänkta skruvar. I och med det kommer 
skruvarna inte att synas från vevsidan. 
 
 

2.12 Design 
 
Designen är en viktig del av arbetet. Det första intrycket av en flugrulle  är bestående. 
Rullarna ute på marknaden har inte så stora skillnader i själva grundkonceptet. 
Färger, hålbilder för att göra rullen lättare, och materialval är väsentliga faktorer. Då 
vi har en begränsad budget har vissa idéer blivit förkastade av ekonomiska skäl. 
 



10 

 

2.13 Backspärr 
 
När bromsskivan, som i detta fall roterar motsols, kommer backspärren att fjädras 
mot centrumaxelns bromsskiva. Detta medför att när du t.ex. för hand drar ut lina 
kommer veven som är monterad på axeln inte att rotera. Det går att vända på 
backspärren beroende på om du vänster- eller högervevar. 

 
 
När bromsskivan roterar medsols, dvs. samma håll som du vevar in lina, ligger den 
fjäderbelastade backspärren och släpar mot bromsskivan utan att den påverkar 
funktionen. 
 

2.14 Tillverkning/Inköp 
 
Då flugfiskerullen skall produceras som prototyp för detta ex-arbete kommer vissa 
komponenter att tillverkas av bland andra Anders Johansson. Dessa delar är stativ, 
spole, kulhållare, axlar, spolhållare, glidlager, lock och bromsskiva. 
 
Detaljerad beskrivning av tillverkade detaljer finns under respektive ritning.(se 
ritningsbilagor) 
 
Komponenter som köpts av återförsäljare är upprättade i förteckning under 
styckelistan. 
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Källförteckning 
Karlebo Handbok (1990) 
Sture Lönnelid, Rune Norberg, Formelsamling för Tekologi och Konstruktion (1988) 
www.redington.com (020214) 
www.elgeco.com (020307) 
 
 

Bilagor 
 
Krafter och Moment    Bilaga 1 
Bromskrafter    Bilaga 2 
Operationslista centrumaxel   Bilaga 3 
Tillverkningsdata centrumaxel   Bilaga 4 
Kostnadsberäkning á 1000 rullar   Bilaga 5 
 
Ritningar 
Sprängskiss    100 
Detaljer 1:2     100,1 
Detaljer 2:2      100,2 
Glidlager/Sammanställning    100,3 
Lock     100,4 
Centrumaxel    100,5 
Drivningshylsa    100,6 
Bromsmutter/Lagring    100,7 
Utväxling     100,8 
Spoldrivning    100,9 
Spole     100,10 
Vev/Knopp     100,11 
Stativ     100,12 
Fäste till stativ    100,13 
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Krafter och moment 
 

 
I denna text ska vi ta upp vilka krafter och moment vi har utgått ifrån i vår 
dimensionering. Beräkningarna som är gjorda på kugghjul och axlar är baserade på 
ett ingenjörsmässigt antagande att fisken drar ut linan med en kraft av 10 Newton. 
 
Utväxlingsförhållandet mellan vev och spole blir 1:2. Själva kugghjulsuppsättningen 
är uppbyggd på fyra kugghjul samt en gemensam axel mellan kugghjul nr.2 och 3. 
Kugghjulen är av plast ( produktnamn: DELRIN ) och axel ( mellan kugghjul 2 och 3 ) 
är i rostfritt stål SS 2343.  
 
På spolen, där kraften 10 N från fisken kommer in, har vi räknat med en 
medeldiameter på 70 mm beräknat på cirka 17-20 meter lina ute i vattnet när fisken 
hugger. Med dessa värden skulle det till kugghjul 1 ( 35 kuggar ), som är 
sammankopplat med spolen, överföras ett moment av 350 Nmm. 
           

 
 
 
Moment ( M ) i Nmm 
Kraft ( F ) i N 
Radien ( R ) i mm 
 
M = F x R ger: 
M = 10 x 35 Nmm = 350 Nmm 
 
Kugghjul 1 ( 35 kuggar ) som har en delningsradie av 8,75 mm överför en 
periferikraft av 40 N till kugghjul 2. 
 
F = M / R ger : 
F = 350 / 8,75 N = 40 N    bilaga 1 sida 1 av 2 
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Kugghjul 2 ( 28 kuggar ) med delningsradien 7 mm överför till axeln mellan kugghjul 
2 och 3 ett moment av 280 Nmm. 
 
M = F x R ger : 
M = 40 x 7 = 280 Nmm 
 
 
Kugghjul 3 ( 18 kuggar ) har delningsradien 4,5 mm och lämnar en periferikraft till 
kugghjul 4 av 62 N. 
 
F = M / R ger : 
F = 280 / 4,5 N ˜  62 N 
 
 
Kugghjul 4 ( 45 kuggar ) har delningsradien 11,25 mm och är monterat på en 
axelhylsa, vilken ingår som en del i skivbromsen. Detta utvecklar med delningsradien 
som hävarm ett moment motsvarande 700 Nmm. 
 
M = F x R ger : 
M = 62 x 11,25 = 700 Nmm 
 
 
Axel för kugghjul 2 och 3 är i SS 2343 och är 4 mm i diameter. Diametern kan tyckas 
grov, men är tilltagen med tanke på lagerlägenas små dimensioner i själva rullhuset. 
Beräkning på vridspänning är gjord, vilken visar att säkerhetsfaktor 2 uppnås. 
 
Beräkning vridspänning : 
 
Material : SS 2343   s s ˜  230 N / mm²  
 
Tillåten vridspänning med 2-faldig säkerhet.  
τTill = 0,6 x 230 / 2 N / mm² = 69 N / mm² 
 
τv = Mv / Wv ger  : 
τv = Mv / (πx D³ / 16 ) = 700 / (π  x 4³ / 16 ) ˜  56 N / mm² 
 

 

 

 

 

 

 

                     Bilaga 1 sida 2 av 2 
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Skivbroms - uppbyggnad och bromskraft 
 
 

Flyropas bromssystem är uppbyggt av två bromsskivor med ett 
bromsbelägg mellan. Bromsskivorna är tillverkade av SS 2343. 
Bromsbelägget som vi räknat på är ett lamellmaterial med beteckning 
3910 D. I framtiden finns även planer på att testa plast, läder eller kork 
som bromsmaterial. 

Diametern på skivorna är utvändigt 26 mm, och invändigt 12 mm. Med ett 
inkommande moment av 700 Nmm och en radie på 9,5 mm så kommer 
det att behövas en friktionskraft på cirka 74 Newton (för 100% låsning ). 
  
Mv = 700 Nmm 
 
R = 9,5 mm 
 
Mv / R = F fr  ger: 
 
F fr  = 700 / 9,5 ̃  74 N 
 
Bromsmaterialet vi valt har friktionskoefficienten µ = 0,4, vilket innebär att 
det behövs en tryckkraft från bromsmuttern på 185 Newton för att uppnå 
full låsning. För att åstadkomma detta på ett tillfredsställande sätt och utan 
glapp så är en fjäderbricka monterad på centrumaxeln. Brickan är 
tillsammans med gängstigningen på bromsmuttern ( M6 x 0,75 ) beräknad 
att på drygt ett halvt varv uppnå en maximal bromskraft. 
 
Normalkraft ( N ) 
Friktionskoefficient ( µ ) 
Friktionskraft ( F fr ) 

F fr  = N x µ 

 
N = 74 / 0,4 = 185 Newton 
 
 
Eftersom vi  inte eftersträvar full låsning så kommer vi att prova oss fram 
på prototypen och montera en fjäderbricka med endast 42 Newton 
tryckkraft. Om det visar sig att bromskraften blir för liten, så finns utrymme 
planerat inne i rullen för brickor med större tryckkraft. 

 
 
 
 
 
 
 
                     Bilaga 2 
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Operationslista

Ritn.nr Benämning Best.ant Godk.ant
100.5 centrumaxel 1000

Material och dimension Vikt kg/st Kg/order
SS 2343 /diam.28 mm 0,24 240
Op nr Operation Verktyg/Mätdon Maskgrupp Op tid Ställtid Anm.

10 Svarvning Nc-stångmaskin 1,03 0,1 min/st.

Operationsbeskrivning för op nr. 10

Delop nr. Deloperation Verktyg Varv Hast Matn Skärdjup Anm.
Mätdon r/min m/min mm/varv mm

10.1 Grovsvarvning CNMG 120408 GC 1025 3000 165 0,35 < 3
10.2 Finsvarvning CNMG 120404 GC 1025 3000 165 0,15 < 1,5
10.3 Spårstick Snabbstål 900 0,1 låsring
10.4 Gängning R 166.OG-16MM01-075 GC1020 3000 130



6 

Tillverkningsdata centrumaxel 
 

Baserat på bearbetning i NC-stångmaskin med motspindel och dubbla x och z-axlar. 
 
Beräkningarna nedan är baserade på utgångsmaterial med diameter 28 mm. 
Axeländar skall svarvas till diameter 6 respektive 4 mm.Skärdata är grundat på 
medeldiameter 17 mm och matning 0,30 mm/varv. 
 
Material:  Rostfritt stål SS 2343 
Skärstål grovskär T-MAX. P wiper-skär CNMG 120408 GC 1025 
Skärstål finskär T-MAX. P wiper-skär CNMG 120404 GC 1025 
Skärhastighet(V c ): 165m/min 
Varvtal(n):  3000 varv/min 
Antal skär:  12 
Gängning:  2x 
Insticksspår: 1x 
Bearbetningslängd(L): 326 mm 
Matning(f):  0,15-0,35 mm/varv 
Diameter(D): 17 mm 
Ingreppstid(T): i sekunder 
Fördelningstid: 25% 
Ställtid:  5 sek 
Totaltid:  i sekunder 
 
Antaget: 
 
Gängning:  2 gängningar á 7,5 sekunder=15 sekunder 
Insticksspår: 8 sekunder 
Maskinkostnad: 700 kr/tim 
 
Uträkningsformler: 
  V c =n×π×D/1000 
  n=165×1000/(17π) =3000 varv/min 
  T=L×60/n×f 
  T=326×60/(3000×0,30)=22 sekunder 
  T+ gängning + insticksspår =45 sekunder 
  45 sekunder×25% fördelningstid=57 sekunder 

Totaltid=57+5=62 sekunder 
 

Totalkostnad för material och bearbetning/axel 
 
Densitet(δ):  7,8 kg/dm 3  
Materialkostnad: 50 kr/kg 
Volym(V):  0,03 dm 3  
Massa(m):  0,24 kg 
Materialkostnad/axel: 12 kr/axel 
 
Maskinkostnad×totaltid+materialkostnad 

700kr/tim×62 sekunder+12 kr=24,05 kr/axel  Bilaga 4 
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Kostnadskalkyl 
 

Kostnadskalkyl för tillverkning av 1000 st. flugfiskerullar 
 

Detaljer Storlek Antal Pris kr/st 
        

Glidlager diam.6x4 2 8,90 
Glidlager diam.8x6 2 10,84 
Spårring diam.5 1 0,12 
Spårring diam.12 1 0,21 
Vågad fjäderbricka diam. 3 5,55 
Axialbrickor diam.5-15 2 2,90 
Axialbrickor diam.6-19 2 3,90 
Axialbrickor diam. 12-26 2 5,13 
Plastbrickor   cirka 50,00 
Nålrullbussning   1 24,50 
Bromsskiva   1 12,00 
Knopp   1 5,00 
Vev   1 6,00 
Kupolmutter/skruvar   1 resp. 4 1,50 
Drevsats med bearbetning av 
axel   1 sats 300,00 
Spole   1 181,00 
Bromsmutter   1 32,00 
Spoldrivning   1 77,00 
Stativ   1 160,00 
Fäste för stativ   1 160,00 
Centrumaxel   1 24,05 
Drivningshylsa   1    6,00 
Material     150,00 

        
        
        

Tillverkningskostnad/st     1226,60 
        

Tillverkningskostnad 1000st     1245081,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 5 


