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Förord 
 
 
 
I utbildningen på YTH-verkstadsteknisk linje ingår att genomföra ett 
examensarbete för att eleverna ska få tillämpa inhämtade kunskaper. 
 
Resultatet av examensarbetet presenteras i denna rapport. 
 
Under projektets gång har många personer och företag anlitats för råd och 
information. Vi vill därför rikta ett stort tack till dem som har varit oss till hjälp. 
 
 
 
 
 
 

Ett speciellt tack till våra handledare: 
 

Torsten Nilsson                    Examinator / Handledare 
 

Kjell Lindfors                      Examinator / Handledare 
 

Pekka Katila                       Examinator / Handledare 
 
 
 
 

Kontaktpersoner på Boden Rehab: 
 

Tommy Berg                       Konstruktör / VD 
 
 
 
 
 

Samt andra viktiga personer som ställt upp för oss: 
 

Dennis Petterson                 Industriell design 
 

       
       

      



  

Sammanfattning 
 
Vårt examensarbete gick ut på att utveckla ett nytt flexibelt fotstöd till Boden 
Rehabs elektriska rullstolar. Med flexibelt menas att fotstödet ska kunna fällas upp 
från vertikalt till horisontalt läge. Under den rörelsen måste även en steglös 
förlängning av fotstödet ske för att ge en riktigt bra komfort. 
 
Det befintliga fotstödet har vissa brister, dels i flexibilitet och dels i hållfasthet.  
 
Önskemålen på det nya fotstödets funktion från Boden Rehab var: 
 
Uppfällning: 90° från vertikalt till horisontalt läge. 
Förlängning: minst 210mm steglöst under uppfällningen. 
Hög hållfasthet. 
Få rörliga delar. 
Ej fördyrande konstruktion. 
 
Vårt arbete blev alltså att arbeta fram en lämplig mekanisk lösning som uppfyller 
dessa krav. 
  
Den konstruktionslösning vi har kommit fram till klarar en uppfällning på 90° 
och en förlängning av fotstödet med 230mm. Den har få rörliga delar, och hög 
hållfasthet. 
 
Vi anser att konstruktionen bör tas i produktion, då den ger en klar förbättring av 
komforten och  är ekonomiskt försvarbar. 
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1 Bakgrund 
 
Boden Rehab i Boden är ett företag som tillverkar rullstolar och andra 
hjälpmedel för människor med olika handikapp. Idag tillverkas rullstolar där alla 
funktioner är elektriska. Den rullstolsbundna styr hela stolen, samt alla dess 
inställningar ifrån en kontrollpanel. Stolen har en elektriskt driven kulskruv som 
gör det möjligt för användaren att justera fotstödet och därmed underbenet från 
vertikalt till horisontalt läge. Problemet med denna konstruktion är att man måste 
få en längdkompensering vid den 90° rörelsen (se 3.1). 
 
Syfte 
 
Problemet idag är att man får en otillräcklig rörelse p.g.a. att den konstruktion 
som ska ge längdkompenseringen hämmar rörelsen. Med en förbättring av denna 
konstruktion borde man kunna få en fullgod funktion med hög hållfasthet.  
 
Mål 
 
För att kunna få en förbättring av konstruktionen krävs det att vi når en 
längdkompensering av minst 210mm, samt att konstruktionen ska tåla en 
belastning av 200 kg. Boden Rehab vill att vi ska konstruera ett fotstöd, som 
klarar uppställda krav.  
Vi ska även ta fram ritningsunderlag och en kostnadskalkyl för det nya fotstödet.        



2 

1.1  Företagspresentation. 
 
BODEN REHAB AB 
 
 
Boden Rehab utvecklar, tillverkar och marknadsför kommunikationshjälpmedel 
för handikappade. Verksamheten domineras av mikrodatorstyrda elrullstolar.  
 
I dagsläget har företaget 14 anställda inklusive säljare. Försäljningsvolymen ligger 
för närvarande på ca 200 rullstolar per år. 
 
Utveckling är företagets styrka. Boden Rehab är i grunden ett utvecklingsföretag, 
men har också avdelningar för svetsning, montering, elektronik och försäljning. 
 
Snabb service 
 
En av företagets angelägenheter är att ge personlig och snabb service till sina 
kunder. Normalt levereras reservdelar samma dag som de beställs. 
 
Sverige och Europa 
 
På den svenska marknaden, som är hemmamarknad, sker försäljning via egna 
säljare. Utanför Sverige satsar Boden Rehab i första hand på den europeiska 
marknaden, men då via återförsäljare. Exportverksamheten, som är relativt ny, ska 
expandera och för närvarande knyts kontakter med företag som skall sälja 
företagets produkter. 
 
 
 



3 

1.2 Avgränsningar 
 
Arbetet var i första hand i utbildningssyfte men för att göra det intressantare och 
mer stimulerande så valde vi att jobba mot / tillsammans med ett företag. Detta 
medförde vissa krav och mål som vi jobbade mot. 
 
 
Kravspecifikationer från Boden Rehab: 
 
• Inte öka antalet komponenter 
 
• Inte fördyra produkten 
 
• Inte avvika designmässigt 
 
• Förbättra konstruktionen 
 
• Servicevänlig 
 
 
Kravspecifikationer från universitetet: 
 
• Göra en tidplan 
 
• Hålla tidplanen 
 
• Presentera en mellanrapport 
 
• Presentera en slutrapport 
 
• Muntlig presentation 
 
För att bli godkändt krävdes att projektarbetet innehöll: produktionsteknik, 
bearbetningsteknik, konstruktion, ekonomi och ritteknik. 
      
Detta arbete har utförts under vårterminen parallellt med tre andra kurser. Tiden 
vi har haft till förfogande för examensarbetet har varit ca 300 timmar. 
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2 Problembeskrivning 
 
Befintlig konstruktion. 
 
Här följer en beskrivning av vårt examensprojekt gällande flexibelt fotstöd för 
rullstol. 
Rullstolen som vi arbetar med är till för de som är mycket rörelsehindrade. Alla 
funktioner styrs av användaren med elektronik via en kontrollpanel. Elektroniken 
är mycket avancerad, och det finns ett otal funktioner. Exempelvis vid längre 
förflyttningar med högre fart kan stolshjulen börja att vobbla om inte styrenheten 
kompenserar obalansen. Användaren av stolen kan steglöst reglera ryggstöd och 
fotstöd från sittande  till liggande ställning efter behov. Dessutom är hela sitsen 
höj och sänkbar. Komforten är ypperlig i dessa stolar och de känns lyxiga i sin 
helhet. Vid framtagning av stolarna har man verkligen tagit hänsyn till människor 
med grava rörelsehinder. 
Med det flexibla fotstödet menas att fotplattan ska kunna röra sig i längdled när 
man vill sträcka på benen. Rörelsen sker med hjälp av en elektrisk kulskruv som 
lyfter upp fotstödet till det horisontella planet. Denna rörelse tillsammans med de 
andra funktionerna är till för att ge de rörelsehindrade ytterligare en möjlighet att 
ändra sittställning, då de tillbringar många timmar i rullstol. 
   
Kulskruven vrider vid aktivering hela fotstödet ifrån -90° vid knät i sittande 
ställning, till det att benen nästan ligger horisontellt. Det befintliga länksystemet 
är inte riktigt bra p.g.a. många rörliga delar samt att det hämmar den 90° rörelsen, 
så att den stannar c:a 20° för tidigt.  
 
Längdkompenseringen som man vill uppnå är till för att man ska kunna ha 
kontakt med stolsdynan i knävecket under hela rörelsen. P.g.a. radieskillnaden  
mellan knäleden och gångjärnet kommer fotstödet närmare foten och behöver 
därför förlängas för att knävecket/benet ej ska lyfta ifrån stolsdynan. 
Med den nuvarande konstruktionen har fotstödet 180mm förlängning och 70° 
rörelse från markplanet mot den önskvärda på 90° och 210mm 
längdkompensering. ( Se 3:1)  
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3 Befintlig konstruktion 
 
Här följer en beskrivning av den befintliga lösningen på flexibelt fotstöd på el-
driven rullstol. 
 
Funktion och prestanda:  
 
Steglös elektrisk justering av benstödets vinkel mot horisontalplanet mellan -90° 
och ~ - 20°.  
 
Längdkompensering av benstödet 0 vid –90° till max 180mm vid –20°. 
 
Den befintliga lösningen består av ett elektriskt ställdon i form av en linjärenhet 
som angriper benstödet och sköter lägesändringen, mellan –90° och –20°. 
 
Benstödet består av två profilrör som i varandra ger teleskopverkan / 
längdkompensering. Kompenseringen i sig sköts av ett länksystem mellan yttre 
profilröret och rullstolens chassi. Förlopp: linjärenheten trycker ut benstödet, som 
via länksystemet ändrar både vinkel och längd. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kulskruv ( Linjär enhet ) Befintligt länksystem 



 
3.1 Problem vid uppfällning av fotstödet. 
 
Ett problem uppstår när användaren vill räta ut benen genom att justera vinkeln 
på fotstödet. 
kommer ben
förlängning fö
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P.g.a. det avstånd som är mellan fotstödets ledpunkt och knäleden, 
en att tappa stödet från stoldynan och fotstödet. Här krävs en 
r att sittställningen ska bli bekväm. 

 

Här syns att benet förlorar kontakt 
med stoldynan i utfällt läge. 

90° 

0° 

-90° 
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4 Arbetsmetoder 
 
Det hela började med att vi gjorde ett företagsbesök på Boden Rehab, där vi fick 
problemet beskrivet för oss. Vi samlade data och mått. 
 
Brainstorming  
 
Arbetet fortlöpte med ”brainstorming” där vi skissade och diskuterade ett flertal 
riktningar. Vi försökte att glömma den befintliga konstruktionen för att inte 
influeras av den, och istället fokusera på enkelheten och angripa problemet från 
alla tänkbara vinklar, vilket visade sig vara otroligt svårt. 
Efter några veckor så hade vi fött fram tre tänkbara lösningar. Efter diskussioner 
och kritisk granskning föll två av dem bort på grund av kostnadsskäl. Vi fortsatte 
att arbeta på den kvarvarande lösningen, som vi trodde på. 
 
Ritningsarbete 
 
Ritningsarbetet har skett fortlöpande under hela tiden eftersom nya idéer och 
konstruktioner uppkommit. Ritningsarbetet har skett både manuellt och i Cad. 
 
Prototyp i papp 
 
Vi beslöt att bygga en prototyp i papp för att kunna se om vår teoretiska modell 
skulle fungera i praktiken. Till vår glädje så stämde det. Detta resulterade i ett 
nytt företagsbesök för att beskriva våra tankegångar och visa upp prototypen. Det 
visade sig att vi var inne på rätt spår, men vissa förändringar måste göras. Ny 
”brainstorming” krävdes. 
 
Prototyp i stål 
 
Efter vår nya ”brainstorming” gjorde vi en beredning för en ny prototyp, nu i stål 
med modifieringar enligt Boden Rehabs önskemål. Tillverkningen av prototypen 
gjorde vi på universitetets maskinavdelning. 
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Hållfasthetsberäkningar 
 
Hållfasthetsberäkningar har gjorts med hänsyn till de skjuvspänningar och 
hålkanttryck som uppstår i konstruktionen. 
 
Rapportskrivning 
 
Dokumentation och rapportskrivning har skett kontinuerligt under hela 
examensarbetet, med största arbetsinsatsen under sammanställningen av 
slutrapporten. 
 
Intervjuer och företagsbesök 
 
Vi har använt oss av intervjuer i kontakter med uppdragsgivare både direkt och 
per telefon. Inhämtad information sammanställdes i handskrivna anteckningar och 
dagbok fördes. 
 
Fotodokumentation 
 
För enkel fotobehandling använde vi oss av en digitalkamera och överförde 
bilderna till datormiljö. Detta gjorde det enkelt att komma ihåg och bearbeta 
materialet. 
 
Autocad, Mekcad 
 
AutoCad och MekCad är de program som vi använt oss av för att framställa 
ritningarna. 
 
Internet 
 
Internet har varit till stor hjälp för oss, speciellt när vi ha velat ha snabb 
information. Många företag eller kontaktpersoner som vi använt oss av, har vi 
hittat på det sättet. 
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5 Ny konstruktion 
 
Vi har fått till uppgift att ta fram en enklare och smidigare konstruktion än den 
befintliga, som är ett länksystem med returfjädrar. Det hela handlar om att man 
vill ha en större längdkompensering, när man ska sträcka ut benet sittande i en 
rullstol.  
 
Vi har alltså följande problem att lösa: 
 
• Försöka få en förlängning på minst 210mm vid 90° rörelse. 
• Att ej använda oss av några dyra detaljer. 
• Miniminera antalet rörliga detaljer, samt att dimensionera fotstödet för en 

belastning på 200 kilo när fotstödet är i det läge man kliver av och på  
rullstolen.     
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5.1 Kugghjulslösning 
 
Vi hade även funderingar på en lösning med kugghjul som skulle förlänga 
benstödet genom en utväxling mellan kulskruven och benstödet. Vi tog kontakt 
med Mekanex och beställde deras konstruktörskatalog. Vi hade tänkt att det 
skulle fungera på följande sätt: en kuggstång på kulskruven, en vid benstödet och 
mellan dom två  kugghjul som skulle ordna en utväxling och trycka ut benstödet 
när det vrids upp mot 0°. På det här sättet skulle det inte vara några större 
problem att ordna en förlängning. Problemen med den lösningen var att den 
skulle bli förhållandevis dyr  i jämförelse med den slutgiltiga lösningen. Ett annat 
problem var att få konstruktionen liten och smidig för att den skulle rymmas 
under sitsen. Det vore möjligt att tillverka utväxlingen så att den skulle bli ganska 
platt, men den skulle ta stor plats på bredden.     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Elektrisk 
kulskruv 

Utväxling mellan 
kugghjul 

Kuggstång Arm som sköter 
förlängning av fotstödet 
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5.2 Hydrauliklösning 
 
En lösning med hydrauliska komponenter som sköter kompenseringen skulle 
vara mycket smidig och inte skrymmande på något sätt. Den skulle även vara lätt 
att justera efter behov och önskemål. 
Med enkla komponenter skulle man kunna styra minsta rörelse exakt som man 
vill. 
 
P.g.a. kravet på smidighet i konstruktionen så är hydraulik ett mycket bra 
alternativ. 
Det skulle inte bli någon synlig mekanism som skulle vara i vägen eller 
skrymmande på något sätt. 
Kraften som hydraulcylindern behöver för att göra längdkompenseringen, skulle 
vi ta från den redan befintliga kulskruven som utför rörelsen i knäleden. 
I samband med att den rörelsen sätter i gång så skulle den påverka en kolv, som i 
sin tur skulle överföra kraften till vår längdkompensering. 
 
För att vi skulle kunna gå vidare med denna lösning  tog vi kontakt med några 
firmor som har produkter av detta lag.  
Vi fick till svar att man behövde en utförligare funktionsbeskrivning. 
 
Vi kontaktade företaget Hydroscand som finns här i närområdet och presenterade 
vårt problem. Vi fick till svar att det inte skulle vara några problem att konstruera 
en lösning som överensstämde med våra önskemål på kompenseringen, men det 
skulle bli en dyr konstruktion. 
 
Samtidigt som vi undersökte denna lösning med hydraulik, så arbetade vi även 
parallellt  med andra lösningar som skulle resultera i en avsevärt lägre kostnad. 
Lösningsförslaget med kolv och hydraulcylinder hamnade därför i skymundan, 
för att sedan helt avslutas. 
Det enda negativa vi kunde komma på med denna lösning, var att den skulle bli 
lite för dyr. Vi hade ju kravet på oss att det inte fick kosta för mycket. 
Vi drog slutsatsen att den totala kostnaden inte skulle stå i proportion till fördelen 
med en smidig och tilltalande konstruktion. 
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5.3 Rem - fjäderlösning 
 
Konstruktionen skulle fungera så, att när benstödet vrids upp mot 0° från 
utgångspunkten, skulle stången med löprullen följa med samtidigt som en fjäder 
inne i benstödet skulle trycka ut fotstödet när remmen blev längre.  
Denna lösning kräver en tryckfjäder, som klarar av en längdkompensering på 
minst 210 mm. 
Fjäderns uppgift i detta skede är att sköta utmatningen av teleskopet, så att man 
uppnår full längdkompensering. 
Returen av teleskopet, så att det kommer till sitt ”hemmaläge sker genom att 
stången pressar tillbaks rullen som spänner remmen och längdkompenseringen går 
tillbaka till 0. (se 5.4 första prototypen) 
 
För att veta vilken fjäderdiameter och längd som krävs så sökte vi på internet 
efter företag som kunde hjälpa oss. Vi hittade ett företag vid namn Envikens 
fjäder, som var villiga att hjälpa till. 
Vi faxade över en skiss på vår konstruktion för att få tag på rätt fjäder. 
Tyvärr visade det sig att deras dataprogram inte klarade av beräkningar på en så 
lång fjäder som vi var i behov av. 
Men vi fick ett tips om att kontakta Västerås tråd, som skulle klara av våra 
dimensioner. 
Efter telefonkontakt med Västerås tråd beslöt vi att faxa över 
problembeskrivningen för att få förslag på en lämplig fjäder. 
 
I och med detta var vi ganska övertygade om att vi var nära den slutliga lösningen 
och vi beslutade oss för att besöka vår uppdragsgivare igen med skisser och vår 
pappersprototyp. 
 
När vi presenterade vårt förslag, så kom vi tillsammans med Tommy fram till att 
en fjäder i denna konstruktion skulle vara helt onödig. 
 
Längdkompenseringen med denna remkonstruktion skulle skötas helt av 
egentyngden hos den rullstolsbundnes ben. Med teflonbussningar i teleskopet blir 
friktionen så liten, att den som sitter i stolen aldrig känner av det lilla motstånd 
som uppstår. 
 
Eftersom vi ännu inte hade fått något svar från Västerås tråd, så kontaktade vi 
dem igen. Det visade sig att de inte hade haft tid med oss ännu, så vi tackade för 
visat intresse och förklarade att vi inte behövde hjälp av en fjäder för att 
kompensera utmatningen av teleskopet 
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5.4 Första prototypen 
 
Efter mycket ”brainstorming” beslöt vi oss för att bygga en prototyp av rem-
fjäderlösningen. Syftet var att kontrollera de teoretiska beräkningar vi gjort. 
Med prototypen som gjordes i papp, kunde vi se funktonen och mäta 
förlängningen. 
 
 
 
 

 
 

Utfällt läge  

Nedfällt läge 
-90 grader. 
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6 Slutlig lösning 
 
Efter att ha utvärderat vår tillverkade stålprototyp kom vi fram till att vi hade 
uppnått kraven på funktion med de kravspecifikationer vi förutsatt. Dvs. målen 
att klara lägesändringar mellan –90° och 0°, och en längdkompensering som är 0 
vid –90° och minst 210mm vid uppfällt läge var uppfyllda. Konstruktionen som 
sådan blir mycket liten och nätt. Den är dessutom lätt och ekonomiskt försvarbar 
att tillverka.  
Svårigheterna under arbetets gång har varit att uppfylla alla krav. Vårt första 
förslag på lösning hade klarat kraven på lägesändring och längdkompensering, 
men den var utrymmeskrävande och svårare att tillverka. Den slutliga lösningen 
har också fördelen med en mycket låg friktion, vilket eliminerar risken för 
självlåsning s.k.”byrålådseffekt”. 
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6.1 Funktionsbeskrivning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fotstödet i hemmaläge / Instegsläge 

45° vinkel och längdkompensering påbörjad 

0° vinkel och 230 mm 
längdkompensering 
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6.2 Krafter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
                                                                                           
 
 
 
                                            
        Belastning av 200 kg 
 
 
 
Här har vi åskådligjort en skiss på hur krafterna kommer 
att påverka vår konstruktion. De 200 kg ska simulera en person, som står på 
fotplattan. 
 
 
 
 
 

Belastningen på konstruktionen 
symboliseras av pilarna. 

I dessa punkter får vi 
både hålkanttryck och 
skjuvkrafter. 
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6.3 Beräkningar 
 
Beräkningarna som vi har gjort på hålkanttryck samt skjuvpåkänning finns på 
bilaga 6.3.1, resp. 6.3.2. 
Vi har valt att använda oss av 2mm plåt i DOMEX 355 YP för tillverkning av 
detaljerna till vår konstruktion. Vårt val av dimensioner bygger på beräkningar av 
de påfrestningar som konstruktionen utsätts för. 
Till axlar i konstruktionen har vi använt 6mm komprimerad rundstång i SS 
1550-06 p.g.a. dessa finns i standardstorlek och har en h10 tolerans.   
 

tilltill στ ⋅= 6,0  
 
ph= Hålkanttryck 2/ mmN  
 
F = Kraft  N 
 
A= area 2mm  
 
t = Plåttjocklek  mm  
 
η  = Säkerhetsfaktor 
 
d = Diameter  mm  
 
n = Antal pinnar 
 
m = Antal skjuvytor per pinne 
 

=elR Sträckgräns N/mm 2 (ur tabell) 

 
tillτ  = Tillåten skjuvspänning N/mm 2  

 
 
Beteckningar och tillåtna värden är hämtade ur formelsamlingen Lönnelid & 
Norberg , samt materialdata från Stålsäljarna AB, Luleå. 
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6.3.1 Hålkanttryck 
 
2 plåtar som tar upp kraften. 
 
F = 2000/2   = 1000 N per plåt. 
 
t= 2  mm  
 
d=6  mm  
 

dt
FPh ⋅

=  

 
2/83

62
1000 mmNPh =

⋅
=  <phtill  =

2/355 mmN  

 

       
 
 
 
Vid beräkningar med 2 mm plåt och en skruvdiameter på 6 mm får vi ett 
hålkanttryck på 83N/mm 2  som är mycket lägre än  htillP  , vilket är en fördel med 
tanke på livslängden. 
       
 
 
                                                    Skjuvkraft i axel 
   
 
 
 
 
 
 
 

F = kraft 
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6.3.2 Skjuvning 
 
Skjuvspänning i pinnarna som håller rullarna. 
 

Rel = 260N/mm2  2/
3

260 mmNtill =τ  

 

3=η    2/526,0
3

260 mmNtill =⋅=τ  

 

Amn
F

⋅⋅
=τ    

 
 

4
621

2000
2⋅⋅⋅

=
π

τ  = 36N/mm2  < τtill = 52 N/mm2 

 
Diameter 6mm ger en skjuvspänning på c:a 36N/mm 2  och materialet tillåter en 
skjuvspänning på 52N/mm 2  med 3-faldig säkerhet, resultatet är fullt tillräckligt 
för detta material. För att få konstruktionen estetiskt i sin helhet valde vi en 
diametern 6 mm på pinnen, därav den höga säkerheten mot skjuvning.    
 
         F 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skjuvytor 
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6.4 Remprestanda 
 
Eftersom vår konstruktion kräver en rem som sköter längdkompenseringen, så 
har vi varit i kontakt med ett par olika företag angående remmars hållfasthet. 
 
Ett företag som ligger i Kumla har skickat prover på remmar till oss. Vi fick tre 
olika typer, där samtliga uppfyllde våra krav. Våra krav var att remmen ej fick 
vara mer än 20 mm bred och 2 mm tjock samt att den skulle tåla en belastning på  
minst 400 kg för att vi ska hamna på en acceptabel säkerhetsnivå. Vårt val är en 
Polyesterrem som är 19-20 mm bred och 1 mm tjock och har en brottgräns på 
440 kg. Denna rem används även av sjöfolk och är mycket hållfast i olika miljöer. 
Remmarna går att få i metervara samt en ögla i den ena änden och passar vår 
konstruktion.  
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7 Kostnadsberäkningar 
 
Kostnaderna är beräknade för tillverkning av 100 stycken kompletta 
uppsättningar av detaljer till vår konstruktion. 
 
Underlaget för våra beräkningar är baserat på en timkostnad a´ 400 kr.  
För beräkning av laserskärning lät vi Erlandssons Mek lämna offert från våra 
ritningar. 
 
Kostnader för skärande bearbetning har vi beräknat enligt följande: 
Bearbetningstid per styck x timtid + ställtid. 
 
Materialkostnaden är beräknad genom :  
Massa x kilopris för de olika materialen. 
 
Kilopriser fick vi från Stålsäljarna AB i Luleå. 
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7.1 Materialkostnader  
 
 
BENÄMNING PRIS / 100 st. 
Pinne 1 & 2 50,00 kr. 
Löprulle 1 107,50 kr. 
Löprulle 2 55,50 kr. 
Fäste sits  19,00 kr. 
Remfäste fotstöd 12,20 kr. 
Bygel 83,20 kr. 
Konsol 104,20 kr. 
Rem 292,50 kr 
Låsring 300,00 kr. 

∑∑∑∑ 1024,10 kr. 
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7.2 Arbetskostnad 
 
    
BENÄMNING TID/100 ST TIMKOSTNAD PRIS/100 ST 
Löprulle 1 0,96 h 400kr 384,00 kr 
Löprulle 2 0,92 h 400kr 368,00 kr 
Pinne 1 0,42 h 400kr 168,00 kr 
Pinne 2 0,84 h 400kr 336,00 kr 
Fäste sits 2,22 h 400kr 888,00 kr 

∑∑∑∑ 2135,00 kr 
 
 
 
Laserskärning. 
   
BENÄMNING PRIS/100ST 
Konsol 800 kr 
Fäste för rem 440 kr 
Bygel 775 kr 
Ställtid 500 kr 

∑∑∑∑ 2515,00 kr 
 
 
 
Totalkostnad för 100 st. 
 
Materialkostnad 1024,10 kr 
Arbetskostnad 4650,00 kr 
AFFO   851,10 kr 

∑∑∑∑ 6525,20 kr 
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7.3 Produktionsteknik/tillverkning  
 
I vårt produktionstekniska arbete har vi diskuterat olika produktionsmetoder för 
detaljerna vid ett årsbehov av 100 st. 
Vi har kommit fram till följande: 
 
Bockning  
 
Bockning av detaljerna Konsol 100:1 och Bygel 100:2 sker lämpligast i kantpress 
som klarar en plåttjocklek av 2 mm. Med tanke på detaljernas geometri och 
tolerans bör ett U-bockningsverktyg användas. Alternativt kan hydraulisk 
press/excenterpress användas. 
 
Svetsning  
 
Svetsning av detaljen Konsol 100:1 mot befintligt profilrör sker med hjälp av 
enkel svetsfixtur för att kunna hålla god repetitionsnoggrannhet. 
Svetsmetod: MAG. 
 
Svarvning 
 
Våra beräkningar bygger på att svarvning av detaljer Löprullar 100:3, 100:4 samt 
pinnarna 100:7 och 100:8 sker i NC – svarv.  
 
Skärning 
 
Med hänsyn till koaxialhetstolerans för hålen i detaljen bygel 100:1 och 100:2 
måste borrning ske efter bockning med borrjigg. 
 
Med tanke på nedanstående detaljers geometri, tjocklek och årsförbrukning blir 
laserskärning det lämpligaste tillverkningssätet.  
 
Detaljer som laserskärs: 
 
Konsol 100:1 
Bygel 100:2 
Remfäste fotstöd 100:6 
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8 Bilagor 
 
8.1 Ritningar 
8.2 Tidplan 


