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Hela processen från undersökning av marknad och marknadspotential till konstruktion och 
utvärdering av ett fäste för att kunna montera en Optimal sandspridare på en Flexitrac 
kompaktlastare. 



 

Sammanfattning 

Trejon är en importör och tillverkare av lantbruks och entreprenad maskiner. I sortimentet finns 
kompaktlastare Flexitrac och sand-/saltspridaren Optimal. Det har framkommit ett behov av att ta 
fram ett fäste för att kunna montera en mindre sand-/saltspridare modell SP250 bak på en av de 
största kompaktlastarna modell 1236. Målet med arbetet var att ta fram ett fäste för detta genom 
att undersöka konkurrenter, behov och marknadsmöjligheter. För att med det som underlag föreslå 
lämplig lösning, konstruera en prototyp och slutligen en färdig lösning. 
 
Konkurrenter och konkurrenters lösningar undersöks via en internetstudie och en kvantitativ 
marknadsundersökning genomförs, för att ytterligare ge god bakgrundsinformation om vilka krav 
som ska ställas. Detta är grunden för produktutvecklingsprocessens kravspecifikation. En lösning väljs 
och en prototyp tillverkas och utvärderas mot ställda krav.  
 
Resultatet blev ett fäste bultat direkt bak på kompaktlastaren för att göra på och av montering 
enkelt. Fästet ansluter sedan med tre sprintar mot sand-/saltspridaren även det för att underlätta 
montering. Den färdiga lösningen är väl anpassad som lösning men några punkter finns för vidare 
utveckling, såsom självlastning och flytt av kompaktlastarens belysning.  

Abstract 

Trejon is an importer and manufacturer of machines for agriculture and entrepreneur work. In the 
product range they have among other the compact loader Flexitrac and the sand/salt spreader 
Optimal. They have a need to manufacture a connection frame to mount one of the smaller sand/salt 
spreader model SP250 in the back of one of the bigger compact loader model 1236. The objective of 
this work was to find solution for this by examining the competition, the needs and the market 
potential. With that as a solid foundation present a suitable solution, construct a prototype and a 
finished solution. 
 
The competition and there solutions was examined by means of a internet study and a quantitative 
market survey was preformed, all to get good background information on what demands that should 
be put on the solution. This information is the foundation for the demands and product specification. 
A solution is chosen and a prototype is manufactured and evaluated against the demands. 
 
This resulted in a connection frame bolted to the back of the compact loader to make mounting it on 
and off easy. The frame is then connected to the spreader by means of three pins, this also for 
making the mounting simple. The finished solution is well adapted as a solution but there are a few 
points for future development, as self loading and moving of the loaders light. 
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Bakgrund 

TREJON1, med huvudkontor utanför Umeå, har anor tillbaka till 1940-talet. För ca 30 år sedan 
expanderade företaget och blev generalagent för lantbruks- och entreprenadmaskiner i Sverige. Idag 
är dem en av de ledande maskinleverantörerna inom lantbruk, skogsbruk, entreprenad och 
parkverksamhet via ett rikstäckande nät av återförsäljare. Idag har de över 75 försäljningsställen i 
Sverige och övriga Europa.  
 
Maskinsortimentet är brett och tillgodoser maskiner för alla årstider och de flesta typer av jobb. Det 
innefattar stora internationella varumärken så väl som egna varumärken tillverkade i företagets 
fabrik i Estland och på licens i andra delar av världen. Detta arbete kommer sätta fokus på att binda 
ihop två produkter i sortimentet för att på den vägen nå en ökad försäljning och konkurens nivå. 
 
Linjen av kompaktlastaren (se bild 1) Flexitrac har under 3 år sedan lanseringen nått stora 
framgångar. Det är ett sortiment med tre storleksklasser och i var klass möjlig i olika utföranden 
gällande exempelvis motor, hytt och hjul alternativ. För att kunna ta nästa steg i utvecklingen av 
sortimentet så har redskapstillbehören identifierats som en viktig del. Idag så kan de vanligaste 
basredskapen tillhandahållas men jämför man med många konkurrenter så är utbudet väl smalt.  
 
Ett första steg är att göra mer av det befintliga maskinprogrammet tillgängligt i bruk tillsammans med 
en Flexitrac kompaktlastare. Ett område där Trejon redan har en betydande marknadsandel, lång 
kunskap och bra ryckte är inom vägunderhålls maskinerna. Det största varumärket här är det egen 
ägda Optimal sortimentet. Ibland dessa maskiner så återfinns även sandspridarna (se bild 2).  
 

 
Figur 1: Flexitrac 1236 - CAB   Figur 2: Optimal SP250 

 Syfte 

Syftet är att undersöka konkurrenter, behov och marknadsmöjligheter. För att med det som underlag 
föreslå lämplig lösning för att kunna montera en Optimal sandspridare på en Flexitrac 
kompaktlastare. Utifrån detta konstruera en prototyp och med den som underlag föreslå en färdig 
lösning som kan presenteras på en mässa i Stockholm i slutet av Maj.  
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Avgränsningar 

Konkurrentanalysen utförs i enkelform via kunskap inhämtad genom personlig erfarenhet i 
branschen (Både som maskinförare och över 6 år inom Trejon), information från internet och viss 
data från marknadsundersökning. Produktutvecklingsprocessen blir även den något förenklad då 
problemet är så specifikt och produkten förhållandevis enkel. Det handlar om att hitta en lösning 
som möter de uppsatta kraven mer än att jämföra olika lösningar. Konstruktionsfasen görs direkt via 
konstruktionslösning, enkel skiss till prototyp, tillverkning prototyp, utvärdering och sen förslag till 
färdig lösning. Vissa hålfasthetsberäkningar görs för att säkerställa att bultförbandet som håller 
fästet ska hålla. Ingen FEM analys eller liknande görs på själva fästet på grund av kursens omfattning 
och den relativt enkla produkten.  
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Teori 

För att öka förståelsen kommer här några begreppen som är centrala i rapporten. De olika 
alternativen kommer även att jämföras och vissa för- och nackdelar kommer att belysas. 

Valsspridare och Tallriksspridare 

Valsspridare 

Består av en skopa/behållare med en liggande 
vals i botten. Denna vals drivs antingen 
mekansikt eller hydrauliskt för att på så vis 
fördela sand eller salt på ungefär samma bredd 
som spridaren.  
Förderal: Enkel, robust konstruktion som klarar 
många typer av material och förhållanden. 
Nackdelar: Sprider maximalt bredden av 
spridaren och spridningsbredden kan endast 
begränsas mekaniskt vid tom behållare. 

 

Tallsriksspridare 

Består av en skopa/behållare med en roterande 
spridartallrik i botten. För att få materialt till 
spridartallriken är antingen behållaren smal och 
hög eller så är behållaren utrustad med 
tvärmatare till tallriken. Drivs antingen elektriskt 
eller hydrauliskt.  
Förderlar: Sprider materialet bredare än 
spridaren och bredden går att ställa med hjälp 
av hastigheten på tallriken.  
Nackdelar: Mer avancerad och invecklad 
konstruktion, begränsad volym om inte 
tvärmatare används. 
 
 
 
 

  

Figur 3: Spridningsbild valsspridare 

Figur 4: Spridningsbild tallriksspridare 
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Självlastning 

En sand-/saltspridare kan i vissa fall extrautrustas med något som kallas självlastning. Detta tillbehör 
gör det möjligt att vika spridaren som en skopa och därmer även möjigheten att lasta den som en 
skopa. Utan detta tillbehör behövs antingen lastningen ske för hand, via en upphöjd bunker som man 
kan köra in under eller via en separat maskin med lastare. Se bild 5 och 6 för ett exempel på hur 
tillbehöret kan se ut och användas.  
 

 
  

Figur 5: Självlastning lastningsläge Figur 6: Självlastning spridningsläge 
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Monteringsalternativ 

Tre olika monterings alternativ för en sandspridare på en kompaktlastare kommer föras fram i 
rapporten. Dessa har olika fördelar/nackdelar och presenteras nedan för ökad förståelse. 

Monterad fram i lastaren på kompaktlastaren 

Det traditionella sättet att använda redskap på en kompaktlastare.  
Fördelar: 

 Ansluts med snabbfästen och kan därmed kopplas till och från relativit enkelt 

 Ger god uppsikt över spridaren och omgivningen runt 

 Spridningen görs före kompaktlastaren vilket gör att det spridda materialet kan öka 
greppnivån för lastaren 

 Självlastning möjlig genom att använda spridaren som en skopa med hjälp av lastaren 

 Hydraulisk eller eldriven gör att spridningsmängd kan justeras enkelt  
Nackdelar 

 Sikten kan också begränsas om spridaren är av stor volym 

 Låser lastaren för andra redskap, av stor vikt vid snöröjning då en skopa eller vikplog inte kan 
vara monterad samtidigt som spridaren 

 
Figur 7: Redskap monterade fram på lastaren 

Monterad bak på kompaktlastaren 

Ett separat fäste krävs som inte finns att tillgå hos alla tillverkare.  
Fördelar: 

 Monterad bak gör att lastaren är fri för andra redskap 

 Hydraulisk eller eldriven gör att spridningsmängd kan justeras enkelt  

 Förbättrar tyngdpunkten vid användning av redskap fram i lastaren 
Nackdelar 

 Kan vara svårt att se bakåt och ha uppsikt över spridare och resultat 

 Självlastning ställer ytterligare krav på fästet men kan vara möjligt 

 Spridningen görs efter kompaktlastaren som därmed inte får fördelen av det ökade greppet 

 
Figur 8: Redskap monterade bak på maskinen 
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Bogserad bakom kompaktlastaren 

Fästs i draget bak på kompaktlastaren. 
Fördelar: 

 Bogserad bak gör att lastaren är fri för andra redskap 
Nackdelar 

 Kan vara svårt att se bakåt och ha uppsikt över spridare och resultat 

 Självlastning ej möjlig 

 Bogserad ställer högre krav vid backning och körning i trånga utrymmen 

 Mekansiskt driven gör mängdjustering svårare  

 

Figur 9: Redskap bogserade bakom maskinen 
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Maskinerna 

Flexitrac 1236 kompaktlastare 
Den kompaklastare som valts ut ur sortimentet är idag den största modellen. Den är därmed också 
den maskin som klarar av att lyfta tyngst och har den kraftigaste motorn. Maskinen kan också 
utrustas med en 2 stegs hydrauliskväxellåda och kan därmed nå en max hastighet på 24 km/h, 
jämfört med mindre modeller som max går 12 eller 18 km/h. Detta uppskttas mycket av mindre 
entreprenörer som snöröjjer i städer och åt bostadsrättsförening.  
 
Tekniskdata: 
Modell  1236-CAB-2S 
Motor   Kubota 
Hytt med värme  Standard 
Antal cylindrar  4 st 
Max. kW/hk   26,5 kW/36 hk 
Maskinvikt   2 200 kg 
Maximal lyftkraft  1 700 kg 
Två körhastigheter  0-24 km/h 
Däck standard  10-16,5 NHS 
 
För vidare data och dimensioner se bilaga nr 1. Ett problem som tidigt identifierades är att motorn är 
bakmonterad och öppnas dessutom bakåt. Monteras sandspridaren bak kan det komplicera 
öppnandet och därmed begränsa möjligheterna till enkelt service och underhåll. 
 

 
Figur 10: Fällning huv Flexitrac 1236 

Optimal SP250 sand-/saltspridare 
Sand-/Saltspridaren som valdes är den minsta 3-punkts burna modellen, alltså avsedd för att 
monteras bak eller fram på en mindre redskapsbärare. Den är smal nog för att lämpa sig till Flexitrac 
1236:an och även inte för tung för att monteras på kompaktlastaren. Maskinen drivs med hydraulik. 
 
Tekniskdata: 
Modell  SP250  
Ströbredd max, cm  120  
Kopplingssystem  3-punkt 
Volym, l   250  
Totalbredd, cm 135  
Höjd, cm    63  
Vikt, kg   125  
Pris  23 200:-  
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Metod 

Nedan redogörs för arbetets upplägg och metoder för att nå fram till en konstruktion som löser 
målsättningen att kunna montera en Optimal SP250 sand-/saltspridare på en Flexitrac 12-serie 
kompaktlastare. 

Konkurrentundersökning 

En internetstudie av hemsidor och pdf broschyrer genomförs för att ge grunden till en analys av 
konkurrenterna och deras möjligheter att lösa detta problem. Detta underlättas av egen erfarenhet 
från över 6 år i branschen, med den grunden kunde de större konkurrenterna lätt identifieras.  

Marknadsundersökning 

Utöver konkurrentanalysen och den studie av vad de kan och inte kan erbjuda framkom behovet av 
en djupare insikt i marknaden och marknadspotentialen. Av den anledningen togs en 
marknadsundersökning fram. En kvantitativ undersökning valdes då det ansågs enklast att 
genomföra och ger den typ av information som efterfrågas, nämligen antal och andelar.  
 
Undersökningen genomfördes som en webbenkät via SurvayMonkey2 och sammanställdes med hjälp 
av Excel. Den innehöll 10 frågor och skickades till 59 utvalda ledare för fristående återförsäljare av 
lantbruksmaskiner i Sverige. Dessa valdes ut riktat då de är de största privat ägda maskinfirmorna i 
landet. Inbjudan att delta skickades ut på e-mail och påmindes om tre gånger under knappt två 
veckor. Att besvara den var valfritt och helt anonymt, alternativt att man lämnade namnet på 
företaget man representerade. Därmed anses att de genom att svara också givit sitt godkännande till 
att delta. 11 svar inkom vilket inte kan ses som statistiskt tillförlitligt men det bör ändå kunna ses 
som en indikation på hur marknaden tänker och vad den efterfrågar. 

Kompletterande konstruktionsförutsättningar 

För att ytterligare komplettera förutsättningarna gjordes en kontroll av lagarna för att ta fram nya 
tillbehör till maskinerna samt en enkel slagning hos patent och registreringsverket9 i Sverige. Samt att 
konkurrenternas kapacitet utvärderades enligt följande punkter: 

 Typ 

 Montering 

 Drivning 

 Spridningsbredd 

 Volym 

 Vikt 

 Pris 

 Självlastning 
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Kravspecifikation 

Utifrån ovan så utarbetades en kravspecifikation i samråd med handledaren Lars Tegman. Delar som 
ansågs centrala för produkten benämndes som SKA-krav och andra viktiga men inte nödvändiga 
benämndes som BÖR-krav. Följande punkter behandlades för att komma fram till den färdiga 
specifikationen: 

 Användningsområde 
o Kundgrupp 
o Kompatibel med Flexitrac 12-serie och Optimal SP250 
o Alternativa användningsområden 

 Funktions och kvalitets krav 
o Funktioner och prestanda 
o Ej begränsa kompaktlastarens normala funktion och underhåll 
o Kvalitets och garanti krav 

 Produktens utformning 
o Design 
o Lagar och förordningar 
o Instruktioner/Användning 
o Kostnad 

 Övriga krav 
o Handhavande  
o Underhåll 
o Reservdelar 
o Personsäkerhet 

Idégenerering 

Maskinerna togs in och ställdes bredvid varandra för att problemet och lösningen skulle vara lättare 
att visualisera. Närvarande var förutom Johan Karlsson och handledare Lars Tegman även tekniker 
Simon Nygren. Simon är även att ansvarig för framtagandet av den fysiska prototypen.  

Val av lösning 

De två mest gångbara idéerna ställdes mot varandra i ett viktningsschema enligt nedan: 
 
Tabell 1: Viktningsschema konceptbedömning 

Kriterier Vikt % Lösning 

    A B 

    Betyg Poäng Betyg Poäng 

Kostnad 20 
    Tillverkning 15 
    Styrka 30 
    Estetik 10 
    Montering 25 
        

 
  

 
  

Tot viktad poäng   
 

  
  

Betygen sattes i steg 1-10 där 1 är lägst och 10 är bäst. Andelen av 100 för vikten gångras sedan med 
betyget för att ge en poäng. Ex 0,3 (för styrkan) x 5 (Om det var betyget) ger 1,5 i poäng. Det 
summeras till en totalt viktad poäng. Viktningen gjordes enligt följande: 
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Kostnad: Det tredje viktigaste kriteriet, det är en produkt som ska produceras i stora upplagor och 
det finns inte utrymme för att fördyra hela konceptet för mycket. 
Tillverkning: Bedöms som en mindre viktig del då båda lösningarna är relativt enkla. Dock viktig i det 
avseendet att den indirekt påverkar kostnaden. 
Styrka: Det viktigaste kriteriet, att det är en hållbar konstruktion är centralt då den kommer att 
användas i professionellt bruk. 
Estetik: Blir allt viktigare generellt i vår värd men bedömningen är ändå att funktion går före form för 
denna produkt varvid bedömningen är att detta är det minst viktiga kriteriet.  
Montering: Väldigt viktigt då det blir upp till återförsäljare och kunder att göra monteringen. Det 
måste vara enkelt. 
 
Därefter gjordes en analys av krafterna på infästningen av fästet för att säkerställa att detta håller. 

Konstruktion av prototyp 

Detta sköttes mestadels internt inom Trejon. Vissa uppgifter och mer avancerad fabrikation lejdes ut 
till företaget Vännäs Verkstad. Ansvarig för detta var tekniker Simon Nygren.  

Prototyp och provning 

Sandspridaren monteras och provas. En eventuellt slutligt godkänd lösning baserades på följande: 

 Uppfylls SKA-kraven? 

 Kan en enkel omkonstruktion uppfylla fler av BÖR-kraven? 

 Väl monterad finns andra nya problem att ta hänsyn till? 

 Godkännande av Trejons inköps och säljavdelning? 
 
Om ovan ej uppnåtts tas maskinen in igen för omkonstruktion och prövas därefter enligt ovan igen. 

Slutligt lösningsförslag 

Det slutliga lösningsförslaget godkänns och går därmed vidare för målning. Efter detta kommer det 
att visas på en mässa i Stockholm i slutet på Maj. Produkten kommer sen att genomgå funktions 
tester under en längre period för att slutligen hamna hos Trejons produktionsdel i Estland. Där 
tillverkas redan sandspridaren och det lämpar sig därmed bra att de även tar hand om serie 
produktionen på detta fäste.  
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Resultat 

Konkurrentanalys 

I Sverige såldes det under 2014, 558 st Kompaktlaster och 327 Sandspridare enligt statistik från 
Maskin Leverantörerna3 (ML - är branschföreningen för Sveriges etablerade leverantörer av mobila 
arbetsmaskiner). Alla seriösa aktörer på den svenska marknaden rapporterar in försäljningssiffror och 
därmed är denna statistik väldigt tillförlitlig. Trejon stod med sina varumärken Flexitrac och Optimal 
för ca 65 st kompaktlastare och 120 st sandspridare av denna volym.  
 
Under bilagor finns en redogörelse för de större konkurrenterna och deras möjligheter att erbjuda 
sand-/saltspridare som komplement till maskinen utan inblandning av andrapart.  

Marknadsundersökning 

Hela undersökningen med svar finns att läsa under Bilaga 2. Den gav en hel del intressanta svar, 
bland annat så bekräftar den i stort antagandet om vilka som är marknadsledande i Sverige. Även om 
ett antal mindre fabrikat togs upp så ser man tydligt på siffrorna att de inte är några större volymer.  
 
När det kommer till storlekarna på maskinerna så ser man att absolut största delen av antalet ligger 
på maskiner mellan 800 och 2 500 kg. Flexitrac 1236:an är därmed i överdelen på detta spann med 
sina 2 200 kg. När det gäller storleken på motorn så ligger merparten av maskinerna enligt 
undersökningen på 20-39hk. 1236:an ligger därmed även här i överdelen med sina 36 hk. Dessa 
siffror från undersökningen kan även bekräftas med Trejons interna siffror där modellen under med 
en maskinvikt på mellan 1550 till 1740 kg och en motoreffekt på mellan 26 till 33hk säljer något mer. 
Det sagt så visar undersökningen på att det finns en potential för maskiner i Flexitrac 1236:ans 
storlek. 
 
För sand-/saltspridare som tillbehör så är det förhållandevis vanligt jämfört med många andra 
redskap. 4/10 säger att de säljer sand-/saltspridare till ungefär var fjärde maskin eller fler. 6/10 säger 
att de säljer till ungefär var tionde maskin eller fler. Även andelen maskiner mer hytt och värme är en 
indikation på att maskinerna används under hela året, där har 7/10 svarat att de är minst 41-50% av 
alla maskiner som säljs med hytt och värme. Det bekräftas av siffrorna där 8/10 anger att minst 41-
50% av alla sålda maskiner används minst delvis till snöröjning/halkbekämpning. Detta sammantaget 
ger en tydlig indikation på att en lösning för att montera en sand-/saltspridare på en flexitrac bör 
kunna leda till mer affärer. 
 
Från undersökningen ses också att den föredragna monteringen för en sand-/saltspridare på en 
kompaktlastare bör vara monterad bak på maskinen följt av fram på lastaren. Bogserad bakom ses 
som det minst attraktiva monteringssättet. Den uteslutande populäraste typen av spridare verkar 
vara valsspridaren. 
 
Kriterierna för en sand-/saltspridare till en kompaktlastare visar på ett väldigt spretigt resultat. Några 
saker kan tydligt säkerställas, mekaniskt drivning är inget som efterfrågas utan hydrauliskdrift är att 
föredra. Om möjligt så är självlastning en fördel och priset är alltid en faktor som hamnar relativt 
långt upp. Stor volym och bred spridningsbild är relativt viktigt men troligen inte avgörande.  
 
Detta sammantaget tyder på att en Optimal SP250 borde kunna passa bra in då det är en valsspridare 
med hydrauliskdrift och relativt stor volym. Maskinen ska vara bakmonterad och det vore att föredra 
om den också är självlastande. 
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Kompletterande konstruktionsförutsättningar 

Lagar 

Det som gäller vid tillverkning av maskiner och tillbehör är de EU-direktiv som innefattas i CE-
märkningen av en maskin. Följande gäller enligt Europeiska komissionen4: 
”CE-märkningen visar att en produkt uppfyller lagstadgade EU-krav. Märkningen bidrar på så sätt till 
fri rörlighet för varor i EU. Genom att CE-märka en vara deklarerar tillverkaren, på eget ansvar, att 
produkten uppfyller alla rättsliga krav för CE-märkningen.” 
 

I princip innebär det att tillverkaren är ansvarig för alla skador som orsakas av den CE-märkta 
produkten, under förutsättning att användaren följt instruktionerna. De är alltså upp till tillverkaren 
att själv konstruera, dokumentera och producera en produkt så att tillverkaren kan stå för denna risk. 

Patent 

En slagning gjordes i patent och registreringsverkets databas5. Inga direkta patent som kan störa 
denna produkt hittades. Då en rundringning bland några återförsäljare gav samma svar antas att det 
inte finns några sådana hinder. Sökordern finns listade här under: 

 Sandspridare 

 Fäste spridare 

 Spreader frame 

 Sands spreader 

 Kompaktlastare 

 Kompaktlastare fäste 

 Compact loader 

 Compact loader frame 

Konkurrent sammanställning 

Analysen finns mer utförligt under bilagor men här följer en kort sammanställning. För att förenkla 
det har Avants bogserade alternativ tagits bort då det enligt marknadsundersökningen ändå inte är 
det alternativ som efterfrågas. 

Tabell 2: Konkurrent sammanställning. B = Bak, F = Fram på lastaren 

  Avant Weidemann Schäffer Thaler Multi0ne Giant Abelco 

Typ Vals/Tallriks Tallriks Tallriks Vals Tallriks - - 

Montering B - F B B B F - - 

Drivning Hydraulisk Elektriskt Elektriskt Hydraulisk Hydraulisk - - 

Spridningsbredd 80-600 cm 80-600 cm 80-600 cm 90 cm 80-600 cm - - 

Volym 160-500L 110-300L 105L 225-300L 250L - - 

Vikt 130-270 kg 45-160 kg 38 kg 180-195 kg 126 kg - - 

Pris 22 000-44 900:- 32 000-46 500:- - 38 400-40 600:- - - - 

Självlastning Ja (Fram) Nej Nej Ja Ja - - 
 

Av detta kan följande slutsatser dras om lämpligheten för Optimal SP250 och hur väl den står sig i 
konkurrensen. SP250 är en valsspridare och har 120 cm spridningsbredd, där står den sig bra mot 
andra valsspridare. Den når dock inte upp i samma spridningsbredd som en tallriksspridare men 
enligt marknadsundersökningen så var inte det heller det mest avgörande vid affärerna. Med 250 
liters volym och 125 kg vikt så ligger den väl med bland konkurrenterna. Enligt 
marknadsundersökningen är hydrauliskdrift att föredra och då priset inte heller sticker ut, innebär 
det att SP250 bör vara en lämplig modell för att komplettera Flexitrac kompaktlastar sortimentet.  
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Kravspecifikation 

Ovan användes bland annat som underlag vid framtagningen av kravspecifikationen nedan angående 
de krav som ska ställas på den nya produkten.  
 
SKA-krav 
 Passa bak på Flexitrac 12-serie 
 Passa mot Optimal SP250 
 Hålla för en vikt på minimum 500 kg (125 kg maskinvikt för SP250 och 350 kg sand) 
 Ge en spridningshöjd från marken för sandspridaren på mellan 20 och 40 cm 
 Vara konstruerad på ett sådant sätt att full täckning för tillverkarens förpliktelser enligt CE 

uppnås 
 Hålla för professionell användning med ett års garanti 
 Ej begränsa kompaktlastarens normala funktion och underhåll 
 Säker och enkel att använda 

 
BÖR-krav 
 Erbjuda en möjlighet till självlastning 
 Enkel att montera på och av 
 Vara så kraftig att den normala livslängden bör överstiga 5 år 
 Ej begränsa kompaktlastarens belysning 
 Vara enkel i underhållet 
 Vara enkel att tillverka 
 Innehålla få delar för att göra reservdelshanteringen och kostnaden lägre 
 Ha en attraktiv design 
 Passa att montera andra redskap än sandspridare i framtiden 
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Idégenerering 

Valet av monteringspunkt var tämligen självklart så maskinen är utrustad med en bakvikt som bultas 
fast i ramen med tre bultar enligt nedan. Med det som ingång togs två separata idéer form: 
 
Lösning A 
Den första idén utgick från att använda de tre bultarna och bygga ett fäste som bultas fast utanpå 
bakvikten och med kraftiga distanser hålla även den på plats.  
 
Lösning B 
Den andra idén är snarlik men då är tanken att man bygger fästet innanför bakvikten och sen 
använder bakvikten och det bultförbandet och klämmer fast fästet. Det byggs sedan ned och 
kommer ut bakåt under bakvikten. 
 
Båda bedöms kunna uppfylla SKA-kraven och en stor del av BÖR-kraven. 
 

  

Figur 12: De tre bultarna som är tänkta fästpunkter Figur 11: Delningen mellan bakvikten och ramen 
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Val av lösning 

De båda lösningarna ställdes mot varandra enligt viktningsmodellen. Avgörande faktorer var hur 
mycket enklare lösning A bedöms. Båda kommer behöva ungefär samma fästplatta bak mot 
sandspridaren men lösning B behöver ha en ram som går ned under bakvikten och upp igen i mellan 
vikten och ramen. Svårare att tillverka och betydligt dyrare med nästa dubbla material åtgången. 
Lösning A blir även mycket lättare att montera på då bakvikten inte behöver monteras bort helt och 
hållet. Det som talade för lösning B var att den kommer närmare ramen i sin fästpunkt och därmed 
kan göras kraftigare. Bedömningen är att Lösning A går att göra nog kraftig och även om styrkan är 
en viktig del. Totalt sett så vinner lösning A ganska markant. 
 
Tabell 3: Viktingsschema för Lösning A och B 

Kriterier Vikt % Lösning 

    A B 

    Betyg Poäng Betyg Poäng 

Kostnad 20 8 1,6 5 1 

Tillverkning 15 8 1,2 4 0,6 

Styrka 30 5 1,5 8 2,4 

Estetik 10 5 0,5 5 0,5 

Montering 25 7 1,75 4 1 

    
 

  
 

  

Tot viktad poäng   6,55   5,5 

Hålfasthetsberäkningar 

För att säkerställa att denna lösning också bör fungera i praktiken så gjordes en analys av krafterna 
på bultförbanden. Detta finns beskrivet under bilaga 4, men kortfattat kan man säga att var bult 
kommer utsättas för en skjuvspänning på 0,662 MPa. Den tillåtna maximala skjuvspänningen är 384 
MPa så bultarna ligger väl inom gränsen för att klara belastningen. Vad det gäller nedböjning så 
kommer bultarna att böja ned ungefär 0,6mm längst ut från maskinen. Detta bör då inte heller ge 
upphov till några komplikationer.   
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Konstruktion av prototyp 

Hålbilden mättes upp för plattan som ska fungera som ram för fästet. Bredden och höjden togs till 
för att kunna matchas mot det befintliga 3-punktsfäste som sandspridaren är utrustad med.  
 

 
Figur 13: Första enkla skiss till basplattan 

Följande parametrar sattes upp: 

 De tre hålen ska vara 21 mm i diameter 

 Godstjocklek på plåt 15 mm  

 Radie i hörn ca 5 mm 
 
För att säkerställa att måtten blir helt korrekta gjordes bedömning att det är bättre att lägga ut detta 
externt. Underlaget skickades då till Vännäs Verkstad för tillverkning. De ritade upp det själva och 
skickade det tillbaka för godkännande innan de tillverkade plattan. 

 

 
Figur 14: Basplatta ritad av Vännäs Verkstad 
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Plattan kompletterades med distanser för att få ett visst avstånd från bakvikten på maskinen. 
Distanserna fungerar även för att sätta spänning på bakvikten så att den sitter säkert. Nedan en bild 
på den färdiga plattan provmonterad. Som ses så är plattan så låg att huven kommer gå ovanför även 
när den fälls bakåt. Den är även smal nog att den i sig inte blockerar belysningen. 
 

 
Figur 15: Första montering fästplatta 

På plattan svetsas sedan de nedre fästena till sandspridaren på ett sådan sätt att de linjerar och 
passar i bredd till sandspridarens inre fästpunkt. Att kunna använda sandspridarens befintliga fästen 
underlättar och gör monteringen enkel. 
 

 
 

 

Figur 33: Nedrefästen färdigsvetsade Figur 32: Nedre fästen första linjering 

Figur 34: Provmontering 1 Figur 35: Provmontering 2 
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Sen svetsades ett övre fäste på fästplattan. Detta gjordes i fyrkantsprofil och med en hålbild för att i 
framtiden även kunna anpassas till eventuella andra maskiner enklare. Den kompletterades med en 
andra profil som gick innanför och upp till övre fästet på sandspridaren. Allt säkrades med sprintar 
för enkel på och av montering. 
 

 
Figur 16: Platta färdigsvetsad med övre fäste 

 

 
 
 

 
 

  

Figur 37: Platta monterad på spridare 1 Figur 38: Platta monterad på spridare 2 
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Prototyp och provning 

Sandspridaren monteras och prövas på kompaktlastaren för kontroll mot uppställda krav. 
 

 
          Figur 18: Fäste och spridare monterade 2 

 

 
      Figur 20: Höjd spridare monterad 

 
 
 
  

Figur 19: Spridare och huv fällda för serviceåtkomst 

Figur 17: Fäste och spridare monterade 1 
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För att godkänna lösningen ska följande vara uppnått: 

 Uppfylls SKA-kraven? 

Tabell 4: Ska-kravs uppfyllnad 

SKA-krav Lösning A 

Passa på Flexitrac 12-serie ● 

Passa mot Optimal SP250 ● 

Hålla för en vikt på minimum 500 kg  
(125 kg maskinvikt för SP250 och 350 kg sand) ● 

Ge en spridningshöjd från marken för sandspridaren  
på mellan 20 och 40 cm ● 

Vara konstruerad på ett sådant sätt att full täckning  
för tillverkarens förpliktelser enligt CE uppnås ● 

Hålla för professionell användning med ett års  
garanti ● 

Ej begränsa kompaktlastarens normala funktion  
och underhåll ● 

Säker och enkel att använda ● 

 
Att den passar kan ses på bilderna, även att spridarhöjden är rätt (31 cm). Med hjälp av sprinten för 
att lossa övre fästet till spridaren kan den enkelt fällas och därmed medlåta enkel åtkomst för service 
och underhåll. Fästet är väldigt enkelt i sin konstruktion och medför inte i sig några större risker för 
personsäkerhet. Med tanke på den kraftiga konstruktionen, överdimensioneringen och de 
beräkningar som gjorts så anses punkten att hålla för professionell användning som uppfylld, samma 
gäller för att den ska hålla för 500 kg vilket även testats. Därmed är alla SKA-krav uppfyllda. 

 

 Hur många av BÖR-Kraven uppfylls? Kan en enkel omkonstruktion uppfylla fler av BÖR-
kraven? 

Tabell 5: Bör-kravs uppfyllnad 

BÖR-krav Lösning A 

Erbjuda en möjlighet till självlastning - 

Enkel att montera på och av ● 

Vara så kraftig att den normala livslängden bör  
överstiga 5 år - 

Ej begränsa kompaktlastarens belysning ● 

Vara enkel i underhållet ● 

Vara enkel att tillverka ● 

Innehålla få delar för att göra reservdelshanteringen 
 och kostnaden lägre ● 

Ha en attraktiv design - 

Passa att montera andra redskap än sandspridare  
i framtiden - 

 
Fästet är enkelt att montera på och av och kräver inte några speciella verktyg, det begränsar ej heller 
kompaktlastarens belysning. Fästet i sig består av två delar, till det kommer sprintar, bultar och 
distanser, därmed anses fästet innehålla få delar, vara enkelt att underhålla och tillverka. Fem av nio 
BÖR-krav uppfyllda får ses som bra, några saker kan gå att utveckla mer men inte utan mer ingående 
tester och större omkonstruktioner. Därmed accepteras denna nivå och BÖR-kraven anses som 
uppfyllda i rimlig nivå. 
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 Väl monterad finns andra nya problem att ta hänsyn till? 

Monteringen och fästet i sig fungerade enligt plan. Det som är något oroande är ramen på 
Flexitracen och hur vida den kommer klara av belastningen. De första testerna visar att den håller 
men det kan komma att behöva ses över. Dock inget som påverkar fästet i sig utan det anses som 
godkänt även här. 
 

 Godkännande av Trejons inköps och säljavdelning? 

Slutligen togs konstruktionen och prototypen till Trejons inköps och försäljningsavdelning. De enda 
två punkterna som kom upp var angående belysningen och självlastningen. Men konstruktionen fick 
godkänt även från dem då den var enkel, troligt konkurrenskraftig vad det gäller produkt/pris och 
framförallt ger Trejon möjligheten att montera en sand-/saltspridare på en kompaktlastare.  

Slutligt lösningsförslag 

Med avseende på att kriterierna för en godkänd lösning är uppfyllda bedöms ingen omkonstruktion 
behövas utan konstruktionen godkänns därmed enligt lösning A. 
 
 

 
Figur 21: Slutligt lösning monterad 

Det slutliga lösningsförslaget godkänns och går därmed vidare för målning. Efter detta kommer det 
att visas på en mässa i Stockholm i slutet på Maj. För att sedan genomgå funktions tester under en 
längre period för att slutligen skickas till Trejons produktionsdel i Estland. Där tillverkas redan 
sandspridaren och det lämpar sig därmed bra att de även tar hand om serie produktionen på detta 
fäste.   
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Diskussion 

Syftet och målet med arbetet var att hitta en lösning för att montera en Optimal sandspridare på en 
Flexitrac kompaktlastare samt att ta fram en prototyp för detta. Konkurrentanalysen och 
marknadsundersökningen som gjordes visade att det bör finnas en marknad för detta och att de 
flesta större konkurrenter redan har lösningar. Vad som var intressant var att de flesta konkurrenter 
erbjuder enbart tallriksspridare medans marknadsundersökningen tyder på att en valsspridare är det 
som efterfrågas. Optimal SP250 är en valsspridare så där bör en fördel finnas mot konkurrenterna.  
 
Marknadsundersökningen som gjordes fick tyvärr inte de antal svar som hade varit önskvärt. Med 
facit i hand kanske man hade måstat ringa runt för att få in ännu fler svar men det hade troligen tagit 
en avsevärd tid i anspråk. Listan med de som fick undersökningen bör ha varit de rätta, som haft 
både rätt kunskap och information men de är troligen även väldigt upptagna och kanske inte 
prioriterar att besvara denna typ av undersökningar. Resultatet av de svar som inkom känns ändå 
relevant och som information som bekräftar många egna antaganden och reflektioner från kollegor i 
branschen. Därmed känns denna information ändå relevant att ha med som underlag. 
 
Den färdiga lösningen motsvarar alla SKA-kraven som ställts upp och flertalet av BÖR-kraven. Det 
finns dock några saker värda att notera. Ett av BÖR-kraven var att fästet inte skulle begränsa 
kompaktlastarens belysning, vilket det inte gör heller men problemet är att spridaren bakom 
begränsar belysningen, se bild 42. Detta är även en punkt som påpekades av Trejons sälj- och 
inköpsavdelning. En vidare utveckling för att kunna flytta upp belysningen ovan kompaktlastarens 
huv kan vara att rekommendera. 
 

 
Figur 22: Spridaren begränsar belysningen 

När det gäller möjligheten till självlastning så är det inte uppfyllt men också det en punkt som bör 
kollas närmare på för framtiden. Fästet är väl förberett då spridaren kan fällas i det nedre fästet så 
alla förutsättningar finns men det blir en mer komplicerad konstruktion. Det kommer dessutom kräva 
dubbla hydrauluttag bak på kompaktlastaren, detta är ett tillval som inte än finns på Flexitracen så 
detta bör utvecklas vidare tillsammans.  
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Fästet ska nu visas på en mässa i Stockholm innan det går vidare för ännu tyngre tester och 
utprovning. De och användning framöver får utvärdera om BÖR-kravet med normal livslängd på 
minimum fem år är uppfylld, troligen kommer även detta kunna godkännas i framtiden. 
Förhoppningen är att kunna sälja ett begränsat antal under vintersäsongen 2015/2016. 
 
Designen i sig är något som kan förfinas något men den är tämligen låst av måtten för fästet mot 
kompaktlastaren och det nedre fästet mot sandspridaren. För den första prototypen valdes detta 
som ett BÖR-krav då det ansågs viktigare med funktion än form. Detta är en punkt som kommer 
skickas vidare till den tillverkande enheten för ytterligare förfining när de tar fram en slutgiltig 
ritning. Fästet är väl förberett för att kunna montera andra redskap eftersom det använder en 
koppling som i branschen är rätt vanlig, nämligen 3-punkt kategori ett. Eftersom det inte är testat på 
andra redskap ännu så anses detta BÖR-kravet för tillfället som inte helt uppfyllt. 
 
En annan sak som kan vara värt att kolla på för framtiden är möjligheten till att kunna montera ett 
fäste på den mindre Flexitrac 11-serien. Men då denna är mindre i storlek kan en SP250 vara för stor 
och tung. Något som får utvärderas under funktion testerna på 12-serien och utifrån det beräknas.  
 
En första kostnadsberäkning har gjorts tillsammans med fabriken i Estland och ett troligt pris ut till 
kund för fästet är runt 2 000 kr. Med det priset och att SP250 redan med sitt pris på 23 200 ligger bra 
till mot konkurrenterna så bör priset vara attraktivt. Den har även relativt stor volym jämfört med 
många konkurrenter och den är hydrauldriven. Kan man dessutom komplettera den i framtiden med 
självlastning så kommer denna lösning säkerligen hjälpa till att öka försäljningen av både Flexitrac 
kompaktlastare och Optimal sand-/saltspridare.  
 
Det som i efterhand kan diskuteras är om det skulle ha lagts mer fokus på att lösa självlastningen 
redan från början. Med tanke på att viss tveksamhet till ramens hållbarhet på kompaktlastaren finns 
och detta ytterligare skulle öka påfrestningen på denna. Samt att det än inte finns möjlighet till 
dubbla hydrauluttag bak på Flexitracen så är detta ett lämpligt första steg. Alla förutsättningar finns 
för att uppdatera fästet, då skulle det innebära att omdesigna det övre fästet till att innefatta en 
hydraulcylinder.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Dimensioner Flexitrac 1236 

 
Figur 23: Dimensioner Flexitrac 1236 1 

 
Figur 24: Dimensioner Flexitrac 1236 2 

 
Tabell 6: Dimensioner Flexitrac 1236 
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Bilaga 2: Marknadsundersökning 

Marknadsundersökning sand och saltspridare till kompaktlastare  
Denna undersökning görs av studenter på Luleå Tekniska Högskola som en del av ett examensarbete. 
Den syftar till att ge en bild av användandet och behovet av utrustning för halkbekämpning till 
kompaktlastare. Den går ut till ett mindre urval av företagsledare inom maskinbranschen via mail. 
Med tanke på det begränsade urvalet som denna går ut till är vi än mer tacksamma för alla svar vi 
kan få. Vår förhoppning är att detta inte ska ta upp allt för mycket av er tid!  
 
1) Vilket företag representerar du? (Valfritt att svara på)  

Ej valt att ta upp dessa svar då de inte är relevanta för denna rapport. 

2) Vilket eller vilka fabrikat av kompaktlastare marknadsför ni?  
a) Fabrikat som ni marknadsför i första hand: 
b) Andra hand:  
c) Tredje hand:  

 

 

 

Diagram 1: Fråga 2, Vilket eller vilka fabrikat av kompaktlastare marknadsför ni? 
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3) Hur många kompaktlastare säljer ni ungefär per år av förstahands, andrahands och 
tredjehandsfabrikatet?  
a) 1-2  
b) 3-5 
c) 6-10  
d) 11-17  
e) 18-25  
f) 26-35  
g) 36-49  
h) 50+ 

 

Diagram 2: Fråga 3, Hur många kompaktlastare säljer ni ungefär per år av förstahands, andrahands och 
tredjehandsfabrikatet? 
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4) Rangordna de tre vanligaste storlekssegmenten efter maskinvikt av förstahands, andrahands och 
tredjehandsfabrikatet?  
a) Mindre än 800 kg  
b) 800-1200 kg  
c) 1201-1500 kg  
d) 1501-1800 kg  
e) 1801-2100 kg  
f) 2101-2500 kg  
g) 2501-3000 kg  
h) 3001 kg eller mer  

 

Diagram 3: Fråga 4, Rangordna de tre vanligaste storlekssegmenten efter maskinvikt av förstahands, andrahands och 
tredjehandsfabrikatet? 
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5) Rangordna de tre vanligaste storlekssegmenten efter motoreffekt av förstahands, andrahands 
och tredjehandsfabrikatet?  
a) Mindre än 20 hk  
b) 20-24 hk  
c) 25-29 hk  
d) 30-34 hk  
e) 35-39 hk  
f) 40-44 hk  
g) 45-49 hk  
h) 50+ hk  

 

Diagram 4: Fråga 5, Rangordna de tre vanligaste storlekssegmenten efter motoreffekt av förstahands, andrahands och 
tredjehandsfabrikatet? 
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6) Hur vanliga är följande tillbehör till era kompaktlastare?  
a) Sopvals  
b) Grävaggregat  
c) Jordfärs  
d) Balspjut  
e) Rakt snöblad  
f) Skopa  
g) Vagn  
h) Balgrip  
i) Vikplog  
j) Klippdäck med egen motor  
k) Klippdäck hydrauliskt drivet  
l) Hydraulisksiloklo  
m) Jordborr  
n) Sladd  
o) Foder / ströskopa  
p) Snöfräs / Snöslunga  
q) Pallgafflar  
r) Sand eller sandspridare  

 

Diagram 5: Fråga 6, Hur vanligt är följande tillbehör till era kompaktlastare?  
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7) Andel maskiner med följande utrustning/användning?  
a) Andel med hytt och värme  
b) Uppskattad andel som används minst delvis för snöröjning/halkbekämpning  

 

Diagram 6: Fråga 7, Andel maskiner med följande utrustning/användning?  

8) Rangordna de olika positionerna för en sand-/saltspridare på en kompaktlastare efter vilket ni 
och era kunder föredrar?  
a) Bogserad bakom kompaktlastare  
b) Monterad bak på kompaktlastaren  
c) Monterad fram på lastaren  

 

Diagram 7: Fråga 8, Rangordna de olika positionerna för en sand-/saltspridare på en kompaktlastare efter vilket ni och 
era kunder föredrar? 
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9) Om ni har en klar uppfattning, vilken av följande två sorters sand-/saltspridare efterfrågas?  
a) Valsspridare 
b) Tallriksspridare 

 

Diagram 8: Fråga 9, Om ni har en klar uppfattning, vilken av följande två sorters sand-/saltspridare efterfrågas? 

10) Rangordna följande kriterier vad det gäller sand-/saltspridare till kompaktlastare?  
a) Självlastande  
b) Bred spridningsbild  
c) Stor volym  
d) Pris  
e) Kan hantera både sand och salt  
f) Monterings position (Fram, bak, bogserad)  
g) Hydrauliskdriven  
h) Mekaniskdriven 

 

 

Diagram 9: Fråga 10, Rangordna följande kriterier vad det gäller sand-/saltspridare till kompaktlastare? 
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Bilaga 3: Konkurrentjämförelse 

Avant 

Marknadsledaren sedan flera år, uppskattad volym ca 150 maskiner under 2014. Avant6 är en Finsk 
maskin som tidigt etablerade sig på den Svenska marknaden, säljs via importören Nordfarm. Väldigt 
brett tillbehörsprogram där de bland annat erbjuder flera olika sand-/saltspridare, en bogserad 
valsspridare, valsspridare för montering frampå lastaren och en tallriksspridare avsedd i huvudsak för 
montering på lastaren fram. 
 
Tallrikspridaren för montering fram på lastaren kan även monteras bak på Avant kompaktlastare 
med en maskinvik från 1 850 kg och uppåt. Den är då ej självlastande. 
 

Valsspridare, bogserad bak: 
Arbetsbredd: 1000 mm 
Volym: 215 liter 
Vikt: 55 kg 
Drivning: Mekanisk 
Självlastning: Nej 
List pris: 11 900:-  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Valsspridare, fram på lastaren 3 alternativ: 
Arbetsbredd: 900 / 1000 / 1500 mm 
Volym: 160 / 200 / 500 liter 
Vikt: 135 / 170 / 270 kg 
Drivning: Hydraulisk 
Självlastning: Ja 
List pris: 22 000 / 23 200 / 31 900:- 
 
 
 

Tallriksspridare, fram på lastaren: 
Arbetsbredd: 800-6000 mm 
Volym: 250 liter 
Vikt: 130 kg 
Drivning: Hydraulisk 
Självlastning: Ja 
List pris: 44 900:- 

Figur 25: Avant 
Figur 26: Avant bogserad spridare 

Figur 27: Avant buren valsspridare 

Figur 28: Avant buren tallriksspridare 
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Weidemann 

Tysk tillverkare7, trolig nummer två bland tillverkarna idag i Sverige. Säljer direkt till återförsäljare 
utan importled via egen organisation. Uppskattad volym ca 100 maskiner under 2014. Marknadsför 
två alternativ på tallriksspridare. 

 
Figur 29: Weidemann

 
Tallriksspridare, bakmonterad 
Arbetsbredd: 800-6000 mm 
Volym: 110/170 liter 
Vikt: 45/50 kg 
Drivning: Elektrisk 
Självlastning: Nej 
List pris: 32 000:-/35 000:- 
 
 
 
 
Tallriksspridare, bakmonterad 
Arbetsbredd: 1000-6000 mm 
Volym: 300 liter 
Vikt: 160 kg 
Drivning: Elektrisk 
Självlastning: Nej 
List pris: 46 500:- 

Figur 30: Weidemann buren tallriksspridare liten 

Figur 31: Weidemann buren tallriksspridare stor 
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Schäffer 

Också en tysk tillverkare8 som marknadsförs i Sverige via Danmark, funnits på marknaden under 
många år. Säljs direkt från Danska importören till återförsäljare i Sverige. Uppskattad volym ca 50 
maskiner under 2014. Marknadsför ett alternativ på tallriksspridare för bakmontering. 

 

Figur 32: Schäffer 

Tallriksspridare, bakmonterad 
Arbetsbredd: 80-6000 mm 
Volym: 105 liter 
Vikt: 38 kg 
Drivning: Elektrisk 
Självlastning: Nej 
List pris: okänt 
 

 

Figur 33: Schäffer buren tallriksspridare 
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Thaler 

Ytterligare en Tysk tillverkare9 som säljs i Sverige via importören Närlant. Inte funnits på den svenska 
marknaden mer än några år, uppskattat volym 20-30 maskiner under 2014. Marknadsför två olika 
storlekar av valsspridare för bakmontering, båda har möjlighet till självlastning. 

 
Figur 34: Thaler 

 
Valsspridare, bakmonterad 
Arbetsbredd: 900 mm 
Volym: 225/300 liter 
Vikt: 180/195 kg 
Drivning: Hydraulisk 
Självlastning: Ja 
List pris: 38 400:- / 40 600:- 
 

 
Figur 35: Thaler buren valsspridare 
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MultiOne 

Italiensk tillverkare10 som även den funnits i Sverige en längre tid. Har brottats med problem med att 
få en stabil importör och många olika konstellationer har förekommit, säljs idag direkt till Svenska 
återförsäljare. Uppskattad volym 20-30 maskiner under 2014. Markandsför en typ av tallriksspridare. 
Spridaren kan även bakmonteras på vissa modeller, den är då ej självlastande. 
 

 
Figur 36: Multi0ne 

 
Tallriksspridare, fram på lastaren 
Arbetsbredd: 800-6000 mm 
Volym: 250 liter 
Vikt: 126 kg 
Drivning: Hydrauliskt 
Självlastning: Ja 
List pris: okänt 
 

 
Figur 37: Multi0ne buren tallriksspridare 
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Giant 

Relativt ny på Svenska marknaden, holländsktillverkare11 och säljs i Sverige via en Dansk importör. 
Uppskattad volym 20-30 maskiner under 2014. 

 

Figur 38: Giant 

Giant kan inte själva erbjuda någon sandspridare men de har möjlighet att montera en 3-punktslyft 
bak enligt bild nedan. Detta möjliggör montering av många olika fabrikat och varianter från 
andraparts leverantörer.  
 

 

Figur 39: Giant 3-punkt bak 
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Abelco 

En uppstickare12 som inte har så många år på den svenska marknaden. Kinesisk maskin som Abelco 
sätter sitt märke på och säljer direkt till slutkund i Sverige. Prisorienterad försäljning, många olika 
kinesiska leverantörer och produktbyten under samma varumärke genom åren. Uppskattad volym 
20-30 maskiner under 2014. 

 

Figur 40: Abelco 

 
Ableco kan inte erbjuda några sandspridare över huvud taget till sina maskiner utan blir helt beroende av special 
lösningar och andra hands leverantörer. 
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Bilaga 4: Hållfasthetsberäkningar 

En av tre bultförband frilagda, alla totala belastningar är därmed delade i 3 för att ge rätt belastning 
på var enskild bult. 
 
Belastningen från bakvikten: 

NkgFv 4083/)8,9125(   

 
Belastningen från sandspridaren: 

NkgFs 16333/)8,9500(   

 
Uppläggningskrafter: 

NFFAFFA Svsv 204116334080:   

Moment: 

NmMFFMM ASvA 2081633*1225,0408*02,00*1225,0*02,0:   

 
Skjuvspänningen är som störst där momentet är som störst alltså vid uppläggspunkten A, det ger 
följande för skjuvspänningen: 
 

A

M A
A   

Där A är arean av stången: 

*2rA   
 
En M20 bult har radien 0,01m vilket ger: 

MPa
r

M

A

M AA
A 662,0

*01,0

208

* 22



  

 
Högsta tillåtna skjuvspänningen är 0,6 gånger sträckgränsen som för en M20 bult med 8.8 i kvalitet är 
640 MPa. Det ger 

MPasträcktill 3846,0*6406,0*   

Vi ligger alltså väl inom säkerhetsmarginalerna för skruvförbanden. 
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För att vara på den säkra sidan kollas även nedböjningen av bultförbanden. Längder och tyngder 
enligt ovan. 
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EI
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EI
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b Sv  

 
Från tabell får vi att E för stål är 210 GPa 
I räknas ut enligt följande: 

4

* 4r
I


  

En M20 bult har en radie på 0,01m 
 
Insatt i formeln får vi då: 
 

423

4
9

3
23

4
9

3
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13,0

115,0
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((

)
4

01,0*
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13,0*1633
))

13,0

02,0
(*3)

13,0

02,0
((

)
4

01,0*
(*10*210*6

13,0*408 


b

 
Bultarna kommer alltså att böja ned 0,606 mm längst ut vid fästet till sandspridaren.  


