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Sammanfattning 
Arctic Falls är att företag inom testindustrin som har köpt en DAF LF45 för att kunna 
utföra däcktester av lastbilsdrivhjul i deras inomhushall där snö och is finns året runt. 
För att utföra testerna behöver lastbilen som har 17,5” hjul original också kunna köras 
med 19,5” och 22,5” drivhjul. Det ska även undersökas vilket mätsystem som kan 
vara lämpligt för att utföra däcktester bland annat inomhus. De större hjulen får inte 
plats fram på lastbilen. Om man enbart monterar större hjul bak kommer lastbilens 
ABS-system och växellådsstyrning sättas ur funktion eller inte fungera 
tillfredsställande. För att lösa problemet med att montera de större hjulen tillverkades 
adaptrar då lastbilen original har 8 bultade hjul och de större hjulen har 10 bultar. Nya 
ABS-kransar tillverkades och monterades på lastbilen så att fram- och bakhjulen ska 
ha samma antal tänder per meter i rullomkrets vilket lurar lastbilen att fram och 
bakhjulen rullar lika fort.  
 

Abstract 
Arctic Falls is a company in the testing industry that bought a DAF LF45 to preform 
tire tests on truck drive wheels in their indoor facility where snow and ice is available 
all year around. To be able to do the tests, the truck that has 17.5" wheels original also 
need to be able to run with 19.5" and 22.5" drive wheels. It will also be investigated 
which measurement system that is suitable to perform tire testing for example 
indoors. The larger wheels doesn´t fit in the front of the truck. If only the larger tiers 
are fitted in the rear the ABS-system and the transmission control may stop working 
or not work satisfying. To solve the problem of fitting the larger wheels, adapters 
were made. The original truck has eight bolts but the larger wheels have ten bolts. 
New ABS sensor rings were manufactured and mounted on the truck so that the front 
and rear wheels have the same number of teeth per meter in rolling circumference. 
This will make the truck believe that the front and rear wheels roll at the same speed 
and therefore the ABS-system and transmission control works satisfying. 
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Beteckningar 
Symbol Storhet (enhet) 

Dh 
Db 
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Fd 

Do 
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Däckbredd (mm) 

Profilhöjd (%) 
Fälgdiameter (tum) 

Däck omkrets (mm) 
Tm 

𝑇" 

𝑇# 
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1 Inledning 
Bakgrund 
Biltestindustrin i norra Sverige har pågått i 50 år och omsätter idag cirka 1,5 miljarder 
kronor [1]. Testingenjörer sökte sig till det kalla klimatet för att testa nya fordon och 
komponenter. För mer än 30 år sedan öppnades Arctic Falls första permanenta 
testbana för vintertestning [2]. Idag har de sex landbaserade testanläggningar samt två 
inomhushallar där testning av fordon, komponenter och däck i vinterklimat är möjligt 
året om. Arctic Falls erbjuder förutom välpreparerade testbanor utrustade med 
verkstäder och kontor bland annat däckbytare samt testförare.  
 
Vid däcktester mäts prestandan för olika däcks väggrepp under acceleration, 
bromsning och kurvtagning. För att kunna testa lastbilshjul har Arctic Falls investerat 
i en DAF LF45 av årsmodell 2016. De vill kunna testa däck i olika dimensioners 
väggrepp under acceleration på lastbilen.  
 
Problemformulering 
Då lastbilen har original däckdimension 245/70R17,5” och många andra vanliga 
däckdimensioner för lastbilar är till exempel 245/70R19,5” samt 315/80R22,5” [3] 
vilka är större är originalhjulen och kan medföra problem.  
 
Hjulen är för stora för att få plats fram på lastbilen då utrymmet är begränsat. Om man 
endast  monterar dessa hjul bak kan problem med lastbilens ABS, antispinn och 
växellådsstyrning uppkomma då dessa däckdimensioner har olika rullomkrets. 
Lastbilen då kan tro att bakaxeln rullar långsammare än framaxeln och på grund av 
detta ej fungera tillfredsställande eller helt sättas ur funktion.  
 
Vanliga bultdelningar på lastbilar med 17,5” fälgar är 8/275 medans vanliga 
bultdelningar på 19,5” och 22,5” fälgar är 10/335 vilket gör att de senare nämnda 
fälgarna ej passar på lastbilen i fråga. 
 
För att kunna mäta skillnader i däckprestanda behövs ett mätsystem som kan 
registrera hur mycket hjulen slirar. Olika mätsystem använder olika metoder, till 
exempel hjulsensorer eller GPS. Arctic Falls har idag en Vbox som tar sin 
hastighetssignal från GPS vilket inte fungerar i en inomhushall. Mätutrustningen ska 
gå att flytta mellan olika fordon och utföra olika typer av däcktester. 
 
Kravspecifikationen för mätutrustningen var att den ska klara av att: 

• Kunna utföra däcktester, bland annat traction, breaking och handling. 
• Kunna montera utrustningen på lastbilen samt andra fordon. 
• Fungera inomhus. 
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Syfte och mål 
 
Syftet med arbetet är att i slutändan kunna utföra däcktester med olika 
däckdimensioner på samma lastbil utan stora modifikationer på lastbilen.  
 
Målet med arbetet är att: 

• Kunna montera 19,5” och 22,5” drivhjul på lastbilen. 
• Kunna köra lastbilen utan felmeddelanden med ovan nämnda hjul. 
• Veta vad för mätsystem som skall installeras på lastbilen för att kunna utföra 

däcktester bland annat inomhus.  
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2 Teori 
Delar av Ulrich och Eppingers produktutvecklingsprocess [4] har används för att 
komma fram till och välja olika lösningar på problem som uppkommit. Bland annat 
har upprättande av kravspecifikation, konceptgenerering samt val av koncept använts.  

ABS 
Ett ABS-system hjälper fordonet att bibehålla stabilitet och styrförmåga vid hårda 
inbromsningar genom att förhindra att hjulen låser sig. För att veta när ett hjul är på 
väg att låsa sig behöver ABS-systemet veta hastigheten på respektive hjul. Då 
används en så kallad kuggkrans med ett antal ”tänder” samt en ABS givare som på 
grund av skillnader i det magnetiska fältet genererat av kuggkransen genererar en 
inducerad spänning som ABS-systemet läser av [5], se Figur 1. 

 
Figur 1, bild av ABS-givare och kuggkrans [6]. 

Beräkning av rullomkrets 
Däckdimensionen beskriver bredden och höjden av ett däck. Till exempel lastbilens 
original däckdimension är 245/70R17,5 där 245 betyder att däcket är 245mm brett. 70 
betyder att profilhöjden är 70% av däckbredden. R betyder att det är ett radialdäck. 
17,5 är fälgdiametern i tum. Höjden på däcket består av fälgdiametern och två 
profilhöjder av däcket enligt ekvation (1) 
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𝐷ℎ = 𝐷𝑏 ∗ 𝑃ℎ ∗ 2 + 𝐹𝑑 ∗ 25,4       (1) 

och rullomkretsen på hjulet beräknas med hjälp av däckhöjden i ekvation (1) enligt 
ekvation (2) 

𝐷𝑜 = 𝐷ℎ ∗ 𝜋.          (2) 
För beräkning av antalet tänder per meter i rullomkrets, Tm, används ekvation (3) med 
hjälp av däckets omkrets på bakaxeln, 𝐷𝑜", från ekvation (2) och antalet tänder på 
bakaxeln, 𝑇", 

𝑇𝑚 = 56
786

.          (3) 

För att få samma antal tänder i meter rullomkrets på fram och bakhjul används 
resultat från ekvation (3) till ekvation (4), 

𝑇# = 𝑇𝑚 ∗ 𝐷𝑜#.         (4) 

Ekvation (3) i ekvation (4) ger ekvation (5), 

𝑇# = 𝑇" ∗
789
786

,          (5) 

som beskriver hur många tänder den nya ABS kransen ska innehålla så att lastbilen 
uppfattar att fram- och bakaxel snurrar lika fort.  

Mätutrustning 

2.1.1 L-Motion  

Kistler Correvit L-motion är en optisk sensor som mäter hastigheten i längsled relativt 
marken utan behov av att vara i kontakt med marken. Sensorn monteras utanför 
fordonet på en höjd av 350 mm med fri sikt mot marken. Sensorn är byggd för att 
klara extrema testförhållanden. Denna kan skicka ut en digital signal i form av en 
frekvens som motsvarar ett antal pulser per meter. Den kan även använda CAN för 
kommunikation till data logger. Den kan mäta i en hastighetsspann på ±0,1-250 
km/h, har en avståndsupplösning på ≤ 1 mm. Den har en mätfrekvens på 500 Hz. Den 
kan drivas på 10-28 v och användas mellan -25 till 50°C. Denna utrustning kan 
användas för att utföra bland annat bromsavståndsmätning enligt DIN 70028[7]. 

2.1.2 S-Motion 
Kistler Correvit S-Motion har samma funktioner som L-Motion men mäter även 
slipvinkeln vilket är önskvärt vid handlingtester. Den kan mäta en vinkel på ±30° 
med en upplösning på <±0,01°. Utrustningen kan användas vid cirkelprovning vid 
stationärt tillstånd enligt ISO 4138[8]. 

2.1.3 Wheel Pulse Transducer 
Kistler Wheel Pulse Transducer, även kallade WPT, är en hjulsensor som skickar ut 
ett antal pulser per varv beroende på modell. Dessa används för att veta hur snabbt ett 
hjul snurrar. Givaren är IP 67 klassad vilket gör att den klarar tuffa miljöer. Den 
maximala rotationshastigheten är 6000 varv per minut och klarar 3000 varv per minut 
över lång tid. Den går att få med 10 till 5000 pulser per varv. Klarar av att användas i 
mellan -40 till 85°C[9]. 
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2.1.4 VBOX III 
VBOX III är en datalogger med 100 Hz samplingsfrekvens som använder 10 Hz GPS 
eller 100 Hz 3- axlig accelerometer och gyro som mäter pitch, roll och yaw med en 
upplösning av 0,0137°/s. GPS noggrannheten för hastighet är 0,1 km/h och för distans 
0,05% med en upplösning om 1 cm[10]. Mätområdet för hastighet är från 0.1 km/h 
upp till 1000 mph. Mätnoggrannheten för acceleration är 0,50% och maximala 
accelerationen är 20 g med en upplösning om 0,01 g. VBOX använder sig av CAN 
kommunikation mellan olika VBOX moduler. 

2.1.5 Frequensy Input Module 
VBOX Frequensy Input Module är en pulsräknare med fyra kanaler som kan samla in 
frekvensbaserade signaler från 1 Hz till 20 kHz som till exempel sträckan en Correvit 
skickar eller en hjulhastighet en WPT skickar. Denna modul ska kopplas till en 
VBOX[11].  

2.1.6 Vehicle CAN Interface 
VBOX Vehicle CAN Interface är utvecklat för att kunna logga fordonets CAN-
bussdata och skicka denna data till en VBOX. Denna kan utläsa fordonets olika 
hjulhastigheter och använda detta för att beräkna hjulslirningen [12].  

Traction test 
Accelerationstester på snö för lastbilsdrivhjul utförs vanligtvis enligt ECE R 117 
revision 4 Annex 7 [13] vilket innebär att lastbilen accelereras med slirande hjul från 
en konstant utgångshastighet på mellan 4 och 11 km/h där sedan hastigheten ökas 
med minst 19 km/h. Lastbilen skall var utrustad med ett mätsystem som klarar av att 
mäta fordonets hastighet samt drivhjulens hastighet med en noggrannhet på ±1% av 
hastigheten eller 0,5 km/h, beroende på vilken som är störst. Mätsystemet skall också 
kunna mäta avstånd med en noggrannhet på ±0,1m. Lastbilen måste vara utrustad 
med antispinn eller differentialspärr.  
Först utförs ett test med ett standard referensdäck sedan testas upp till tre 
kandidatdäck vartefter referensdäcket körs igen. Varje test skall köras minst sex 
gånger och variationskoefficienten för accelerationssträckan får ej vara större än sex 
procent. Dessa tester utförs för att validera ett däcks prestanda relativt ett referensdäck 
vilket kallas Snow Grip Index (SG). 

Under accelerationen skall slip ratio vara mellan 10-40%. Slip ratio är beräknad enligt 
ekvation (6).  

𝑆𝑙𝑖𝑝	𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜	% = FGHIJKLMNOJPMQR8ST8UPML	JKLMNOJPM
R8ST8UPML	JKLMNOJPM

×100    (6) 

För varje mätning beräknas medelaccelerationen med hjälp av utgångshastigheten 𝑆H, 
sluthastigheten 𝑆L och avståndet mellan dessa två tillfällen enligt ekvation (7). 

AA = Z[\QZ]\

^7
          (7) 

Om medelaccelerationens variationskoefficient är större än sex procent för ett 
kandidatdäck ska testerna av det kandidatdäcket göras om. Är medelaccelerationens 
variationskoefficient större än sex procent för referensdäcket skall alla test göras om.  
Snow grip index beräknas enligt ekvation (8). 
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𝑆𝑛𝑜𝑤	𝐺𝑟𝑖𝑝	𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 = 	 fRg(5)
fRg(j)

        (8) 

Där AFC(T) är accelerationskraftkoefficienten för kandidatdäcket och beräknas enligt 
ekvation (9). 

𝐴𝐹𝐶 𝑇 = 5m
O

          (9) 

Där 𝑇Kär medelvärdet av alla medelaccelerationer för ett kandidatdäck.  
AFC(R) är accelerationskoefficienten för referensdäcket och beräknas enligt ekvation 
(10) 

𝐴𝐹𝐶 𝑅 = jm
O

                   (10) 

Där 𝑅Kvid test av ett kandidatdäck beräknas enligt ekvation (11) 

𝑅K =
jnoj\
^

                   (11) 

Medel Slip Ratio kan beräknas enligt ekvation (12). 

𝑆𝑙𝑖𝑝	𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜	% = pPTPILMSärsK	TSNtJGHIQR8ST8UPML	LMSärsK
R8ST8UPML	LMSärsK

×100            (12) 
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3 Metod 
De lösningar som konstruerades ritades först upp i Siemens NX 10.0 samt skickades 
till Nybergs Mekaniska Verkstad i Piteå för tillverkning. 
 
För sammanställning av förekommande däckdimensioner, beräkning av rullomkrets 
samt den genomsnittliga rullomkretsen användes Microsoft Excel. Data på olika 
däckdimensioner hittades på Michelins hemsida [14]. 
 
För att lösa problemet med ABS systemet användes steg från 
produktutvecklingsprocessen där först problemet analyserades samt olika koncept 
genererades. Koncepten vägdes mot varandra och ett koncept valdes för att arbeta 
vidare med.  
 
För att välja vilket mätsystem som ska användas kontaktades generalagenten för 
VBOX och Kistler i Sverige [12] där kravspecifikationen framfördes och förslag på 
olika lösningar diskuterades. En beslutsmatris användes för val av mätsystem.  

Adapter 
För att kunna montera de 10 bultade hjulen på lastbilen som hade 8 bultade hjul 
tillverkades en adapterplatta. Mått togs på lastbilen samt önskade fälgar för att sedan 
rita upp en omvandlingsplatta i ett CAD-program. Nya hjulbultar och muttrar 
beställdes till de önskade fälgarna. Hjulbultarna köptes på Volvo med artikelnummer 
20515517 och tillhörande hjulmuttrar. Den uppritade adapterplattan skickades till en 
mekanisk verkstad för tillverkning i stål av kvalité s-355. Adapterplattorna samt hjul i 
dimensionen 315/80R22,5 monterades på lastbilen och provkördes för att kontrollera 
om felmedelanen i något av lastbilens system uppkommer.  

ABS 
Nya ABS kransar fram som motsvarar samma antal tänder per meter i rullomkrets på 
bakhjulen konstruerades. Fyra nya ABS givare beställdes hos den lokala DAF 
återförsäljaren med artikelnummer 1703797. 

3.1.1 ABS-krans 
Lastbilen studerades för att komma fram till var en ny ABS krans skulle kunna 
rymmas. Relevanta mått togs på lastbilen. En ny ABS krans ritades upp i ett cad 
program för att sedan låtas tillverkas av en mekanisk verkstad i 1,5 mm stål av kvalité 
s-355 och monteras mellan bromsskiva och hjulnav. Dessa sitter skruvade med tio 
stycken m14 skruvar och har en centrumstyrning på 3 mm.  

3.1.2 Hållare för ABS-givare: 
Relevanta mått togs för att tillverka en hållare för ABS givarna till den nya ABS 
kransen. Dessa ritades upp i ett CAD program för att låta tillverkas av en mekanisk 
verkstad i aluminium. Den monterades i två av bromsokets sex stycken m14 skruvar. 
Hållaren gjordes 5mm tjock och original skruvar var nog långa för att återanvändas.  
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Testning av systemets funktion 
För att verifiera att systemet fungerar tillfredställande utfördes tester i form av: 

1. Acceleration från stillastående till 80 km/h. 
2. Konstant fart i 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 och 80 km/h. 
3. Motorbromsning från 80 km/h till tomgångskörning på lägsta växel. 
4. Svag inbromsning från 80 km/h till stillastående. 
5. Hård inbromsning för kontroll av ABS från 80km/h till stillastående. 
6. Hård inbromsning för kontroll av ABS från 50km/h till stillastående. 

Alla test påbörjades utan felmeddelanden på lastbilen. 
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4 Resultat 

Viktning 
Resultatet av konceptgenereringen samt urval av de olika lösningarna ses i Tabell 1.  

Tabell 1, elimineringsmatris för lösningar. 

Lösning 
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Nya ABS kransar + + + + Enklaste lösningen + 

Signalbehandlings- 
dator 

? + ? - Funktion osäker - 

Programmering av 
lastbilens dator 

+ - ? + Mer efterforskning 
krävs 

- 

 

Adapterplatta 
Vid montering av adapterolattorna visade sig att innermåttet på navstyrningen var för 
liten och fick svarvas upp ytterligare två mm för att passa på lastbilen. Figur 2 visar 
en ritning av adapterplattorna som tillverkades. När adapterplattorna och hjulen i 
dimensionen 315/80R22,5 provkördes visades att vid hastigheter upp till cirka 60 
km/h uppstod inga felmeddelanden men i låga farter och vid inbromsning ville 
lastbilen stanna kvar på en högre växel än lämpligt vilket medförde att motorn nästan 
stannade innan lastbilen växlade ner. Vid högre hastigheter varnade lastbilen för fel 
på antispinn och ABS-systemet sattes ur funktion. 

  
Figur 2, ritning för adapterplatta. 
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Beräkning 
Lastbilens original ABS-krans räknades till 80 tänder. Lastbilens originalhjul i 
dimension 245/70R17,5 har en rullomkrets beräknad med ekvation 2 till 2,47 m. 
Hjuldimensioner med 19,5” fälgar sammanställdes och rullomkretsen beräknades med 
hjälp av ekvation 2, se Tabell 2. 

Tabell 2, sammanställning av däckdimensioner. 

Däckbredd [mm] Profil [%] Fälgdiameter [tum] Rullomkrets [m] 

245 70 19,5 2,63 

265 70 19,5 2,72 

285 70 19,5 2,81 

305 70 19,5 2,90 

445 45 19,5 2,81 

Medelvärdet för rullomkretsen beräknades till 2,78 m. För att få samma antal tänder 
per meter i rullomkrets på fram- och bakhjul användes ekvation 5. Antalet tänder för 
19,5” hjul blev 71.  

För sammanställning av hjuldimensioner med 22,5” fälgar samt beräkning av 
rullomkrets med hjälp av ekvation 2, se tabell 3. 

Tabell 3, sammanställning av däckdimensioner.  

Däckbredd [mm] Profil [%] Fälgdiameter [tum] Rullomkrets [m] 

275 70 22,5 3,00 

275 80 22,5 3,18 

295 60 22,5 2,91 

295 80 22,5 3,28 

305 70 22,5 3,14 

315 60 22,5 2,98 

315 70 22,5 3,18 

315 80 22,5 3,38 

355 50 22,5 2,91 

385 55 22,5 3,13 

385 65 22,5 3,37 

445 65 22,5 3,61 

455 45 22,5 3,08 

495 45 22,5 3,19 

Hjul med 22,5” fälgar har en rullomkrets med beräknat medelvärde på 3,17 m. 
Antalet tänder för att få samma meter i rullomkrets mellan fram och bakhjul 
beräknades med hjälp av ekvation 5 till 63 tänder.  
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ABS-system 
Figur 3 visar ritningen av ABS kransen och figur 4, 5, 6 och 7 visar ritningarna för 
hållaren för ABS-givare. ABS-kransen, hållaren och ABS-givare monterades enlig 
figur 8. När dessa monterats fungerade lastbilen utan felmeddelanden och 
växellådsstyrningen fungerade tillfredsställande.  

 
Figur 3, Ritning på ABS-krans som tillverkats i 1,5 mm stål av kvalité s-355. 
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Figur 4, Ritning på hållare för ABS-givare, tillverkade i aluminium. 

 
Figur 5, Ritning av distans till hållare för ABS-givare, tillverkade i aluminium. 
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Figur 6, Ritning av fäste för ABS-givarna i hållare för ABS-givare, tillverkade i 
1,5mm stål av kvalité s-355. 

 
Figur 7, Ritning av fästet som bultas i samma bultar som bromsoket. 
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Figur 8, ABS-kransen, ABS-hållaren och en givare monterad på lastbilen. 

Testkörning 
Med original hjuldimension fungerade alla moment tillfredsställande. Med 22,5” hjul 
monterade blev resultatet följande: 

1. Accelerationen var tillfredställande men vid ca 60 km/h tändes ABS och 
antispinn lampan och dessa system sattes ur funktion.  

2. Detta fungerade tillfredsställande men vid farter över 60 km/h tändes ABS och 
antispinn lampan och satte dessa system ur funktion. 

3. Motorbromsning fungerade tillfredsställande ner till treans växel då lastbilen 
började driva framåt på tomgångsvarv och slutade minska farten. 

4. Inbromsningen fungerade tillfredsställande ner till treans växel då det tog 
någon sekund innan växellådan växlade ner. Detta då motorns tomgångsvarv 
sjunkit så mycket att den nästan stannat innan nedväxling skedde. Samma sak 
skedde vid nedväxling till första växeln. 

5. ABS och antispinnlampan lyste vid start av inbromsning och var satta ur 
funktion. Hjulen låstes upp och styrförmågan förlorades. 

6. Under inbromsningen arbetade ABS systemet och styrförmågan bibehölls. 
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Mätutrustning 
Den svenska återförsäljaren av Vbox och Kistler gav förslag på dessa 
mätutrustningar: 

• Kistler Correvit L-Motion 
• Kistler Correvit S-Motion 
• Kistler Wheel Pulse Transducer 
• VBOX Frequency Input Module 
• VBOX Vehicle CAN Interface 

 

För att välja typ av system ställdes en beslutmatris upp, se tabell 4. 
Tabell 4, beslutsmatris för val av system för hastighetsmätning. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Mätutrustningen som valdes var Kistler Correvit L-motion, Kistler Wheel speed 
Transducer samt VBOX Frequensy Input Module tillsammans med företagets VBOX.  
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5 Diskussion och slutsatser 
Vid monteringen av adapterplattan visade sig att måttet för lastbilens navstyrning ej 
var nog exakt mätta. Detta på grund av att skjutmåttet som användes endast mätte upp 
till 150mm. En tumstock användes för mätning av navstyrning men på grund av detta 
blev måttet ej nog exakt.  
Problemen som uppkom med de större hjulen var väntade då skillnaden i rullomkrets 
var så stor. Därför hade olika lösningar beaktats för att lösa problemet med att ABS-
systemet sattes ur funktion. Bland annat att programmera lastbilens system för att 
klara av olika rullomkrets mellan fram- och bakhjul. Detta avfärdades då 
programvaran som fanns tillgänglig hos den lokala verkstaden inte klarade av att 
programmera olika rullomkrets mellan fram och bakaxel. Detta ansågs även vara 
tidskrävande och komplicerat att göra varje gång olika däckdimensioner skulle testas. 
En annan lösning som övervägdes var att montera en signalbehandlingsdator som 
behandlar signalerna från ABS givarna till rätt antal signaler mellan fram- och 
bakaxel. Denna lösning skulle kräva mer arbete med programmering samt ett osäkrare 
system då det är en till dator som kan krångla, vilket inte är önskvärt på ett 
bromssystem. Det skulle även vara ovisst om ABS systemet skulle upptäcka att 
signalen inte kom från original ABS givare och på grund av detta sätta ABS systemet 
ur funktion. 

Lösningen som valdes för att lösa ABS-problemet ansågs som den mest felsäkra 
lösningen då den fungerar precis som original på lastbilen förutom att givaren läser av 
en annan ABS krans. En nackdel med lösningen är att hastighetsmätaren på lastbilen 
kommer att visa fel hastighet, vilket inte ansågs som ett stort problem då lastbilen inte 
kommer köras på allmän väg med de större hjulen. En fördel med denna lösning är att 
det är enkelt att byta mellan de olika ABS givarna, det enda som behövs göras är att 
byta kontakt på ABS givarna. 
Centrumstyrningen på 1,5 mm ansågs vara nog för att centrera hjulnavet då ABS 
kransen sitter monterad mellan bromsskiva och hjulnav då lastbilen ej kommer att 
lastas tungt eller köras på allmän väg.  

Då tester skall göras inomhus faller ett GPS baserat system bort då mottagningen är 
obefintlig. Därför väljs detta system bort. Om ett femte hjul system skulle användas är 
den ej lika smidig som en optisk givare. Om ett framhjul skulle användas som rullhjul 
behöver den kalibreras om vid tryck och lastförändringar i på fordonet. Detta innebär 
en lång sträcka för kalibrering behövs vilket är begränsat inomhus, därför valdes även 
detta bort. Ett optiskt system valdes eftersom det ansågs som smidigast. 

Mätsystemet VBOX som datalogger tillsammans med Kistler Correvit L-motion, 
Kistler Wheel speed Transducer samt VBOX Frequensy Input Module ansågs som en 
bra lösning då företaget redan hade en VBOX samt att VBOX programvara anses som 
mer utvecklad än Kistlers programvara. En nackdel med att använda VBOX är att det 
är svårare att konfigurera än Kistlers system.  
Kistler Correvit och Vbox är välanvänt av Arctic Falls kunder och kändes därför som 
ett bra val då kunder dels kan hyra utrustningen och att de känner till utrustningen. 
Denna utrustning finns under andra företagsnamn, bland annat Corrsys Datron. 

Framtida arbeten kan vara att installera en frekvensmodul som samlar upp signaler 
från lastbilens egna ABS sensorer och undersöka hur väl de stämmer överens med 
hjulsensorerna som monteras externt. Detta skulle underlätta vid däckbyte då man inte 
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behöver demontera hjulsensorerna. En annan förbättring som skulle kunna göras är att 
montera en brytare så att man inte behöver koppla om mellan de olika ABS-givarna 
manuellt. Detta skulle göra att omkoppling mellan olika ABS givare kan ske med en 
knapptryckning. 

Med de lösningar som tagits fram är det nu möjligt att montera och köra 19,5” och 
22,5” drivhjul utan felmeddelanden på lastbilen. Ett lämpligt mätsystem för att utföra 
däcktester inomhus är Kistler Correvit L-motion, Kistler Wheel speed Transducer 
samt VBOX Frequensy Input Module tillsammans med företagets VBOX.  
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