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Sammanfattning  

Cranab är ett företag med säte i Vindeln, som tillverkar kranar till skotare, skördare och 

lastbilar, men även slagor för att kunna avverka buskar och gräs vid vägkanter och diken. 

Dessa slagor dras längs vägkanten, med kättingar under som roterar och slår då av buskar och 

gräs. För att dessa slagor ska vara så effektiva som möjligt så måste man vinkla slagan så den 

ligger jämnt med underlaget. Detta sker med en tiltcylinder. Denna tiltcylinder medför att 

vinklingen av slagan blir begränsad men även att den sitter utsatt för yttre krafter, såsom 

stenar och brunnar som kan ligga gömt i gräset.  

I detta arbete så kommer olika konstruktionsförslag att tas fram, i syfte att utreda 

konstruktionsförändringar för att kunna rotera den mer och även kunna ta upp yttre krafter 

bättre. Det finns många faktorer som spelar in när man ska ta fram en ny konstruktion. Den 

får inte bli för tung eller dyr för att kunna hanteras i produktion. Samtidigt ska den vara 

mångsidig och enkel. Första momentet består av att samla in information och analysera hur 

andra gjort och finns det andra lösningar som går att tillämpa i detta arbete. Därefter 

undersöks om komponenterna klarar av beräknade vridmoment och krafter. Enkla skisser 

gjordes av de olika förslagen och sedan gallrades de bästa ut för att utföra konstruktionsarbete 

i CAD-program. Programmet som har används i arbetet är Inventor, där ett koncept tas fram 

hur man skulle kunna tilta slagan. Resultatet visar hur man skulle kunna rotera slagan 

gentemot nuvarande lösning. Det som presenteras visar de grundläggande principerna inte en 

färdig och helt genomarbetad konstruktion.  
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Abstract 

Cranab is a company in the Vindeln region, Sweden, which manufactures cranes for 

harvesters, forwarders and trucks, but also bushcutters to be able to cut bushes and grass at 

roadsides and dikes. These bushcutters are drawn along the roadside, and with chains below 

which rotate and then cut off the bushes and grasses. In order for these bushcutter to be as 

effective as possible, the bushcutter must be angeled with the ground, with a tiltcylinder. This 

tiltcylinder limits the angle of impact, and is also exposed to external forces, such as stones 

and wells that may be hidden in the grass. 

In this work, various design proposals will be presented, to investigate how to change the 

design to be able to rotate it more and also be able to better absorb external forces. There are 

many factors that will be involved in developing a new design. It must not be too heavy or 

expensive to be in production, while being versatile and simple. The first step is to gather 

information and analysis about how others have done and if there are other solutions that can 

be applied in this work, and check if the components are able to withstand the calculated 

torque and forces. Simple sketches were made of the various proposals and then best were 

pick out to carry out CAD work. The program that I have used is Inventor, where a concept is 

drawn how to angel the bushcutter. The result shows how to be able to rotate the bushcutter 

with the current solution compared to the concept, which is not a complete construction, and 

is regarded seen as a preliminary study. 
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1. Inledning 

1.1 Företagspresentation  

Cranab Group består idag av fyra företag: Cranab, Slagkraft, Vimek och Bracke Forest. 

Cranab AB är ett företag med huvudkontor och verksamhet i Vindeln, som har varit med i 

skogsindustrin sedan 60-talet. Cranab tillverkar olika kranar till skotare och lastbilar, gripare 

och kringutrustning, och inom skogsindustrin är de ett av de ledande företagen. Under 

varumärket Slagkraft så finns busk- och gräsaggregat med självförsörjande motorpaket. 

Slagkraft är även ledande leverantör av vägröjningsmaskiner i Skandinavien.  

1.2 Bakgrund 

I buskröjningsslagas nuvarande konstruktion sitter en cylinder på kranen som vinklar slagan 

så den ligger plant med marken. Denna cylinder och fäste på kranarmen samt slagan sitter i ett 

utsatt läge för yttre påverkan, t.ex. om brunnar och stenar ligger gömda i gräset. Slagan har 

även en ojämn hastighet när man ska vinkla den på grund av att hävarmen blir olika vid olika 

gradtal, samt att den får en begränsad vinkel främst när slagan är vid minimum utkörd 

tiltcylinder.  

1.3 Syfte 

Syftet med projektet är att undersöka nuvarande lösning och se hur man kan förbättra och ta 

fram olika konstruktionsförslag för tiltfunktionen hos buskröjningsslagan, som gör att den 

kommer utsättas för mindre yttre påverkan. Samt att slagan ska får en jämnare 

vinklingshastighet, och kunna vinklas mer. Det handlar alltså mycket om att ta fram olika 

idéer om hur man skulle kunna ändra konstruktionen för att få önskvärda krav och funktion.  

1.4 Mål 

Målet är att genomföra en studie och ta fram olika idéer och förslag hur man kan konstruera 

tiltfunktionen hos slagan, samt att sammanställa för- och nackdelar med de olika förslagen. 

Att ändra nuvarande konstruktion kan bli komplex, och ändringarna kommer att påverka 

andra delar i systemet så ritningarna kommer att vara schematiskt enkla. I mån av tid så 

kommer även konstruktionsidéer att modelleras upp i CAD-program och även utföra FEM-

beräkningar. Målet är även att Cranab ska kunna se för- och nackdelar och bygga vidare på de 

konstruktionsidéer som tas fram.  

1.5 Avgränsningar 

Inga fullständiga ritningar kommer tas fram.   
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2. Teori 

Formler är hämtade ur Ragnar, G [1] 

2.1 Dagsläget 

I dagsläget så sitter hydraulcylinder på vipparmen som vinklar slagan. Den specifika 

vipparmen och kranen som användas i examenarbetet är en SC85, där tiltcylindern har ett 

arbetstryck på 230-240 bar. Cylindern har ett invändigt mått på 63mm i diameter och 

kolvstångsdiameter är 40 mm, och med en slaglängd på totalt 440 mm. Det sitter 

tryckbegränsningsventiler till tiltcylindern med 80 bar ut och 125 bar in. Slagan är av modell 

SH150-80 har en vikt på 580 kg,[2]. Först så räknades bara arbetet för att lyfta en massa rakt 

upp till höjden h. Därefter så gjordes antagande för beräkningarna av kroppen som betraktas 

som stel kropp som rotera kring en fix axel i en plan rörelse. Där totala arbetet är totala 

momentet multiplicerat med vridningsvinkeln. För beräkningar se bilaga 1.  

 

Figur 1 Slaga vid max, min utkörda tiltcylinder 
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3. Metod 

Examensarbetet har utförts vid Umeå universitet, med datorer och CAD-mjukvara. Arbetet 

har i början bestått av att samla information om hur slagan fungerar och få en inblick hur den 

används samt vad som krävs av den. Detta skedde genom en genomgång med handledare ute 

på Cranab i Vindeln. Därefter så handlade det om att undersöka vilka lösningar som finns 

idag hos konkurrenter, samt om det finns andra lösningar som skulle kunna tillämpas i detta 

fall. Beräkningar om olika krafter gjordes och olika idéer skissades ner, sedan gjordes 

insamling av information om olika komponenter för se om de klarade av kraven.  

Efter att information hade samlats in och sammanställts, så tog konstruktionsarbetet form och 

idéerna börjades förfinas, för att få fram olika grundidéer till hur man skulle kunna tilta 

slagan. Inga kompletta ritningar togs fram då Cranab vill ha olika grundkoncept, som sedan 

får utvecklas med tiden.  
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4. Genomförande 

 

4.1 Informationsinsamling 

Första momentet bestod av att få en inblick i hur slagan och kranen fungerade, som 

handledaren i förväg hade valt ut. För att få större förståelse så gjordes en förstudie på hur 

konkurrenter och andra företag hade gjort. Många företag använder sig av en hydraulcylinder, 

det fanns även de som tillsynes använder någon form av hydraulmotor. Därefter undersöktes 

om det finns andra färdiga lösningar som kunde tillämpas i detta fall. Sedan studerades olika 

hydraul-, elmotorer för se om det fanns produkter som klarade av att leverera det beräknade 

momentet då det utgicks ifrån att motorerna direktmoterades utan någon växel emellan, och 

utan att de blev för stora eller tunga. Arbetet fortsatte sedan med att skissa på olika koncept, 

och sedan valdes två till tre alternativ ut att gå vidare med till förfinade skisser och 

modellering. 

 

4.2.1 Koncept 1 

I figur 2 illustreras hur man skulle kunna montera en elmotor för att kunna rotera slagan. 

Denna lösning ger slagan möjlighet att rotera tills den tar i vipparmen. Konceptet är tänkt att 

alla fästen (1) till slagan är fixerade. Lösningen innebär stora modifikationer på nuvarande 

konstruktion, då många fästen måste göras om, elkablar måste dras, samt att aggregatet måste 

konstrueras om för att kunna försörja elmotorn. Elmotorer som ska klara av att rotera slagan 

kommer addera mycket vikt, vilket kommer ge att den potentiella lägesenergin kommer bli 

avsevärt högre. Detta koncept hamnade på hyllan snabbt. 

 

Figur 2 Skiss på koncept 1 
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 4.2.2 Koncept 2 

Koncept 2 bygger på att med hjälp av en hydraulmotor driva en axel med ett kugghjul i ena 

ändan, som driver ett annat kugghjul som sitter på fästet på slagan. Motorn i illustrationen, 

figur 3, sitter på den nuvarande platsen där hydraulcylindern sitter, alternativet är att fästa den 

på utsticket på vipparmen (1) för kunna vinkla slagan ännu mer. Konceptet kräver således inte 

en helt ny konstruktion, då man i viss mån kan använda nuvarande hydraulik och konstruktion 

med mindre modifikationer. Konceptet ger en robust konstruktion med ett litet viktpålägg. 

 

Figur 3 Skiss på koncept 2 
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4.2.3 Koncept 3 

Figur 4 visar koncept 3 där slagan roteras med vinklad hydraulmotor och en kedja. Motorn är 

monterad på nuvarande plats för hydraulcylinder men likt förra konceptet så kan motorn även 

monteras på vipparmen för att kunna vinkla slagan mer. Konceptet ger en enkel konstruktion 

med få delar med en jämn rotation på slagan, konstruktionen ger även ett litet viktpålägg.  

 

Figur 4 Skiss på koncept 3 
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4.2.4 Koncept 4  

Koncept 4, figur 5, bygger på att man med hjälp av en hydraulmotor som är direktmonterad 

längst ut på vipparmen, och ett fäste (1) emellan som fixerar slagan. Motorn monteras fast på 

en platta (2) som i sin tur monteras fast på vipparmen med bultar. Konceptet ger en väldigt 

stark och exakt rotation av slagan, samtidigt som vikttillägget inte blir för mycket.  

 

Figur 5 Skiss på koncept 4 

4.3 Val av koncept  

Efter att varje koncept hade analyserats om vilka som har störst sannolikhet att uppfylla 

kravspecifikationerna, se bilaga 3, så valdes att gå vidare men koncept 3 och 4. Fördelen med 

dessa blev att de hade en enkel konstruktion med få delar, samtidigt som de kan rotera slagan 

mer och jämnare än nuvarande.  

De andra koncepten uteslöts för att de blev tyngre och hade konstruktionsdetaljer, som 

påverkas mer av yttre krafter. De krävde även fler och dyrare komponenter för uppfylla 

kravspecifikationerna. 

4.4 Modellering  

Efter val av koncept så skulle de fortsätta att utvecklas till en 3D-prototyp. Det fortsatta 

arbetet valde att började med koncept 4 då den verkade mest intressant. För att modellen 

skulle bli så verklighetstrogen som möjligt så togs de yttre måtten ifrån en verklig 

hydraulmotor. Referensmotor Rexroth Bosch Group MCR-H 3 [3], figur 6. 
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Figur 6 Modell av motorn 
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Därefter så togs motorfästet fram med ett hål för axeln som ska rotera slagan, motorn sätts fast 

i de synliga hålen på bilden med skruvförband. Fästet sätts fast med genomgående 

skruvförband i kranarmen, hålen för detta är inte med på bilden, figur 7.  

 

Figur 7 Modell av främre motorfäste 
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Därefter så gjordes en enkel prototyp av ett fäste som sitter fast i slagan och motorn, figur 8. 

Beroende på hur motorn ser ut kommer infästningen se olika ut och därför ägnades ingen 

större tankegång på detta, men optimalt hade varit där fästet går igenom motorn och fäst med 

skruvförband på baksidan av motorn. Om fästet ska vara ledat eller fixerat vid infästningen av 

slagan återstår att se. 

 

Figur 8 Modell av fästet 
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Ett motorfäste, figur 9, som håller upp bakre delen av hydraulmotorn. För att undvika att all 

belastning blir på motorns infästning och skruvförband. Fästet sätts fast med samma 

genomgående skruvförband som fäster det främre motorfästet. Hålen för skruvförbanden finns 

inte med på bilden.

Figur 9 Modell av bakre motorfäste  
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5. Resultat  

5.1 3D-modell i sin helhet 

Målet att ta fram färdiga modeller i CAD-program och att utföra FEM-beräkningar har inte 

uppfyllts, figur 10 är en 3D-prototyp i nuläget, konceptet är inte helt färdigställt och arbete 

kvarstår i att utveckla konstruktionen.  

 

Figur 10 Färdig modell av koncept 4 
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5.2 Koncept 3 i sin helhet  

Tyvärr så fanns det inte tid att ta fram en 3d-prototyp av koncept 3, utan endast en grov 

skiss hur den skulle se ut om den hade gjorts som modell.  

 

Figur 11 Ritning av koncept 3 

5.3 Översikt av koncepten  

Översikt hur koncepten presterar sig med nuvarande lösning se bilaga 2, Cranab har valt att 

mäta rotationen av slagen med en centrumlinje i kranarmen. Linjen motsvara 0° och sedan 

mäter man hur många grader det är mellan ovandel av slagan och centrumlinjen. Då dessa 

koncept teoretiskt kan rotera 360° åt varje håll om kranarmen inte vore i vägen, så blir antal 

grader koncepten kan rotera 0° 

 

 



 

14 
 

Tabell 1 Visar hur nuvarande lösning prestera jämfört med de olika koncepten. 

Lösning  Max grader [°] Min grader [°] 

Nuvarande lösning 8,4 48,3 

Koncept 1 0 0 

Koncept 2 0 0 

Koncept 3 0 0 

Koncept 4 0 0 
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6. Diskussion  

6.1 Resultat 

Som väntat så nådde aldrig projektet hela vägen med färdiga 3d-prototyper och FEM-

beräkningar, och allt är fortfarande i konstruktionsfasen. Det finns goda förutsättningar med 

att fortsätta med detta projekt. Som tidigare nämnts så ville Cranab se olika 

konstruktionsförslag, och förslagen är i ett tidigt skede av en utvecklingsprocess. Att ta fram 

ett helt och väl fungerande koncept, är en tidskrävande process. Därför har fokus legat på att 

ta fram enkla illustrationer och modeller som visa huvudprincipen. 

6.2 Förslag till vidare arbete   

Det är mycket arbete kvar innan man kan ha en färdig prototyp att testa. Vissa av koncepten 

kommer inte vara aktuella för de är för tunga eller ekonomiskt dyra att sätta i produktion för 

att samtidigt kunna bibehålla en konkurrenskraftig och ekonomisk vinstdrivande produkt. Det 

måste analyseras huruvida vilken hydraulmotor man ska ha och då även eventuellt ändra så 

pumpen på aggregatet klara av att leverera rätt mängd olja för motorn. Svårigheten i arbetet 

ligger kanske i att ta fram en mångsidig lösning som kan användas till mer än bara slagan, och 

samtidigt uppnå kraven med ökad rotation med en jämnare gång samt att ta upp yttre krafter. 

Beslut måste även tas om man ska behålla den arm som hydraulcylindern sitter på i dagsläget, 

eller om den ska flyttas 90 grader på vipparmen, alternativt ta bort den helt, för kunna rotera 

slagan mer. Denna arm kommer begränsa hur mycket slagan kan rotera. Huruvida man kan gå 

ner i motorstorlek om man skulle använda en t.ex. planetväxel har inte undersökts heller. 

6.3 Personlig reflektion  

När jag reflekterar över arbetet, kan jag se att misstag har gjorts och att fokus har hamnat på 

fel saker, och upplägget kunde har varit bättre. Stor del av arbetet har gått till att undersöka 

huruvida olika motorer har tillräckligt med vridmoment utan bli för stora och tunga, samt 

övrig komponentforskning. Arbetet i Inventor tog lång tid då jag inte har några tidigare 

erfarenheter med detta program, och fann de största problemen med hur jag skulle redigera 

step-filerna jag hade fått ifrån Cranab, samt att få ihop assembly korrekt tog onödigt lång tid. 

Fokus tappades stundvis ifrån att ta fram många och enkla förslag till att gräva ner sig i 

förslaget på detaljnivå, vilket ha lett till att projektet har gått långsamt framåt. Många misstag 

har gjorts men även många lärdomar har man fått, hur komplext det kan vara att ta fram en 

produkt, samt hur man genomför ett projekt självständigt.   
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Bilaga 1 
2.2 Värden 

g = 9,82 (m/s2) 

m = 580 kg 

Stor hävarm = 0,3 m 

Liten hävarm = 0,1 m 

2.3 Formler 

𝑊 = 𝑚𝑔ℎ    (1) 

W = Arbete (J), m = massa(kg), g = gravitation (m/s2), h = höjd (m) 

𝑊 = ∫ 𝑀 ∗ 𝑑𝜑
𝜑2

𝜑1
   (2) 

W = Arbete (J), M = Moment (Nm), φ = vinkel (rad) 

 

 

2.4 Beräkningar  

Arbetet som krävs för att lyfta ut slagan fås ur formel (1): 

𝑊𝑠𝑡𝑜𝑟 = 580 ∗ 9,82 ∗ 0,30 ≈ 1709 𝑁𝑚 = 𝐽 

𝑊𝑙𝑖𝑡𝑒𝑛 = 580 ∗ 9,82 ∗ 0,1 ≈ 570 𝑁𝑚 = 𝐽 

Arbetet som krävs för att rotera slagan 180° med konstant moment fås ur formel (2): 

2 ∗ 1709 =  ∫ 𝑀 ∗ 𝑑𝜑

𝜋

0

 

𝑀𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 = 1088 𝑁𝑚 

2 ∗ 570 =  ∫ 𝑀 ∗ 𝑑𝜑
𝜋

0

 

𝑀𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 = 363 𝑁𝑚
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Bilaga 2 
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Bilaga 3  
 

Kravspecifikation 

Nr. Krav Kravställare 

1 Funktionskrav  

1.1 Tiltingsvinklarna får inte blir större än 8,4° samt 48,3° Uppdragsgivare  

2 Teoretiska krav  

2.1 Ska göras beräkningar så att konstruktionen håller  Uppdragsgivare 

2.2 Ha ett ekonomiskt tänk kring konstruktionen  Uppdragsgivare 

2.3 Ha ett tänk att konstruktionen inte får bli för tung  Uppdragsgivare 

 

 


