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Fö rörd 

Denna rapport kommer att handla om hur jag fick ett uppdrag av Cranab AB att komma med 

idéer/förslag på deras problem om att skapa transportrack, jag kommer även att gå igenom 

om hur jag gick tillvägas för att få fram de förslag som nu är min slutgiltiga produkt, vad jag 

lärt mig av arbetet/misstagen och vad som hade kunnat göras för att få ett bättre resultat.  

Denna rapport är skriven av mig, Ulises Puga, som har läst maskinteknik på Umeå universitet 

som ger en lärdom att hantera produktionssätt, konstruera, ansvara för materialval vid just 

konstruktion, bestämma och förbereda maskiner som ska användas för en viss produktion 

och en massa annat som är väldigt intressant och häpnadsväckande roligt. 

För mer information om just Maskintekniks linje i Umeå universitet så föreslår jag att ni 

besöker deras hemsida. (se referensbladet) 

Men innan rapporten verkligen tar fart så vill jag ta tillfälligt i akt att tacka personer som har 

hjälpt mig genom detta; min handledare på Umeå universitet, Osama Hassan, Företaget 

Cranab AB som gav mig tillfället att göra mitt examensarbete och självklart mina handledare 

på Cranab AB; Mikael Öbrand och Anders Grafström. 
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Sammanfattning 

 

Cranab AB specielliserar sig på att bygga kranar och gripklor till skogsmakiner, denna rapport 

kommer enbart att handla om hur författaren har gått till väga för att hjälpa Cranab AB att 

komma med idéer och koncept för transportrack som ska transportera gripklorna som skärs 

ut och svetsas ihop på cranab 2 och sedan skickas över till cranab 1 för vidare bearbetning, 

målning och slutligen montering.  

Just nu så skickas färdiga klor av olika storlekar från cranab 2 till cranab 1 på standard SJ-

pallar gjord av trä. Syftet med detta arbete är då att komma med idéer och koncept på 

emballage så att man kan skicka dessa gripklor i färdiga set, bestående av; innerklo, ytterklo 

och vagga i ett och samma ”paket”, detta för att bli av med träpallarna och effektivisera 

arbetet, i och med att Cranab vill kunna hantera beställningar som är både personliga och 

flexibla.  

För att arbeta med problemställningen så har Solid Works tagits till som hjälpmedel och även 

samtal med konstruktörerna samt en förstudie på Cranab AB logistic. 
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Summary 

Cranab AB are specialist’s on building cranes and grapples to forestry machinery, this report 

will only focus on how the author has gone to be considered to help Cranab AB to come up 

with ideas and concepts for transport rack that will transport gripping claws, cut out and 

welded together at Cranab 2 and then sent over to Cranab 1 for further processing, painting 

and finally mounting. 

Right now the finished claws of different sizes sends from Cranab 2 to Cranab 1 on the 

standard SJ-pallets made of wood. The purpose of this work is then to come up with ideas 

and concepts in packaging so that they can send these claws in finished sets, consisting of; 

an inner claw, an outer claw and an “cradle” in one "package" in order to get rid of wooden 

pallets and make more effective work, Cranab want to be able to handle orders that are both 

personal and flexible. 

Solid Works has been taken like a tool to work with the research question and also talk with 

the designers as well as a feasibility study on Cranab AB logistic. 
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Inledning 

För en tid tillbaka så kontaktades författaren av företaget Cranab AB som frågade om inte 

han kunde hjälpa dem med idéer och förslag för ett transportrack, som de ska använda vid 

transporten mellan deras två fabriker de har ute i Vindeln (Cranab 1 och Cranab 2). 

Anledningen till detta är att de vill förbättra deras produktionslina på Cranab AB genom att 

skicka gripklona tillsammans med vaggan som skärs ut och svetsas ihop på cranab 2, och 

skickas sedan vidare till cranab 1 för målning och ihop montering. 

 

Bakgrund 
Cranab AB tillverkar gripare i olika storlekar och till olika ändamål och tillverkning sker från 

råmaterial till färdig grip. 

Material skärs fram i en laserskärprocess, svetsas sedan samman, blästras på Cranab 2 för 

att sedan transporteras till Cranab 1 för att bearbetas före lackering och montering. 

 

Syfte, Mål och problemställning 
I Cranab’s logestikprocess finns i dag ingen anpassad utrustning för transport av 

komponenter till en färdig grip. 

Kravet är att ta fram en utrustning som är enkel, säker och som säkerställer uppsatta 

kvalitetskrav. 

Syftet är att skapa en framtida produktionsutrusning som motsvarar nuvarande och framtida 

samlade behov och krav. 

 

Målet är att inom 10 veckor genomföra en studie och ta fram idéer och beskrivning hur en 

sådan utrustning kan se ut fysiskt och tekniskt. 

 Skapa en konstruktion som är funktionell 

 Skapa en mindre komplex konstruktion som ändå har tillräcklig flexibilitet, hållfasthet 
och kan staplas på varandra vid både lastat läge och när de är tomt.  

 Produkten och produktutvecklingen skall följa de riktlinjer som ISO 9001 och ISO 
14001 förespråkar, uppfylla lagar och förordningar angående personsäkerhet. 
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Företagspresentation  
 

Företaget Cranab grundades 1963 av bröderna Allan Jonsson och Rune Jonsson, 

krantillverkningen hade redan börjat sedan en tid tillbaka av bröderna som tillverkade 

specialbyggda dikesskopor till ABS-grävmaskiner. Senare samma år så beslutades det att 

sluta med den småskaliga grävmaskinsservicen för att verkligen börja satsa och grunda ett 

kranföretag. Rune Jonssons aktier köptes då upp av Karl-Ragnar Åström och Cranab AB 

bildades. 

    

Cranab arbetar aktivt för att deras varor 

och verksamhet ska kännetecknas av 

säkerhet, miljöhänsyn och kvalité. 

Företaget strävar även för att vara ledande 

med utveckling, tillverkning och 

marknadsföring av gripare, kranar, 

röjningsmaskiner och tillhörande 

komponenter samt sikta efter ständiga 

förbättringar inom alla jobbets områden. 

I och med att Cranab är certifierad i kvalitetssystemet ISO 9001 sedan februari 2008 är det 

därför viktigt att alla medarbetare skall känna till företagets kvalitetspolicy för att kunna 

ansvara och tillgodose deras kunders förväntningar. Företagets kvalitetsarbete ska vara 

främjande för kunden genom att leverera tjänster och produkter vid rätt tid och utlovad 

kvalitet. Av ständiga förbättringar kan kvalitetssystemet utvecklas, detta är viktigt för 

företaget eftersom kvalitén har en stor betydelse för hur företaget levererar tjänster och 

arbetsformer. 
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Avgränsningar 
När förstudien är genomförd skall projektgruppen värdera och prioritera krav och önskemål enligt 

Cranab AB policy. Innan konstruktion påbörjas skall fastställd kravspecifikation finnas, denna kan 

sättas upp efter resultat från utsortering och prioritering.  

Denna studie kommer enbart att handla om att kolla på idéer och koncept om hur ett sådant 

transportrack som önskas skulle kunna se ut med alla de önskemål och krav som har blivit ställda från 

Cranab AB och lite hållfasthet. Så inga ekonomiska frågor eller andra aspekter så som produktivitet 

eller gynnsamhet kommer att tas upp i detta arbete.  
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Teöri 

 

Nuläget 
Vid nuläget så ser de följande ut på Cranab AB gällande deras gripklors konstruktion; inner 

och ytter-klo plus vagga laserskärs ut från grundmaterialet och svetsas ihop i fabriken cranab 

2, efter att de är färdigkonstruerade så läggs klorna och vaggan på en standard SJ-pall av trä, 

därefter så skickas seten klor på olika pallar oberoende om de hör ihop eller inte med sin 

vagga, över till den andra fabriken cranab 1 där de vidare bearbetas, målas och monteras 

ihop för att sedan skickas till kunderna som har beställt gripklon. 

 

Vision 
Visionen med detta arbete är att hitta ett transportrack där ett helt set av innerklo, ytterklo  

och vagga får plats i ett rack som är lika stor som en standard SJ-pall (1200 x 800), så att 

kundernas beställning ska kunna bli mer personliga och Cranab AB kunna bli mer flexibla. I 

och med att då kan kunden skicka en beställning på en gripklo till cranab, dem tar emot 

beställningen, gripklon skärs ut från grundmaterialet, svetsas ihop på cranab 2, skickas till 

cranab 1 för bearbetning, måleri och montering. Arbetet blir mer effektivt och kunden får sin 

vara på kortare tid och på det sättet blir Cranab AB mer flexibel om de kommer mycket eller 

få beställningar.  
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Arbetshjälpmedel 
Till hjälp för att ta i tur med denna problemställning så har 3D-CAD ritprogrammet Solid 

Works tagits till användning, detta är ett mycket viktigt och mycket användbart hjälpmedel 

när man ska arbeta med konstruktioner i diverse slag som konstruktör eller ingenjör överlag. 

Solid Works tillåter konstruktören att rita upp sina idéer i verkliga mått och proportioner i 

3D-format så att konstruktören sedan skall kunna se sin konstruktion och prova på olika 

lösningar eller tilläggsidéer till konstruktionen innan själva konstruktionen byggs i verkliga 

livet. Med detta program kan man bygga sina koncept utan att de ska kosta mer än tid för 

både en själv eller företaget som arbetar med ett CAD-program.  

Men programmet kan användas till mycket mer än så, man kan även simulera hållfasthet på 

sin konstruktion med hjälp av Solid Works. Programmet har ett helt bibliotek på olika 

material som man kan välja till sin konstruktion, med materialvalet så följen även dess 

egenskaper med och när man simulerar olika belastningssituationer på konstruktionen så 

har programmet materialets alla egenskaper och hållfasthetsbegränsningar så då kan man 

lätt se om en konstruktion kommer att hålla eller inte hålla för de påfrestningar som den 

kommer att utsättas för eller vilka delar/områden som kommer att vara mest utsatta och 

bör förstärkas eller vara mer vaksam över. Detta syns då på 3D-bilden av konstruktionen i 

programmet med gröna, blå, gula och röda områden, de röda områden är de områden som 

är mest utsatta och har högst angelängenhet att vara mer vaksam över. De gröna områden 

är de områden som blir minst påfrestade och de områden som sist kommer att gå sönder.   

Hållfasthet 
Eftersom ett önskemål i arbetet var att kunna stapla transportracken på varandra så 

användes ett tilläggsprogram i Solid Works vid namn SimulationXpress, som är ett program 

som tillåter användaren att göra FEM-analyser på sin detalj, för att se om detaljen klarar av 

de krafter som den kommer att utsättas för under användning.  

För den här konstruktionen så kommer armarna att vara de mest utsatta delarna och 

infästen som armarna sitter fast i på själva racket. 

Formlerna som programmet arbetar med för att komma med lösningarna/bilderna som man 

får efter denna FEM-analys är; Von Mises formel för stress på materialet. För att se om 

materialet klarar av den vikten som den kommer att utsättas för. Programmet visar och 

räknar även ut hur mycket det tvärgående röret kommer att böja sig med hjälp av böj-

moments formel och raka balkar med utbredd last. 
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Formler 
 

Dessa formler har Solid Works använts sig av för att se hur mycket röret har böjt sig och hur 

mycket påfrestning som röret har utsatts för när en utbredd last på 300kg lades på en av 

armarna. 

Von Mises 

Denna formel används för att se hur mycket påfrestningen blir på röret. 

    √  
    

          [1] 

   som man får efter att man har räknat ut formeln skall jämföras med    som är 

sträckgränsen för materialet, för att se om det är någon fara för brott eller inte.    är 

huvudspänningen i X-led och    är huvudspänningen i Y-led. 

 

Jämt fördelad last på balkar (fast vid båda ändarna) 

Denna formel används för att räkna ut hur mycket röret kommer att böja sig. 

  
   

     
   [2] 

Q är den utbredda last över balken, L är längden på balken, E är elasticitetsmodulen för 

materialet, I är tröghetsmomentet och f är de som indikerar på hur mycket balken har böjts 

från sitt ursprungliga läge. 

 

Tröghetsmoment 

Denna formel är till för att räkna ut trögheten i materialet vid böjning som behövs till 

föregående formel. 

        
         

  
   [3] 

D är Den stora diametern på röret och d är innerdiametern på röret. 
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Materialet 
Materialet S355J2H eller även kallat AISI 4130 Steel i Solid Works, är det material som har 

valts som förslag till konceptet, efter som det ett material som används mycket vid bygge av 

olika konstruktioner, är lätt att arbeta med och svetsa på. Tabell 1 visar lite på materialets 

hållfasthetsegenskaper. 

 

Tabell 1. Materialets egenskaper  [4] 

Stålsort Standard Sträckgräns MPa 
minimalt 

Brottgräns MPa 

S355J2H EN 10219-1:2006 355 510 – 680 

 

Diskussion och Samtal  
Efter diskussioner och samtal med teknikchefen Mikael Öbrand och konstruktören Anders 

Grafström så blev de fastställt att transportracken skall vara gjorda av metall, dels för att bli 

av med alla de träflisor i fabriken som blir när träpallarna används och för att dessa rack skall 

utsättas för en långvarig drift. De ska även vara lik en standard SJ-pall i och med att det är 

med dem som de arbetar med i sin linproduktion men med möjligheter att kunna stapla 

dessa på varandra vid transport och vid förvarning så att de inte tar så stor plats på golvet 

där folk arbetar. Transportracket skall följa de riktlinjer som ISO 9001 och ISO 14001 

förespråkar, uppfylla lagar och förordningar angående personsäkerhet.  

ISO, International Organization for Standardization  

ISO 9001: organisationer som använder sig av denna standard och är certifierade att 

använda sig av den ser till kundens behov och ser över deras interna arbetssätt för att 

minska kostnader. Denna standard byggs på ett antal grundläggande principer som användas 

av flera miljoner organisationer världen över. [5]  

ISO 14001: är globalt accepterat som en standard, fastställd av miljöledningen som ut gör 

grunden till det hela. Denna standard används i alla typer av organisationer inom alla slags 

industrier. [6] 
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Metöd/Tillva gaga endesa tt/Design 

 

Först och främst så behövs det förståelse av problemet, så en väl genomförd förstudie är att 

rekommendera, förstudien till denna problemställning gav följande: 

 Ritningar på alla vaggor och klor (eftersom detta gäller för alla modeller). 

 Stapelbar vid både tomt tillstånd och packat tillstånd. 

 Höjdkrav, får inte överstiga en meter. 

 Transportracket skall vara i metall. 

 Måtten till en standard SJ-pall. 

 Klona måste ligga på sida. 

 Ihopvikbar. 

 

Figur 1 visar måtten på en standard SJ-pall. 

 

Figur 1: måtten på en standard SJ-pall och arbetsytan.   [7] 
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Med allt till hands så var det bara att rita upp innerklon och ytterklon på den största 

modellen för att kunna börja möblera och hitta möjligheter och inspiration för arbetet, se 

figur 2. Detta för att denna modell är störst och kommer vara svårast att få plats på så pass 

liten ytan.  

 

 

Figur 2: Innerklo(t.vä) och ytterklo(t.hö) 

 

Nästa steg är att försöka pussla och dona så att ett helt set, bestående av en ytterklo, 

innerklo och vagga får plats på en standard SJ-pall. Målet är att hitta så många sätt som 

möjligt att möblera ihop setet så att de finns fler alternativ att välja mellan. Så figur 3, 4, 5 

och 6 är alltså resultaten från allt pusslande, som mest vart det fyra alternativ som hittades. 

Vilket också kanske skulle kunna hjälpa Cranab en liten bit på vägen ifall de vill fortsätta med 

detta på egen hand. Alternativ 4, figur 6, vart det alternativet som vart bäst för att försöka 

bygga någon typ av rigg på som kan bära ett till transport vid eventuell stapling.  
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Figur 3: Alternativ 1 av 4. 

 

 

Figur 4: Alternativ 2 av 4. 



11 
 

 

Figur 5: Visar här Alternativ 3 av 4. 

 

 

Figur 6: Alternativ 4 av 4. Detta är de alternativ jag bestämde mig för att fortsätta med. 

 

Desingen var inget väsentligt, så hur den såg ut var inget som hade någon större betydelse, 

bara den fyllde sin funktion om att kunna bli staplad på och kunna vikas ihop. Så sista steget 

är då att komma på hur man skulle få det simpelt och samtidigt väldigt stabilt utan att vira in 

sig i massa komplicerade geometrier för att sedan köra fast i svåra hållfasthetsberäkningar 

eller göra den komplicerad för använding. Samma här som innan, låta fantasin flöda på så 

gått det bara gick för att sedan hade lite att gå på och kunna ha möjlighet att välja bland fler 

alternativ än ett.  
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Resultat 

 

Figur 7, 8, 9, 10, 11 och 12: är den slutgiltiga produkten.  

Den slutgiltiga produkten är väldigt simpel till sin uppbyggnad men ändå väldigt stabil vilket 

var lite av ett eget önskemål för racket, både för att hålla nere vikten på den och för att den 

ska vara så simpel som möjligt att använda och inte kännas som ett jobbigt arbetsmoment, 

vid pålastning av grip. 

 ”Armarna” vid kortsidorna är gjorda för att hålla upp det andra transportracket vid eventuell 

stapling på varandra under tiden som dem innehåller en grip, vid förvaringstillfälle eller 

transporttillfälle.  

”Armarna” kan även vikas ut 180 grader från sin position de ligger i när transportracket inte 

används, för att de verkligen inte ska ligga i vägen när man lastar av eller på ett set gripklor, 

se figur 9 

Som man kan se på transportracket så finns det 4st hål per ”arm”, närmast botten på racket. 

Hålen längst ut är för infästningen av ”armarna” och hålen som är in mot rackets mitt är 

hålen som skall användas för att stoppa in sprintar så att ”armarna” håller sig på sin plats, 

alltså 90 grader från transportrackets botten. 

De olika ringarna med olika höjder som syns på figur 7, 8 och 9 funkar som stöd för vaggan 

eftersom den har två olika dimensioner på bredden för inner-och-ytterklo, vaggan ska ligga 

på sida för att allt ska få plats på en standard SJ-palls mått. 

När transportracket inte används kan man fälla ihop armarna, då tar den mindre plats när 

den inte används och man kan stapla fler transportrack som är ihopvikbara på varandra 

vilket var ett önskemål från företaget, se figur 7. 
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Figur 7: Transportrack, ihopvikt och klar för förvaring. 

 

 

 

Figur 8: Transportrack, klar för frakt men utan grip i den. 
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Figur 9: Transportrack, klar för pålastning av gripklo. 

 

så här som figur 10 visar ser det ut när ett helt set gripklo packas in i transportracket, inget 

är i vägen när setet ska på och sen är de bara att fäll upp ”armarna” när allt är på plats. 

 

Figur 10: Ett helt set gripklo pålastad på transportracket. 
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Figur 11: Här är racket färdigpaketerat och redo för transport.   

 

Figur 12 visar här rakt uppifrån hur de ser ut när transportracket är paketerat och klart, det 

syns att lite sticker ut ur racket men när det var så pass liten yta så var detta det bästa sättet 

att lägga upp allt på även om lite sticker ut, vilket inte är mer än ~30mm.  

I detta koncept så har alla de önskemål och krav som vart satta uppfyllda, förutom den lilla 

detaljen om att de sticker ut ca 30mm på ena kortsidan. 

 

Figur 12: Transportracket uppifrån, fullastad och klart. 
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Figur 13 är ett tidigare koncept som togs fram innan alla krav hade lagts på bordet, så denna 

idé passade inte deras arbetslina vid på och avlastning. Men gav ändå ett steg fram för 

utvecklingen.  

 

 

Figur 13: Absolut första konceptet. 

 

Andra konceptet som visas här på figur 14, där eftersträvan var att likna en låda just för att 

kunna tillfredsställa önskan om staplings möjlighet. Denna ”låda” har då rörlig botten som 

man kan hissa upp och ner vid på-avlastning, även denna var ogynnsam för deras lina och ett 

helt set får inte heller plats i den, men även denna idé var ett steg fram till fler idéer. 

 

Figur 14: Andra konceptet, ”lådan” 
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I figur 15.0 så syns den näst sista konceptet innan den slutgiltiga togs fram. Som till synes så 

är denna och sista konceptet (figur 7.0) väldigt lika, båda kan fälla ut armarna 180 grader 

från själva pallen för att de ska vara lätt vid på-avlastning av ett set klor. 

 

Figur 15.0: Näst sista konceptet, med ett set gripklo pålastat. 

 

Så här ser då racket ut vid förvaringstillfälle eller när setet klor nyss lastats på, som synes så 

kan ”armarna” gömmas undan under pallen så att ”armarna” inte stör vid förvaring av rack, 

se figur 16. 

 

Figur 16: Ett set gripklo nyss pålastat på transportracket. 
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Här på figur 17 syns hela transportracket uppifrån, här sticker inget ut, men just att armarna 

vid kortsidorna har olika brädd kändes inte helt optimalt och instabilt så därför vart denna 

bara andra bäst i serien av rack. 

 

 

Figur 17: Näst sista konceptet sedd uppifrån.   
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Hållfasthets resultat 
 

Här visas de hur mycket en ”arm” skulle böja sig om man lägger en utbredd last på 300kg 

bara på en av ”armarna”, detta gjordes i Solid Works SimulationXpress, eftersom ett av 

önskemålen var att kunna stapla dessa transportrack på varandra. Inget set klor väger så 

mycket, men detta gjordes för att ha något att gå efter. figur 18.0 visar att röret böjer sig 

0.15mm från sin ursprungliga position. Detta räknade Solid Works ut med i SimulationXpress 

med formeln för utbred last på balk och tröghetsmoment som återfinns i Teoriavsittet, se 

formel [2] och [3]. 

Finns även tabeller på figur 18,19 och 20 i Bilagor för att förstå tabellerna i figurerna.  

 

 

Figur 18.0: En av armarna som utsätts för en utbred last, mest sviktning vid röda partiet. 
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Här i figur 19 och 20 ser man vart på röret de är som mest påfrestning av den utbredda 

lasten och hur många mega pascal (MPa) som det området utsätts för vilket är 23.6 MPa, 

materialet har en sträckgräns på 355 MPa. Alltså mycket kvar innan materialet utsätts för 

plastisk deformation.  

 

Figur 19: Alla färgade utsätts för allt från 3.94 MPa upp till 23.6 MPa som är i mitten. 

 

Figur 20: En annan vy på figur 19.   
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Diskussiön/slutsats 

 

Arbetet till sin början när vi pratade om det vid första mötet kändes väldigt enkelt och inte 

så svåråtkomlig. Men sen när man sätter sig ner hemma och börjar se över vad man har att 

arbeta med och vilka önskemål och krav man tog på sig så kändes det hela mer som att det 

ändå skulle bli något att sätta tänderna i. Ett stort plus till att de kändes som att de skulle bli 

knivigt var att jag skulle arbeta i 3D-cad ritprogrammet, Solid Works, som jag inte hade gjort 

på många år, men efter ett par timmars träning i programmet så kommer det mesta tillbaka 

och man lär sig även nya knep och arbetsmetoder själv. 

 Eftersom jag arbetade mycket hemifrån och från skolan så var det inte så lätt att få reda på 

det man behövde få reda på, de var väldigt dålig kommunikation mellan mig och 

handlerdaren jag hade på Cranab, så arbetet enligt den egna tidsplanen blev lite försenad. 

Stress uppstod och mycket kändes omöjlig, men när man väl fick svar och fick mer kött på 

benen så fick man mer uträttat åt det rätta hållet, eftersom de tidigare förslagen/koncepten 

jag hade lagt ner mycket tid på vart fel i och med att jag inte hade fått komma och göra den 

förstudien jag behövde på Cranab om hur de hanterar på-avlastning av deras gripar. 

 Men när den väl vart gjord så kom jag med två koncept till som lede till att jag valde en som 

slutgiltig produkt.  

Båda koncepten är bra förslag men anledningen till att jag valde en till den bättre är för att 

den ena har sina ”armar” på kortsidorna mer symetriskt än vad den andra har, den andra har 

ett set ”armar” som är mer breda än den andra vilket gör de hela mer instabilt när de står 

staplade på varandra och det är inget jag och konstruktörerna på Cranab vill ska finnas med i 

koncepten eftersom det då blir en fara för arbetarna, och denna produkt ska vara säker att 

använda och att ha kring sig i arbetsplatsen. Detta uppnår då den slutgiltiga produkten, 

”armarna” på den är nästan ute vid varje hörn på racket vilket gör den mycket mer stabil att 

stapla på varandra, vid förvaring eller transport mellan fabrikerna.  

Jag la upp arbetet så att klona och vaggan först skulle möbleras så gott som möjligt för att 

allt ska få plats på den givna ytan som är en standard SJ-pall innan man går vidare och bygger 

någon typ av stapelanordning, så har jag lagt in några fler förslag på hur man skulle kunna 

lägga allt på en pall för att ett helt set gripklo ska kunna rymmas i detta arbete. Som kanske 

skulle kunna hjälpa konstruktörerna på Cranab en liten bit på vägen vid eventuellt fortsatt 

arbete inom detta, med t.ex att ta någon av de fyra alternativen jag hittade på hur ett set 

kan ligga på pallen och sen konstruera en bättre konstruktion som man kan vika ihop och är 

hållbart nog samt stabilt nog att stapla ännu ett transportrack på den andra.  
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Sen ett litet ord om hållfasthetstest som jag gjorde i Solid Works egna FEM-program, de 

resultat som jag fick där var verkligen över förväntan. Jag var nästan helt säker på att 300kg 

på en av ”armar” skulle vara allt för mycket, med tanke på att rören som har använts är 

ihåliga och har en tjocklek på 8mm, och det tvärgående röret som håller upp allt har en 

diameter på 40mm så måste jag säga att resultatet är väldigt givande och gjorde mig riktigt 

nöjd. Som jag nämnde innan i rapporten så har cranab AB inget set gripklo som väger upp 

mot 300kg än, jag tog bara den lasten för att jag hade hört om deras nyaste klo som dom ska 

börja tillverka hade ungefär den vikten, men den klon är alldeles för stor för transportracket 

så den vikten kommer nog aldrig de ”armarna” att få uppleva i alla fall, ville bara ha en vikt 

att säga att de klarar av utan problem. Det gick även att sätta en säkerhetsfaktor på 3 gånger 

i programmet för att se att de verkligen var under säkerhetasgränsen och det testet 

passerade ”armarna” också galant. Med det sagt kan jag säga att om detta byggs och börjas 

användas så är det säkert att transportracken håller för de utsatta målen som är 

ställda/satta.  

Jag är lite utav en perfektionist, allt som jag gör eller tar på mig att göra ska bli gjort och 

uppnå högsta kvalitet redan efter första försöket, jag har nu insett att detta arbetssätt inte 

är gynnsam för mig eller för detta arbete. 

Se inte problemställningen som något man måste lösa på första försöket, våga ta några 

felsteg för att sedan rätta sig själv eller få tips och idéer av en vän eller medarbetare.  

Det hjälper avsevärt att som i mitt fall, göra ett par prototyper/förslag/konept för att sedan 

kunna välja lite och eventuellt ta de bästa av flera förslag för att sedan få ihop en till eller i 

bästa fall, den slutgiltiga produkten.  

Ta verkligen reda på allt man kan tänkas komma på att fråga om innan man sätter igång att 

”lösa” problemet som man har tagit på sig att göra, skriv gärna ner alla tänkbara frågor som 

kan tänkas vara relevanta, för att verkligen känna att man har täckt alla tänkbara hål som 

kan tänkas dyka upp efter vägen eller var beredd att ta plats, vara ihärdig till dess att man får 

svar på alla frågor och tankar som kommer upp, Det skadar aldrig att vara för noga! 

Trotts allt detta som jag har lärt mig i efterhand så vart de två slutgiltiga produkterna ändå 

inte en besvikelse för mig.  

Inte med tanke på vilka storlekar och önskemål som jag tog på mig att försöka 

uppfylla/förverkliga så vart det två väldigt bra förslag.  
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Bilagör 

Bilaga 1 

Figur 21: tabell på figur 18 som visar max-min dislokation. 

 

Bilaga 2 

Figur 22: tabell på figur 19 och 20 som visar max-min stress.  
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