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Förord 
Som avslutande moment på högskoleprogrammet Maskinteknik vid Umeå 

Universitet har jag fått möjlighet att göra mitt examensarbete på Rototilt i 

Vindeln. Denna rapport är den skriftliga redovisningen över examensarbetet som 

utförts under vårterminen 2015 mellan den 19 januari till den 23 mars. 

Examensarbetet har pågått under 10 veckors tid vilket motsvarar en halv termins 

heltidsstudier på 15 högskolepoäng. Kontentan av arbetet är en konceptstudie 

kring att förstärka och anpassa gripmodulen efter spårgående grävlastare.  

 

Jag vill ta tillfället i akt och ge ett stort tack till alla inblandade från Rototilt. Ett 

speciellt riktat tack till Ture Nilsson, produktutveckling Rototilt, för den hjälp 

han bistått med. Jag vill även tacka min handledare från Rototilt Mikael 

Häggström, gruppledare konstruktion/produktvård samt min handledare från 

Umeå Universitet Staffan Schedin, universitetslektor vid intuitionen för 

tillämpad fysik och elektronik. Till sist vill jag även rikta ett tack till Niklas 

Bjuhr, teknisk chef för konstruktion för att han hjärtligt välkomnat mig att utföra 

det här projektet på Rototilt.   

 

Jag vill även tacka de företag och maskinförare som hjälpt mig med 

enkätundersökningen Jocke Grävare, JH spårservice, Heab Entreprenad, Heda 

Skandinavien, Nilssons Traktorfirma samt Svea Spårservice. 
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Terminologi 

 
Rototilt Teknikföretag som säljer och tillverkar 

tiltrotatorer. Rototilt benämns och förväxlas 

ofta med det korrekta namnet tiltrotator. 

   

Tiltrotator Redskap till grävmaskiner och grävlastare 

som gör det möjligt för maskinens 

grävaggregat att tilta och rotera redskapet. 

 

Gripmodul Gripredskap som monteras på redskapsfästet 

på tiltrotatorn. 

  

Pilotstyrd ventil  Ställbar ventil som reglerar öppningsarean i 

ett fluidsystem. 

 

Backventil En ventil som enbart släpper fram en vätska 

eller gas i en riktning. 

 

Redskapsgrind CC-mått mellan axlarna på redskapsfästet.  

 

 

Sättningar i skruvförband Plastisk deformation som uppstår i 

anläggningsytor vid exempelvis mellan 

skruvskalle eller bricka och plåt samt mutter 

och plåt.   

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

Sammanfattning 
Rototilt är ett företag i Vindeln som tillverkar och säljer tiltrotatorer samt 

tillhörande redskap. En tiltrotator är ett tillbehör för grävmaskiner och 

grävlastare som gör det möjligt för maskinföraren att tilta och rotera redskapet 

som monteras på grävaggregatet. Gripmodulen är ett redskap som sitter 

integrerad i tiltrotatorn. Att ha en gripmodul integrerad i tiltrotatorn gör det 

möjligt för maskinföraren att bära med sig och kunna använda två redskap 

samtidigt och därför kunna effektivisera arbetet.   

 

Detta examensarbete omfattar en förstudie kring att förstärka och anpassa 

gripmodulen mot spårgående grävlastare. Entreprenörer som arbetar på järnväg 

och kör spårgående grävlastare hanterar tunga laster som räls och slipers. Det är 

inte möjligt att lyfta samt dra räls och slipers med den gripmodul som idag 

monteras på Rototilt’s tiltrotator R4.  

 

Tiltrotatorn R4 är vanligast förekommande på spårgående grävlastare. Målet 

med examensarbetet är att undersöka om det är möjligt att förstärka två 

befintliga gripmoduler (RG600 och RG800) som monteras på två olika 

redskapsfästen (S45 och S60) som är kompatibla till Rototilt’s tiltrotator R4. En 

marknadsundersökning utfördes för att göra en kundanpassning och säkerställa 

lastfall. Målet är att kunna presentera minst två koncept av en järnvägsgrip.  

 

Som resultat av marknadsundersöknigen ska gripmodulen kunna hantera räls 

som kan väga upp till 2400 kg. Det motsvarar en 40 meter lång räls som väger 

60 kg per meter. För att förstärka gripmodulerna krävs starkare hydraulcylindrar 

för att gripmodulen ska kunna uträtta en större klämkraft. Utöver klämkraft 

behöver hela konstruktionen förstärkas för att gripmodulen ska klara av ett 

högre lastfall. Redskapsfästet S45 och S60 är båda kompakta med låg bygghöjd. 

Slutsatsen är därför att inte tillräckligt med utrymme finns för att förstärka 

gripmodulerna RG600 och RG800 mot det lastfall som järnvägsentreprenörerna 

önskar.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 
Rototilt is a company in Vindeln, Sweden that manufactures and sells tiltrotators 

with different accessories. The tiltrotator is an accessory to excavators and 

backhoe loaders that allow the operator to tilt and rotate the backhoe tool. The 

grapple is an accessory to the tiltrotator. To have a grapple integrated in the 

tiltrotator allows the operator to carry two backhoe tools simultaneously which 

results in to being more efficient.   

 

This degree project is a pilot study that investigates how to strengthen and match 

the grapple towards backhoe loaders that runs on railways. Entrepreneurs that 

repairs and build new railway handle heavy loads like rail. It is not possible for 

them to carry and pull rail with the grapple that fits Rototilt’s present tiltrotator 

R4. 

 

The tiltrotator R4 is most commonly used on backhoe loaders that are used on 

railroads. The main goal with this project is to investigate two different grapples 

(RG600 and RG800) and two quick couplers (S45 and S60) that fit the tiltrotator 

R4. The purpose is to strengthen these grapples and make a market survey to 

investigate the loading conditions and other qualities that are required from the 

railway entrepreneurs. When the project is finished the goal is to present at least 

two concepts of a railroad-grapple. 

 

The result of the survey shows that the grapple should be able to handle loads 

weighing 2400 kg. That is equivalent to a 40 meter piece of rail that weighs 60 

kg per meter. To strengthen the grapples the components must as well be 

adapted to the new design. More powerful hydraulic cylinders are needed for the 

grapple to achieve a bigger grip-force. Space is limited on the quick couplers 

(S45and S60) that prevents the grapples (RG600 and RG800) to become bigger 

and stronger. The conclusion is therefor that not enough space is available on the 

quick couplers to strengthen the grapples enough to fulfill the demands that are 

required from the railroad-entrepreneurs that took part in the survey. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Rototilt är ett världsledande företag som utvecklar och tillverkar tiltrotatorer 

samt redskap skräddarsydda till kundens behov. En tiltrotator är ett tillbehör för 

grävmaskiner och grävlastare som gör det möjligt för maskinföraren att tilta och 

rotera arbetsredskapet. Se figur 1. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figur 1 Indexator Rototilt R4 

Rototilt har en produktflora av 6 basmodeller (figur 2) som passar grävmaskiner 

och grävlastare från 1,5 till 30 ton. Det finns flera varianter av infästningar och 

redskapsfästen anpassade till olika maskinfästen och redskap. Som komplement 

till tiltrotatorn har företaget ett eget sortiment av redskap som skopor, gripar och 

gripmoduler. Se figur 3. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 2 Rototilt basmodeller 
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Figur 3 Rototilt redskap 

Gripmodulen är ett redskap som sitter integrerad i tiltrotatorn. Plock-och 

gripverktyget är ett bra komplement vilket gör maskinen mångsidig. Se figur 4. 

Den är löstagbar och går att eftermontera eftersom den inte påverkar bygghöjden 

eller begränsar skopans rörelser. 

 

Rototilt gripmodul är inte anpassad för tunga griparbeten. Entreprenörer som 

arbetar på järnväg jobbar under tidspress och de behöver starka och driftsäkra 

maskiner samt redskap. Att kunna använda gripmodulen till tyngre arbeten 

innebär att grävmaskinisten kan effektivisera arbetet eftersom den blir mer 

mångsidig. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 Rototilt Gripmodul 

För att järnvägsentreprenörerna ska kunna utföra tyngre griparbeten utförs en 

förstudie kring att förstärka gripmodulen och anpassa den mot tungt belastade 

maskiner, i det här fallet spårgående grävlastare. För att säkerställa lastfall och 

en kundanpassning utförs en marknadsundersökning.  
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1.2 Företagspresentation 

Rototilt är ett familjeägt företag beläget i Vindeln, 50 km nordväst om Umeå. 

Företaget grundades av Allan Jonsson vars son Anders Jonsson är VD och 

ensam ägare för idag. Företaget är världsledande av tillverkning och försäljning 

av tiltrotatorer till grävlastare och grävmaskiner. Rototilt är verksam i över 40 

marknader, med 110 anställda i Vindeln och 25 anställda runt om i världen. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 Rototilt fabrik i Vindeln med nya logotypen på husfasaden 

 

Rototilt är ett starkt varumärke som erbjuder produkter med hög kvalitet. I 

samband med att detta examensarbete genomförts har företaget bytt logotype 

och namn från Indexator Rototilt Systems AB till Rototilt Group AB. Se figur 5. 

 

Rototilt är strikt vad det gäller att inte lova för mycket men samtidigt hålla de 

marknadslöften som ges. Ett starkt fokus läggs på framtiden och en 

internationell tillväxt. Ett samarbete förs med världens ledande aktörer inom 

entreprenadbranschen. För att vara marknadsledande satsar Rototilt på en 

långsiktig produktutveckling. Via utbyte av erfarenheter, innovationer och insikt 

bemöts marknadskrav och teknikutveckling. Företaget visar engagemang till 

kundens affär och jobbar lyhört med problemlösning.  

 

Rototilt satsar på en filosofi som sätter medarbetaren i fokus. Arbetsmiljö och 

jämställdhet skapar mervärde som genererar till en arbetsplats där trivsel och 

engagemang står i fokus (1).  
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1.3 Syfte 

Den vanligaste spårgående grävlastaren är Huddig 1260C som maximalt kan 

lyfta 1800 kg med grävaggregatet med en tiltrotator och gripmodul monterad. 

Gripmodulen RG600 är vanligast förekommande på spårgående grävlastare och 

den klarar maximalt att lyfta 600 kg. För att järnvägsentreprenören ska kunna 

effektivisera arbetet så finns behovet av en starkare gripmodul där 

maskinföraren kan lyfta laster motsvarande maskinens lyftförmåga.  

Idag finns det ingen tiltrotator-tillverkare som erbjuder en tillräckligt stark och 

smidig gripmodul som kan användas till att utföra tyngre griparbeten. Rototilt 

och Engcon är två framgångsrika företag som båda tillverkar och säljer 

tiltrotatorer. Engcon har en gripmodul som är anpassad för järnvägen och som 

maximalt kan lyfta 1840 kg (2). Nackdelen med Engcons järnvägsgrip är att den 

inte är nog smidig. Eftersom inget verksamt företag idag har en tillräckligt 

smidig och stark gripmodul i sitt sortiment finns utvecklingsmöjlighet för 

Rototilt att ta fram en sådan modul.  

1.4 Mål 

Examensarbetets övergripande mål är att göra en förstudie av en förstärkt 

gripmodul anpassad mot spårgående grävlastare. En marknadsundersökning 

utförs för att anpassa gripmodulen efter kundens krav och behov. Enkäter 

skickas ut till entreprenörer som arbetar huvudsakligen med spårservice och 

nybyggnation av järnväg. Tekniska lösningar redogörs med avsikt att förstärka 

och anpassa gripmodulen. Som resultat av förstudien ska minst två koncept 

presenteras. Vid mån om tid skall en cad-modell av en järnvägsgrip presenteras. 

Se figur 6 för planerad tidsplan. 

 

Vecka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Faktainsamling           
Analys/Utvärdering           
Konceptstudie           
Rapport/Redovisning           
 

Figur 6 Planerad tidsplan över examensarbetet 
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1.5 Problembeskrivning  

Målet med projektet är att undersöka om två befintliga gripmoduler går att 

förstärka och anpassa så att de blir kompatibla med två befintliga redskapsfästen 

och tiltrotator R4. Problemet med att förstärka gripmodulerna är att de 

tillhörande redskapsfästena har låg bygghöjd och lite plats finns för en större 

gripmodul. Tiltrotatorer och grävmaskiner är byggda för tunga brytkrafter vilket 

medför att gripmodulen i många fall överbelastas och i värsta fall går sönder.  

1.6 Avgränsningar 

Projektet begränsas kring tiltrotator R4 med tillhörande redskapsfästen S45 och 

S60. Gripmodulen RG600 monteras på redskapsfästet S45 samt RG800 till S60. 

Dessa kombinationer undersöks med syfte att de ska förstärkas och anpassas 

mot spårgående grävlastare. Se en vidare förklaring till modellerna under 

teoridelen, avsnitt 2.3 och 2.4. 

Tiltrotator R4 är vanligast förekommande på spårgående grävlastare. Till 

modellen R4 är redskapsfästet S60 den som säljer bäst på Rototilt. 

Redskapsfästet S45 är vanligast förekommande till spårgående grävlastare. 

Därför valdes dessa kombinationer ut till förstudien om en förstärkt och 

anpassad gripmodul.  

1.7 Metod 

En enkätundersökning skickas ut till entreprenörer som huvudsakligen jobbar 

med spårservice och nybyggnation av järnväg. I CAD-miljö undersöks det 

utrymme som finns för att förstärka de befintliga gripmodulerna (RG600 och 

RG800) som monteras på redskapsfästet S45 och S60. För den teori som berör 

gripmodulen finns kunniga ingenjörer till hjälp från teknikavdelningen på 

Rototilt. Litteratur kring hydraulik samt hållfasthetslära används även till den 

teori samt beräkningar som utförts.  

 

 

 

 

 



6 
 

2. Teori 

2.1 Järnvägen  

Järnvägen är en viktig del av Sveriges infrastruktur. Allt fler väljer att resa med 

tåg och de senaste årtiondena har järnvägen haft en stark trafikutveckling. 

Persontrafiken i Sverige har ökat med 79 procent och godstrafiken har ökat med 

14 procent sedan 1990. Som resultat av en ökad transport så börjar vår järnväg 

att bli sliten. Ett uppdämt underhållsbehov ökar på grund av att spår, växlar och 

kontaktledningar slits allt fortare. Detta på grund av att allt fler, snabbare, tyngre 

och bredare tåg körs (3).   

Företag 4 är ett entreprenadföretag som har haft en aktiv tillväxt inom 

järnvägsbranschen i 20 års tid och som idag har cirka 50 anställda (4). De likt 

många fler järnvägsentreprenörer monterar en tiltrotator och en gripmodul på 

grävlastaren. Rototilt är etablerade i Nordamerika med eget dotterbolag. 

Inte bara i Sverige transporteras det gods och människor. Rototilt är etablerade i 

Nordamerika med eget dotterbolag. Nordamerika har dessutom världens största 

järnvägsnät. Försäljning av tiltrotatorer i Nordamerika är relativt liten och ny 

(5).  En utvecklingspotential av en järnvägsgrip kommer finnas då världsdelen i 

väster upptäcker tiltrotatorn i en större skala. Se figur 7 för Rototilts 

exportmarknad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

                 

                     Figur 7 Karta över Rototilts exportmarknad med hjärta i Vindeln 
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2.2 Spårgående maskiner 

Projektets fokus är Rototilts gripmoduler (RG600 och RG800) som är vanligast 

förekommande till spårgående grävlastare. Den dominerande spårgående 

grävlastaren i Sverige är Huddig 1260C. En sådan grävlastare kan maximalt 

lyfta 1800 kg med grävaggregatet, med tiltrotator och gripmodul monterad. 

Huddig 1260C finns även med tillvalet turbohydraulik vilket medför en maximal 

lyftkapacitet på 2300 kg, med tiltrotator och gripmodul monterad. Se figur 8 

som visar en Huddig 1260C som är järnvägsutrustad. Utöver Huddig så finns det 

andra företag som tillverkar järnvägsutrustade grävlastare som bland annat 

Lännen och Hydrema (6) (7).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8 Spårgående Huddig utrustad med Engcon tiltrotator, korg, slipersläggare och rälshjul 

 

Runtomsvängande grävmaskiner 

förekommer även på järnvägen, 

se figur 9. Till dessa är 

redskapsfästet S60 med 

gripmodul RG800 vanligast. 

Redskapsfästet S60 är dessutom 

det bäst säljande redskapsfästet 

som finns kompatibel till Rototilts 

tiltrotator R4. 

 

Figur 9 Runtomsvängande hjulgrävmaskin Volvo EW160C 
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2.3 Tiltrotator 

En tiltrotator är ett tillbehör för grävlastare och grävmaskiner som gör det 

möjligt för maskinisten att tilta och rotera redskapet. Se figur 10. Liknande en 

överrörlig handled möjliggör tiltrotatorn att redskapen till grävaggregatet roterar 

och tiltar via hydraulik. En Rototilt tiltrotator roterar 360 grader och tiltas ±40 

grader från sitt neutralläge. Att ha en tiltrotator utrustad på grävmaskinen ökar 

flexibiliteten och produktiviteten i arbetet. Det genom att minimera ställtider och 

för att snabbt kunna växla redskap för nästa jobb. 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 10 Rototilt 

 

2.4 Gripmodul 

Gripmodulen är ett redskap till tiltrotatorn som ingår i Rototilts sortiment. 

Redskapet är ett smidigt och effektivt plockverktyg som möjliggör att 

maskinisten kan bära med sig två redskap samtidigt.  

Gripmodulen sitter monterad via skruvförband på tiltrotatorns redskapsfäste. 

Den består bland annat av två dubbelverkande hydraulcylindrar som skyddas av 

cylinderskydd med två gripklor som sitter sammanlänkande via tappar på en 

gripram. Se figur 11 som illustrerar en sprängskiss över gripmodulen RG600 

och redskapsfästet S45. 

Projektet begränsas till Rototilt R4 med redskapsfästet S45 och S60 samt 

gripmoduler RG600 och RG800.  
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Figur 11 Sprängskiss över ett redskapsfäste och en gripmodul 

2.4.1 Gripmodul RG600 

RG600 har en lyftkapacitet på 800 kg. Den väger 68 kg och har en gripvidd på 

600 mm. Den har ett maximalt hydrauloljetryck på 25 MPa. Gripmodulen 

monteras på redskapsfästet S45 som är kompatibel till tiltrotatorn R4. Se figur 

12 och 13. En rototilt R4 med redskapsfäste S45 väger cirka 375 kg beroende på 

bland annat hydraulcylindrar samt styrsystem (8) (9).  

 

 

 

 

 

                   Figur 12 Gripmodul RG600  Figur 13 Redskapsfäste S45 

2.4.2 Gripmodul RG800 

RG800 har en lyftkapacitet på 1000 kg. Den väger 105 kg och har en gripvidd 

på 800 mm. Den har ett maximalt hydraultryck på 25 MPa. Gripmodulen 

monteras på redskapsfästet S60 som även den passar tiltrotatorn R4. Se figur 14 

och 15. En tiltrotator R4 med S60 redskapsfäste väger cirka 400 kg (10) (11). 
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    Figur 14 Gripmodul RG800                       Figur 15 Redskapsfäste S60 

2.4.3 Engcon järnvägsgrip 

Engcon är Rototilts största konkurrent som även tillverkar och säljer tiltrotatorer 

och gripmoduler. Engcon har en gripmodul i sitt sortiment som är anpassad mot 

järnvägen. Engcon järnvägsgrip (figur 16) är starkare och vinklad jämfört med 

en motsvarande Rototilt gripmodul (figur 18). Engcons järnvägsgrip har en 

maximal klämkraft på 18,4 kN och väger nästan dubbelt så mycket som 

Rototilts gripmodul RG600 (2).  

Järnvägsgripen är vinklad mellan 34-42 grader vilket medför en bättre 

angreppsvinkel. Då operatören tiltar maximalt med Engcon tiltrotator pekar 

gripklorna på järnvägsgripen nästan vinkelrät mot marken. Detta är fördelaktigt 

eftersom maskinföraren kan utföra griparbetet mer effektivt. Se figur 17.  Då 

Rototilt tiltrotator tiltas maximalt pekar gripmodulen 40 grader från neutralläget.  

 

Hydraulcylindrarna på Engcons järnvägsgrip 

monteras helt annorlunda till skillnad från en 

”vanlig” rak gripmodul. På Rototilts 

redskapsfästen monteras hydraulcylindrarna 

på sidorna. På Engcons järnvägsgrip 

monteras dessa vinkelrät i jämförelse med en 

”vanlig” rak gripmodul. Detta medför att hela 

gripmekanismen monteras framtill och gripen 

får ett långt utstick, men redskapsfästet får en 

relativ låg bygghöjd.  

 

Figur 16 Engcon järnvägsgrip 
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Figur 17 Engcon tiltrotator med en järnvägsgrip som lyfter en rälsskena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 18 Rototilt tiltrotator med gripmodul som lyfter ett brunnslock 

2.5 Gripmekanism 

Teorin bakom gripmekanismen kan enklast beskrivas med hjälp av bilder. 

Klämkraften är beroende av två viktiga faktorer. Dessa är kraften som utverkas 

av hydraulcylindrarna och avståndet mellan cylinderns kraftriktning vinkelrät 

mot den inre fästtappen. En momentjämvikt används för att beräkna 

gripmodulens klämkraft. Se figur 19 och 20. 

𝑆1 = Avstånd mellan hydraulcylinderns kraftriktning vinkelrät mot inre fästtapp. 

𝐹1 = Kraften som hydraulcylindern uträttar. 

𝑆2 = Avstånd som avgör gripmodulens gripvidd. 

𝐹2 = Gripmodulens maximala klämkraft från gripklons gripspets. 

T = Tapp 
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Figur 19 Kraftsamband Gripmekanism 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Figur 20 Friläggning av gripklo 

Sträckan 𝑆1 multiplicerad med kraften 𝐹1 utgör en kraft med avseende på tappen 

T. För att räkna ut klämkraften som gripklorna utför så sätts momentet som ges 

av 𝐹1 multiplicerad med sträckan 𝑆1 lika med momentet som ges av 𝑆2 

multiplicerad med 𝐹2, se figur 19 och 20. 

 

 

Momentjämvikt:  Σ𝑀𝑇 = 0 → - ( 𝐹1 * 𝑆1 ) + ( 𝐹2 * 𝑆2 ) = 0 (1)     

 

          𝑀1  =  𝑀2  ↔ ( 𝐹1 * 𝑆1 )  =  ( 𝐹2 * 𝑆2 ) (2) 

 
 

Maximal gripkraft spets mot spets:         𝐹2  =  
 ( 𝐹1∗ 𝑆1 )

 𝑆2 
     [N] (3) 

 

Beroende på vilket läge gripklorna befinner sig i är gripkraften olika beroende 

av sträckan 𝑆1. De tre gripmodulerna på nästa sida illustrerar RG800 i tre olika 

lägen, se figurerna 21,22 och 23.  
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Figur 21 Gripmodul RG800 i öppet läge 
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Figur 22 Gripmodul RG800 med gripklorna spets mot spets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 23 Gripmodul RG800 i stängt läge 

 



14 
 

2.6 Hydraulcylindrar 

För beräkning av drag-och tryckkraften i en hydraulcylinder är kolvarean och 

kolvstångsarean samt arbetstrycket väsentligt. Är syftet att öka gripmodulens 

klämkraft så går det att genomföra genom att öka kolvarean (12) s.86.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 24 Kraftberäkning hydraulcylinder, från referens (12) s.86 

F+ = p * A * ƞm   [N]  (4)  

F− = p * a * ƞm [N]  (5)    
 

F+ = Tryckkraft 

F− = Dragkraft 

A = Kolvarean 

a = Kolvarean - kolvstångsarean 

p = Hydraultryck 

ƞ𝑚 = Mekaniska verkningsgraden (0,89-0,95)  

   
I ett hydraulsystem förekommer alltid förluster. Man brukar tala om 

volymetriska och hydromekaniska förluster. Volymetriska förluster uppstår på 

grund av läckage över tätningar och anslutningar. En hydraulcylinder har 

vanligtvis hög volymetrisk verkningsgrad vilken sätts i vissa fall lika med 1. 

Hydromekaniska förluster uppstår på grund av friktionsförluster. För att ta fram 

den verkliga klämkraften från gripmodulen kommer läckage och 

friktionsförluster att minska trycket och flödet (13).    
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2.7 Lasthållningsventil 

Lasthållningsventilen som sitter monterad på hydraulcylindern är pilotstyrd och 

har en inbyggd backventil. Se figur 26. Då hydraulcylindern utsätts för höga 

tryck släpper ventilen förbi olja för att skydda cylinderhus, slangar och 

tätningar.  

 

Den inbyggda backventilen monteras som säkerhetsåtgärd. Då maskinföraren 

griper tag i ett föremål och lyfter den så ska trycket behållas så att inte klorna 

öppnar och föremålet faller till marken vid bl.a. slangbrott eller överbelastning.  

 

Som alternativ finns det en flödesdelare som går att komplettera 

hydraulsystemet för att manövrera synkroniseringen av hydraulcylindrar. Se 

figur 25. Önskvärt så ska de två hydraulcylindrarna på gripmodulen ha samma 

hastighet oavsett om den ena gripklon belastas mer än den andra. Fördelen med 

en flödesdelare är att synkroniseringen blir bättre eftersom flödet som kommer 

från en källa delas upp proportionellt till två aktuatorer ut till 

hydraulcylindrarna. Därför blir det lättare att synkronisera griprörelsen. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 25 Flödesdelare Patronventil   Figur 26 Lasthållningsventil 
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2.8 Synkning av gripklor 

För att synkronisera gripklorna har Rototilt generellt löst det genom att via dysor 

i hydraulcylindrarna reglera flödet. För att ställa hastigheten på gripklornas 

rörelser kan flödet beräknas genom vetskapen om tiden för griprörelsen, 

kolvarean och slaglängden. För att få fram rätt hastighet så monteras en dysa på 

hydraulcylindern för att strypa flödet som i sin tur bestämmer hastigheten på 

griprörelsen (12) s.86. 

 

Q = A * v = A *  
𝑠

𝑡
  (6)       

 

Q = flöde/mängd olja som passerar per tidsenhet [𝑚3/𝑠] 

v = hastighet [𝑚/𝑠] 

A = kolvarea [𝑚3] 

t = tid för hela griprörelsen [s] 

s =slaglängd [m] 

 

2.9 Skruvförband 

Följande information nedan som berör skruvförband är hämtad från ”Handboken 

om skruvförband” (14). 

Vid dimensionering av skruvförband gäller det att betrakta lasten som 

konstruktionen utsätts för. En överdimensionering kan ofta innebära ett sämre 

skruvförband. Beroende på skruvfabrikat varierar utmattningshållfastheten. 

Faktorer som material, gängutlopp, radie mellan skruvskalle och stam, gängans 

kvalitet, ytfinish påverkar spänningsamplitud och belastningsväxlingar fram till 

brott. 

Varje skruvförband är individuellt på grund av olika faktorers inverkan. Se figur 

27. Därför är det fördelaktigt att göra en noggrann analys av varje individuellt 

förband. Ett problem som vanligt uppstår är sättningar. Detta kompenseras 

genom att lägga på en högre förspänning än den som finns angiven i tabellverk. 

 

 

 

 

 
Figur 27 Faktorer som påverkar skruvförbandet 

Den största bärande delen av gripmodulen är gripramen som skruvas fast i 

redskapsfästet med fyra stycken M16 skruvar. Ett förenklat antagande är att 
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M16skruvarna tar upp dragkrafterna och styrstiften tar upp skjuvkrafter. Samma 

dimension av skruvar används på de båda befintliga gripmodulerna.  

 

Klämlängden påverkar 

skruvförbandets dynamiska 

hållfasthet. En relativt lång 

klämlängd minskar risken för en 

materialsättning i en mellanyta. 

Klämlängden bör vara minst två 

gånger skruvens gängdiameter.  

Figur 28 Skruvförband RG800 och S60 med en klämlängd på 69,5 mm 

Klämlängden är 62 mm på skruvförbandet mellan redskapsfästet S45 och 

gripmodulen RG600 samt 69,5 mm på S60 och RG800. Skruvar har olika 

klasser beroende på hårdhet och sprödhet. Idag finns det väldigt hårda skruvar 

som tål höga spänningsamplituder med höga lastväxlingar. En generell 

dimensionering av skruvförband går att göra genom att i ett tabellverk slå upp de 

axial och radialkrafter skruven har. Utifrån vilka krafter som utsätter lasten för 

så väljer man skruv därefter.  

M16 skruvarna som verkar som fästelement till gripmodulerna har en 

hållfasthetsmärkning på 12.9. Det innebär att M16 skruvarna har en brottgräns 

på 1200 MPa och en sträckgräns på 90 % av brottgränsen. M16 med 

hållfasthetsmärkning 12.9 har en spänningsarea på 157 𝑚𝑚2 och en sträckgräns 

på 1080 MPa (15). Varje enskild skruv i skruvförbandet har därför en 

sträckgräns på cirka 169,5 kN. 

Sträckgräns:  F = p * A = 1080 * 157 = 169,5 kN (7)  
 

Enligt en hjälptabell (figur 29) från skruvhandboken har en 12.9 M16 skruv en 

maximal axialbelastning med en statisk gräns på 60 kN och en axial dynamisk 

gräns på 40 kN.  

För en enklare överslagsräkning liknande gripmekanismen kan man betrakta ett 

moment som tas upp av skruvförbanden, där 𝐹1 är lasten. RG600 har en lyftkraft 

på 800 kg och RG800 har en lyftkraft på 1000 kg (16). Kraftberäkningarna från 

figur 30 är väldigt förenklade. Värdena är inte realistiska eftersom 

skruvförbandet påverkas av andra faktorer som konstruktionens geometri, 

styvheten i fästelementen, klämlängd, anläggningsytor som även tar upp 

belastningar utöver skruvarna, osv.  
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Figur 29 Tabell från skruvhandboken 

Gripramen sitter monterad mot redskapsfästet med 4st M16 skruvar. Se figur 30.  

 

 

 

 

Figur 30 Skruvförband gripram 

 

𝑀1 = 𝑀2  ⟺ ( 𝐹1 * 𝑆1 )  =  (4* 𝐹2 * 𝑆2)   ⟺  𝐹1 =  
 ( 4 ∗ 𝐹2 ∗ 𝑆2 )

 𝑆1
   [N] (8) 

 

Skruvförbandets dragkraft (figur 31):  𝐹1   =   
 ( 𝐹2 ∗ 2 ∗ 𝑆2 )

 𝑆1
 [N] (9) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figur 31 Gripmodul från sidan i genomskärning med lasten F1 
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RG600: 𝐹𝑑𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑠𝑘    =   
 ( 40 000 ∗ 2 ∗ 0,07 )

 0,4
  = 14 kN  (10) 

𝐹𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑘    =   
 ( 60 000 ∗ 2 ∗ 0,07 )

 0,4
  = 21 kN  (11) 

RG800:      𝐹𝑑𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑠𝑘   =   
 ( 40 000 ∗ 2 ∗ 0,07 )

 0,494
  = 11,3 kN  (12) 

𝐹𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑘    =   
 ( 60 000 ∗ 2 ∗ 0,07 )

 0,494
  =  17 kN  (13) 

 

Skruvförbandets dragkraft (figur 32):  𝐹1 =   4 * 𝐹2      [N]  (14) 

  

 

 
 

 

 

 

 

Figur 32 Gripmodul från sidan i genomskärning med dragkraften F1 

 

RG600/RG800:   𝐹𝑑𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑠𝑘   =   4 * 40 000 = 160 kN (15) 

     

   𝐹𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑘   =   4 * 60 000 = 240 kN  (16) 

 

2.10 Cylinderskydd och Ram 

För att gripmodulen ska klara av höga belastningar så krävs en stark gripram 

(figur 33). För att säkerställa hållfastheten i en förstärkt gripram bör 

konstruktionen med det beräknade lastfallet utvärderas i en FEM analys. 

Materialet i ramen och gripklorna består av gjutstål som är gjutet i ett stycke. 

Gjutstål infördes för att tillverka komplicerade detaljer. Det är ett starkt och segt 

material (17).  
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Figur 33 Gripram                Figur 34 Cylinderskydd 

Cylinderskyddet består av en bockad plåt. Se figur 34. Eftersom det är ett tunt 

material med komplicerade geometrier så är det ekonomiskt fördelaktigt att 

använda sig av denna metod.  

Under projektets gång utfördes ett utmattningsprov på en befintlig gripmodul. 

Vid utmattningsprovet simulerades de belastningar som uppstår då gripmodulen 

lyfter ett föremål. Markant var de spänningar som uppstår i cylinderskyddet i 

form av tryck och dragspänningar på grund av att cylinderskyddet deformeras 

elastiskt under belastning.   

Plåten som förbinder cylinderskyddet med redskapsfästet skruvas inte stumt fast 

mot redskapsfästet, utan en viss rörelsemån finns. Cylinderskyddet ska kunna 

flexa utan att bygga upp höga spänningar som i sin tur kan leda till brott.  

2.11 Tapp och bussningar 

Tapparna som monteras på 

gripmodulen verkar som 

fästelement för gripklon mot 

gripramen och kolvstången. Se 

figur 35. Runt tapparna sitter 

bussningar som är utbytbara vid 

slitage. Liknande cylinderskyddet 

och ramen så bör dessa utvärderas 

i en FEM analys för att säkerställa 

att konstruktionen håller för det 

önskade lastfallet. 

Figur 35 Tapp i gripram 
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2.12 Påverkan på tiltrotatorn 

Vikten på gripmodulen i sig är liten och påverkar tiltrotatorn föga som den ser ut 

idag. Då maskinisten hanterar laster med gripmodulen påverkas bland annat det 

skruvförband som förbinder gripmodulen med redskapsfästet. R4 tiltrotator är 

byggd för extrema påfrestningar. Den maximala brytkraften är 125 kN och det 

maximala brytmomentet är 163 kNm. Dessa krafter är beräknat utifrån en 

maximal skopbredd på 1600 mm (18).  

På liknande sätt kan man göra en uppskattning för gripmodulens inverkan på 

tiltrotatorn. Skruvförbandet mellan redskapsfästet och rotorkroppen utsätts för 

ett moment som är beroende av sträckan S och grävkraften F. Se figur 36.  På 

samma sätt uppstår ett moment från gripmodulens lyft- och dragkraft 

multiplicerat med sträckan till skruvförbandet mellan redskapsfäste och 

rotorkropp. 

 

 

 

  
      

 

 

 

 

 

 

 

Figur 36 Rototilt tiltrotator med skopa monterad 

2.13 Utrymme  

För att gripmodulen ska klara av högre belastningar krävs bland annat en 

kraftigare gripram och gripklor samt större hydraulcylindrar. Redskapsfästena 

S45 och S60 är båda kompakta. Figur 37 illustrerar tiltrotator R4 med 

redskapsfästet S45 och gripmodulen RG600. I figuren sitter även en skopa 

monterad med ett standardmått på skoptaket. I projektet ingår det att undersöka 

redskapsfästena S45 och S60 samt gripmodulerna RG600 och RG800. Nedan 

beskrivs det utrymme som finns mellan cylinderskydd, rotorkropp och skop-

taket. Detta i syfte att bygga vidare på hydraulcylindrar och gripram. 
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Figur 37 Rototilt R4 med redskapsfäste S45 och gripmodul RG600 

 

2.13.1 Redskapsfäste S45 med gripmodul RG600  

Följande mått är tagna från 3D-modeller i programmet NX.  

 

Cylinderskydd – Anslutning ¾”: 𝑑1 = 5 mm. 

Cylinderskydd – Skop-tak: 𝑑2 = 33 mm. 

Ram – Rotorkropp: 𝑑3 = 30 mm 

Ram – Skop-tak: 𝑑4 =70 mm 

2.13.2 Redskapsfäste S60 med gripmodul RG800 

På liknande sätt som assemblyn i figur 36 mättes samma avstånd på 

redskapsfäste S60 med gripmodul RG800 monterad med ett standardskoptak 

som redskap. 

 

Cylinderskydd – Anslutning ¾”: 𝑑1 = 7 mm. 

Cylinderskydd – Skop-tak: 𝑑2 = 32 mm. 

Ram – Rotorkropp: 𝑑3 = 30 mm 

Ram – Skop-tak: 𝑑4 =85 mm.  
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3. Metod/Genomförande 

3.1 Projektplan 

I projektets begynnelse färdigställdes en projektplan som innehåller en 

projektbeskrivning med bakgrundsfakta, syfte och mål. Projektplanen beskriver 

varför, när och hur projektet är tänkt att genomföras. 

3.2 Faktainsamling  

För att kunna påbörja en konceptstudie undersöktes teori kring gripmekanismen 

och de komponenter som ingår i gripmodulen. Information togs fram från 

litteratur som behandlar hållfasthet samt hydraulik och även från personal från 

Rototilt.  

Projektet begränsas kring modellen R4 och två befintliga gripmoduler samt 

redskapsfästen. Samtidigt som fakta samlas in skickas en enkätundersökning 

runt till företag verksamma på järnvägen. Detta med syfte att göra en 

kundanpassning och bestämma lastfall. 

3.3 Utvärderingar 

Fakta och teori analyseras och utvärderas. Enkätundersökningen sammanställs 

och därmed kan lastfall bestämmas och om det är möjligt att anpassa en 

anpassad och förstärkt gripmodul mot ett befintligt redskapsfäste. 

3.4 Konceptstudie 

Då det grundliga arbetet är utfört och all nödvändig information är sammanställd 

skall minst två koncept presenteras. 

3.5 Tankar kring vidareutveckling 

Anledningen till varför det finns så många varianter av komponenter som 

redskapsfästen, infästningar, svivlar osv är för att Rototilt har anpassat 

produkterna mot kunden. Projektets fokus är att anpassa gripmodulen mot 

spårgående grävlastare. Tanken bakom det är i sin tur att fokusera på maskiner 

som används till tyngre arbeten.  

För att bredda användningsområdet för en gripmodul som är förstärkt och 

vinklad finns möjlighet att anpassa en skopa till stolpresning.  

Grävlastare som förekommer på linjearbeten är ofta utrustade med en Grab 

Johnskopa. Se figur 39. Detta är ett modernt och effektivt redskap för att resa 

stolpar av olika dimensioner. Se figur 38. Skopan är specialutformad med en 

integrerad grip som har en hög klämkraft. Med en förstärkt gripmodul som sitter 
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integrerad i tiltrotatorn och en specialutformad skopa skulle grävmaskinisten 

kunna ersätta Grab Johnskopan.  

 

 
 
Figur 38 Huddig grävlastare som reser en stolpe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 39 Grab John skopa som används på grävlastare och grävmaskiner vid stolpresning 

Grab Johnskopan GJ15 är anpassad för maskiner som väger mellan 12-25 ton. 

Med en S45 redskapsgrind utan oilquick kostar denna skopa 61 400 kr. Grab 

Johnskopan GJ5 är anpassad för maskiner som väger mellan 10-25 ton. Med 

S45 redskapsgrind utan oilquick kostar denna skopa 82 900 kr (19).  

 

En ”vanlig” grävskopa kostar runt 10 000 kr. Sedan finns det skopor som kostar 

mer eller mindre beroende på varumärke och kvalitét. Ett billigare alternativ för 

kunden skulle teoretiskt kunna vara att köpa en anpassad skopa till tiltrotatorn 
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istället för att köpa en Grab John skopa för att kunna resa stolp. Då förutsätts att 

gripmodulen är förstärkt och vinklad. Att gripmodulen är vinklad nedåt medför 

en naturligare gripvinkel. Grab John eller Oil Quick är för övrigt en av Rototilts 

samarbetspartner. Oil Quick säljer utöver Grab John, snabbfästen till 

grävmaskiner. I snabbfästet finns inbyggda snabbkopplingar för el och 

hydraulik. Detta gör det möjligt för maskinisten att byta redskap utan att behöva 

lämna förarhytten.  

 

3.6 Hjälpmedel 

Två tekniska hjälpmedel har varit nödvändiga verktyg för att kunna genomföra 

detta projekt. För undersökande av CAD-modeller har programmen NX och 

Solid Works använts.  

Kunnig personal från Rototilt och maskinförare verksamma på järnvägen har 

varit till stor hjälp för enkätundersökningen samt den teori och fakta som berör 

gripmodulerna. Även så har litteratur använts kring hydraulik, hållfasthetslära, 

projektledning samt maskinelement.  
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4. Resultat 

4.1 Resultat av enkätundersökning 

En enkätundersökning skickades ut till sex stycken verksamma 

entreprenörföretag med järnvägen som huvudsaklig arbetsplats. Totalt 25 

personer deltog. Dessa är större och mindre företag med säte i både södra och 

norra Sverige. Samtliga har lång erfarenhet av spårentreprenad och är till största 

delen verksamma i Sverige, men även i Danmark och Norge. Nedan följer 

resultatet av marknadsunderökningen. 

4.1.1 Lastfall 

Vad som främst är viktigt med enkätundersökningen är de belastningar som 

kunden beskriver och önskar utsätta gripmodulen för. Resultatet av 

enkätundersökning visar att järnvägsentreprenörerna vill hantera en last på 2400 

kg. Det motsvarar räls som är 40 meter lång och väger 60 kg per meter.  

4.1.2 Gripklor 

Majoriteten av de svarande anser att grova enkelklor (figur 40) är den bästa 

lösningen gällande utformande av gripklor. Syftet är att gripklorna inte ska bli 

skeva vid tunga griparbeten. Den variant av gripklo som finns i nuläget på 

RG600 och RG800 är trefingerklor (figur 41). Den lösningen gör det möjligt att 

smidigt kunna gripa tag och balansera föremål spets mot spets. Däremot så 

fastställer enkätundersökningen att den styrka som enkelklon har övervinner den 

smidigheten som trefingerklon har. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 40 Grab John grripkasett med enkelklor               Figur 41 Rototilt gripmodul med trefingerklor 

 

4.1.3 Vinkel 

Majoriteten av de svarande var positiva till att gripmodulen vinklas nedåt. 

Samtliga svarande anser att gripmodulen bör vara vinklad nedåt vid rälsarbete. 

Engcon och framförallt Sandco’s koncept och vinkel på grip föredrar 

entreprenörerna till spårgående grävlastare. Entreprenörer från företag 2 anser 

att det inte är nödvändigt vid vanliga entreprenadjobb. Fler än ett koncept bör 

presenteras, en rak gripmodul och även en vinklad.  
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4.1.4 Begränsningar 

Samtliga svarande anser att gripmodulen till en Rototilt R4 har för låg 

lyftkapacitet. Det griparbete entreprenörerna önskar uträtta med gripmodulen 

går inte att utföra på grund av att hela konstruktionen är för svag. Vid 

överbelastning så blir gripklor skeva och det är för lite gods i ramen vilket gör 

det omöjligt att montera dit större tappar. För att gripmodulen ska klara av att 

hantera minst 2400 kg krävs en kraftigare och starkare ram, gripcylindrar, 

cylinderskydd och större tappar.  

4.1.5 Övrigt 

I enkätundersökningen ställdes frågan om entreprenörerna någonsin demonterar 

gripmodulen. Som svar demonteras den vid service och ibland även då den är i 

vägen för arbetet. Mer än hälften av maskinförarna kan tänka sig att 

gripmodulen svetsas fast på redskapsfästet om infästningen blir starkare på så 

vis. 

 

Exportutvecklingsavdelningen på Rototilt har genomfört en egen 

marknadsundersökning där inte bara gripmodulen står i fokus. Majoriteten av 

entreprenörerna som deltagit i marknadsundersökningen utför markarbete, se 

figur 42. 

  

 

 

 

 

Figur 42 Kopia från marknadsundersökning från Rototilt som anger vilka typer av entreprenörer som var delaktiga 

Denna förstudie har som fokus att undersöka hur gripmodulen uppfattas av 

järnvägsentreprenörer. Spårgående grävlastare är en bra riktlinje eftersom det är 

maskiner som belastas tungt. För att bredda förstudien är det nyttigt att göra den 

mer grundlig genom att inte bara rikta in sig på en maskintyp samt ett 

användningsområde. Därför är Rototilt’s marknadsundersökning ett bra 

komplement.  

Av sekretesskäl har endast de kommentarer som berör gripmodulen kopierats 

från marknadsundersökningen (figur 43). Resterande kommentarer är inte 

relevanta för detta examensarbete och Rototilt önskar hålla dessa för sig själv. 

Under frågan ”Vad saknar du hos din tiltrotator?” dyker konstruktiv kritik upp 

beträffande gripmodulen. Liknande den marknadsundersökning som utförts via 
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detta examensarbete anmärks även att gripmodulen har en bristande kvalitét och 

styrka samt en avsaknad av en vinklad gripmodul och att gripklorna är 

osynkroniserade vid snedbelastning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 43 Kopia på kommentarer gällande gripmodulen från Rototilt’s egna marknadsundersökning 

Att förstärka och undersöka behovet av en vinklad gripmodul är projektets mål. 

I grova drag synkroniseras gripmodulens griprörelser genom att reglera flödet 

via dysor och vetskap om slaglängd samt kolvarea. För att gripklorna med större 

precision ska kunna uträtta griprörelsen med samma hastighet krävs en 

flödesdelare. En flödesdelare fördelar inte cylinderkraften med hundraprocentig 

exakthet men används i vissa fall för att optimera synkronisering av 

hydraulcylindrar. 

Utöver Engcon som är Rototilts största 

konkurrent så nämndes tiltrotatorn Sandco 

flertal gånger i Maskin 

marknadsundersökningen. 

Järnvägsentreprenörer föredrar Sandcos 

koncept eftersom gripmodulen är kraftig och 

vinklad samt att bygghöjden är låg på 

redskapsfästet. Se figur 44. Däremot så har 

Sandco gått i konkurs och de entreprenörer 

som fortfarande kör denna tiltrotator har köpt 

på sig ett reservdelslager.  

Figur 44 Sandco Maskin tiltrotator med gripmodul 
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4.2 Gripanpassning på befintlig gripmodul 

Utrymmet är begränsat på redskapsfästet S45 och S60 för en större gripmodul. 

Som RG600 och RG800 ser ut idag måste hydraulcylindrarna bli starkare för att 

hydraulcylindrarna ska kunna uträtta en högre klämkraft och därmed högre 

lyftkapacitet. Klämkraften behövs då grävmaskinisten önskar lyfta en last då 

gripmodulen pekar vinkelrät mot marken.  

Hydraulcylindrarna som monteras på gripmodulerna RG600 och RG800 är 

dubbelverkade med ledlager bak och fram. Färdiga inbyggnadsmått finns för 

standardutformande av hydraulcylindrar. De gripcylindrar som köps in till 

RG600 och RG800 är modifierade efter specifika önskemål från Rototilt med 

standardmått på kolv- och kolvstångsdiameter.  

4.2.1 Kraftberäkning hydraulcylinder RG600  

Under bilaga 2 redovisas beräkningar till hur mycket kraft den befintliga 

hydraulcylindern som monteras till gripmodulen RG600 som i sin tur monteras 

på redskapsfästet S45. Samt hur mycket utrymme som finns mellan 

cylinderskyddet till rotorkroppen och skoptaket. Likaså redogörs den kraft och 

utrymme som blir resultatet av en större och starkare hydraulcylinder.  

Som nämnt tidigare så finns det färdiga inbyggnadsmått på bland annat kolven 

till cylindrarna. För att hydraulcylindern ska kunna uträtta en högre kraft så 

krävs en större kolvarea. Till den befintliga hydraulcylindern sitter en kolv som 

har en diameter på 50 mm. Den befintliga gripmodulen har en maximal gripkraft 

på 6,8 kN. Nästa storlek av hydraulcylinder av en standard hydraulcylinder har 

en kolvdiameter på 63 mm. Med den hydraulcylindern monterad på RG600 får 

gripmodulen en maximal gripkraft på 11,1 kN. Utrymme för en desto större 

hydraulcylinder är inte möjligt eftersom då uppstår kollision. Plåttjockleken på 

cylinderskyddet är densamma.   

4.2.2 Kraftberäkning hydraulcylinder RG800 

Under bilaga 3 redovisas liknande beräkningar med gripmodulen RG800 

monterad på redskapsfästet S60.  

Den befintliga hydraulcylindern som monteras på RG800 har en kolvdiameter 

på 63 mm. Gripmodulen har en maximal gripkraft på 10,5 kN. Den 

hydraulcylinder som är en storlek större än den befintliga har en kolvdiameter på 

80 mm. Med en 17 mm större kolvdiameter så skulle gripmodulen RG800 

teoretiskt kunna ha en gripkraft på 17,9 kN. Men utrymmet blir för litet mellan 
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cylinderskydd till rotorkroppen och skoptaket. Liknande beräkningarna till 

RG600 under bilaga 3 är plåttjockleken till cylinderskyddet oförändrad. 

4.3 Resultat av konceptstudien 

4.3.1 Koncept 1 

Förstärka gripmodulen RG600 som monteras å redskapsfästet S45. Detta 

koncept förutsätter att en helt ny gripmodul tas fram anpassad till redskapsfästet 

S45.  

Om man bara skulle byta ut hydraulcylindrarna på gripmodul RG600 med en 13 

mm större kolv så ökar klämkraften från 6,8 kN till 11,1 kN. Det leder till en 

förbättring. För att öka klämkraften är det inte bara hydraulcylindrarna som 

spelar in. Eftersom större tappar krävs om gripmodulen skall utsättas för högre 

belastningar så kommer mest troligt avståndet mellan tapparna att öka. Därmed 

ökar klämkraften. Ett längre avstånd mellan tapparna innebär en ökad klämkraft 

eftersom hävarmen ökar.   

Det räcker inte enbart att byta ut hydraulcylindrarna. Desto mer viktigt är det att 

samtliga komponenter förstärks. Enligt enkätundersökningen är gripmodulens 

alla delar underdimensionerade för hantering av tyngre laster. Gripklorna var det 

första som bröts skeva, likaså kolvstång. Majoriteten av de svarande vid 

kundundersökningen anser att enkelklor är den bästa lösningen. Därför ska det 

vara enkelklor till koncept 1 istället för trefingerklor.  

Ett nytt cylinderskydd bör tas fram anpassat mot den nya gripmodulen anpassat 

för det nya lastfallet. Plåttjockleken på cylinderskyddet måste analyseras mer 

noggrant på grund av de drag och tryckspänningar som uppstår. Likaså 

skruvförbandet som förbinder cylinderskyddet mot gripramen. Samma gäller för 

skruvförbandet mellan gripram och redskapsfästet. En starkare, tjockare och 

bredare grip-ram bör tas fram för att kunna montera större fästtappar och för att 

hydraulcylindrarna inte ska kollidera med redskapsfästet vid griprörelsen.  

4.3.2 Koncept 2  

Koncept 2 innebär att skapa en helt ny gripmodul och ett nytt redskapsfäste med 

högre bygghöjd och med S45 redskapsgrind.  

Klämkraften som beräknades till koncept 1 var maximalt 11,1 kN vilket inte 

motsvarar kundens krav (24 kN).  Detta beror på att entreprenörerna vill kunna 

lyfta föremål med gripmodulen då den är vinkelrät mot marken och även kunna 

dra föremål. Då är det viktigt att klorna inte ger med sig och släpper taget om 
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lasten. Därför bör större hydraulcylindrar monteras på gripmodulen till koncept 

2 jämfört med koncept 1. Klämkraften på gripmodulen till koncept 2 bör matcha 

Engcons järnvägsgrip, helst överstiga (18 kN) för att vara konkurrenskraftig och 

för att den ska tåla högre belastningar.  

Likaså gäller att de bärande delarna dimensioneras upp med en starkare och 

bredare gripram, cylinderskydd, tappar samt skruvförband.  

4.3.3 Koncept 3  

Liknande koncept 2 så skall samtliga delar ingå bortsett från att gripmodulen 

skall vara vinklad. För att kunna vinkla gripmodulen så bör redskapsfästet ha en 

högre bygghöjd jämfört med redskapsfästet i koncept 2. Gripmodulen skall vara 

vinklad liknande Engcon’s järnvägsgrip upp till 45 grader men med 

hydraulcylindrarna på sidorna av redskapsfästet.  

5. Diskussion 

5.1 Måluppföljning 

Nedan följer en sammanfattad måluppföljning utifrån projektmålen: 

 Faktainsamling  

- Uppfyllt. Informationen som behövdes som underlag för 

konceptstudien samlades in. 

 Enkätundersökning  

- Uppfyllt. Enkätundersökningen skickades iväg till sex 

entreprenörföretag verksamma på järnvägen. Tre stora företag samt 

tre mindre företag var delaktiga. En sammanställning utfördes 

vilket resulterade i en vidare analys av lastfall samt en 

kundanpassning. Ett plus var den marknadsundersökning som 

Rototilt har utfört vilken undersöker fler entreprenörer än de som 

arbetar enbart på järnvägen.  

 Undersöka två befintliga redskapsfästen samt gripmoduler. 

- Uppfyllt. I CAD-miljö undersöktes huruvida det är möjligt att 

förstärka de befintliga gripmodulerna med tillhörande 

redskapsfästen. Med hänsyn till det utrymme som finns på de 

befintliga redskapsfästena så utfördes ett resonemang om det är 

möjligt att förstärka de befintliga gripmodulerna med en större 

gripram samt starkare hydraulcylindrar. 

 Konceptstudie 
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- Uppfyllt. En konceptstudie har utförts baserat på fakta och teori 

som samlats in och utvärderats. Eftersom detta är ett omfattande 

projekt så saknas många delar som kräver noggrannare beräkningar 

som skruvförband och plåttjocklek. Men konceptstudien 

färdigställdes likväl där en vidareutveckling finns för en vidare 

utveckling av en järnvägsgrip.  

 CAD-modell 

- Inte uppfyllt. Denna del av målet var ett krav från början och 

uppfylldes inte på grund av tidsbrist. 

5.2 Slutsats 

Sverige har haft en stark trafikutveckling på järnvägen de senaste 25 åren. 

Företag 1,4 och 6 har likaså haft en aktiv tillväxt de senaste 20 åren. Samtliga 

företag har spårgående grävlastare samt runtomsvängande grävmaskiner 

utrustade med tiltrotator och gripmodul. Eftersom trafikutvecklingen, 

underhållsbehovet, järnvägsentreprenörer samt spårgående maskiner ökar så 

ökar i sin tur behovet av en gripmodul som klarar av att hantera tyngre laster.   

 

Som tidigare nämnts har Rototilt har ett eget dotterbolag i Nordamerika och 

försäljningen har på senare år utvecklats mycket positivt. Eftersom USA har 

världens största järnvägsnät finns där en enorm utvecklingspotential av redskap 

anpassade mot järnvägen. 

 

Behovet av en stark och smidig gripmodul är stort för spårgående maskiner. 

Maskinförarna önskar hantera gripmodulen likt de belastningar som de utsätter 

tiltrotatorn och maskinen för. Att ta fram en ny gripmodul och framförallt ett 

nytt redskapsfäste är kostsamt och kräver stora investeringar. Men eftersom det 

inte finns någon aktiv tillverkare idag som säljer en integrerad gripmodul på 

redskapsfästet till tiltrotatorn som håller de krav som ställs från 

järnvägsentreprenörerna finns det möjlighet för Rototilt att bli den första.  

 

5.3 Förstärka de befintliga gripmodulerna 

Delmålet var att undersöka två befintliga redskapsfästen och gripmoduler. Då de 

befintliga redskapsfästena och gripmodulerna undersöktes så låg fokus på en 

högre gripkraft. Första steget var att undersöka det utrymme som finns för att 

montera dit en större hydraulcylinder. Detta för att gripmodulen ska kunna 

utverka en högre klämkraft. Eftersom redskapsfästet S45 och S60 är kompakta 

så undersökte jag för det första den plats som fanns för att kunna öka storleken 

på hydraulcylindrarna. 
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Utrymmet är den största begränsning för att gripmodulerna som monteras på 

S45 och S60 ska kunna förstärkas. På grund av alltför lite plats för större 

hydraulcylindrar blev den beräknade klämkraften inte tillräckligt stor för de krav 

som ställdes från järnvägsentreprenörerna. 

 

Möjlighet finns att förbättra RG600. Inte bara hydraulcylindrar går att 

dimensioneras upp utan även gripram, cylinderskydd och tappar måste 

förstärkas för att gripmodulen RG600 ska tåla höga laster.  

 

Ska man kunna belasta gripmodulerna efter de krav som ställdes vid 

marknadsundersökningen så måste en ny gripmodul tas fram till ett nytt anpassat 

redskapsfäste. Eftersom S45 och S60 är väldigt kompakt resulterar det i att för 

lite utrymme finns mellan gripmodulen till rotorkroppen och skoptaket för att 

montera en nog stark hydraulcylinder. Därför måste det nya redskapsfästet ha en 

högre bygghöjd. Speciellt om gripmodulen ska vara vinklad.  

 

5.4 Vidareutveckling 

Att vidareutveckla en grävskopa anpassad till en förstärkt och vinklad gripmodul 

tror jag en bra idé. Eftersom redskapen skulle kunna användas till stolpresning 

till maskinister som arbetar efter kraftlinje kan man öka användningsområdet för 

gripmodulen.  

 

Att kunna erbjuda en skopa som ersätter Grab Johnskopan skulle vara 

ekonomiskt fördelaktigt för maskinföraren. Istället för att köpa en Grab John 

som kan kosta upp till 80 000 kr så skulle Rototilt kunna erbjuda en 

specialutformad skopa för ett mindre peng. Det förutsätter att gripmodulen 

klarar av de belastningar som ställs vid stolpresning. 

 

5.5 Övrigt 

Flödesdelare för en bättre synkronisering av hydraulcylindrarna och ett 

mekaniskt stopp i öppet läge är båda delar som är fördelaktiga ur 

kvalitetssynpunkt. Men som jag har förstått det efter de samtal jag fört med 

flertal entreprenörer och den marknadsundersökning jag genomfört så är det en 

faktor som är viktigast. Rototilt gripmodul är för svag och behöver förstärkas 

om syftet är att gripmodulen ska kunna användas på järnväg. Skulle 

järnvägsentreprenören välja så ska gripmodulen vara smidig, helst vinklad och 

samtidigt väldigt stark. I verkligheten så är det ofrånkomligt att med en starkare 

gripmodul så ökar vikten och storleken.  
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Engcons järnvägsgrip väger nästan dubbelt så mycket som Rototilts RG600. 

Något som jag observerade efter att ha läst igenom alla enkäter var att ingen 

järnvägsentreprenör nämnde att just den är för tung. Snarare att den är 

”klumpig” och att ”den borde hålla bättre”. Möjlighet finns att göra en 

järnvägsgrip som är bättre än Engcons. Men frågan är till vilken vikt. Eftersom 

jag inte hunnit så pass långt med detta projekt kan jag inte svara på den frågan. 

Men det hade varit intressant att skapa två CAD-modeller för att jämföra 

totalvikten på koncept 2 och 3. Eftersom redskapsfästena till båda koncepten 

innebär en högre bygghöjd så ökar vikten desto mer eftersom det inte bara är 

gripmodulen som kommer öka i vikt. Min slutliga tes till vilket koncept som är 

bäst kan jag därför inte i nuläget svara på. Men beroende på vikten så blir det 

definitivt koncept 2 eller 3 som blir resultatet av en förstärkt gripmodul anpassad 

till spårgående grävlastare. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Sammanställning marknadsundersökning 
1. Vilken tiltrotator och maskin kör du?  

Företag 1: Engcon och Sandco   

Företag 2: Volvo Hjulgrävare med Engcon 219 RR Grip. Huddig 1260 med 

Indexator RT40.    

Företag 3: Huddig1260B/C både med och utan turbohydraulik, alla med Indexator 

RT40. 

Företag 4: Huddig 1260 med Indexator RT40. 

Företag 5: Svarande 1: Huddig 1160 med Indexator Rototilt. Svarande 2: 

Hydrema 1600 Rail med Engcon EC219 med järnvägsgrip. Atlas 1404K med 

Engcon EC219 med järnvägsgrip.  

Företag 6: Svarande 1: Huddig 1260C med Engcon EC15B Svarande 2: Huddig 

med Engcon EC15B Svarande 3: Huddig EC15 

 

2. Vad använder du främst gripmodulen till? Lyfta räls, slipers osv? 

Företag 1: Räls, slipers, kabelkanaler, kabelbrunnar vi lyfter allt. 

Företag 2: Gripa allt utom räls och slipers med Indexator gripar, de är för klena. 

Företag 3: Allt som går att lyfta. Räls och slipers bl.a. 

Företag 4: Ja. Räls och slipers. 

Företag 5: Räls, kanaler, brunnar och slipers. 

Företag 6: Lyfta räls. Byta slipers och räls.   

 

3. Vilka arbeten belastar gripmodulen mest? Vad är det tyngsta du lyfter eller 

drar efter gripmodulen? 

Företag 1: 3000 kg 

Företag 2: 40 meter räls a 60 kg per meter. 2400 kg. 

Företag 3: Räls som kan väga 2400 kg.  

Företag 4: Lyfta räls. Att resa upp en skena som kan väga upp till 2400 kg. 

Företag 5: Räls ca 3500 kg. 

Företag 6: Svarande 1: Lyfter räls 1,8 ton och drar 5 ton.  

Svarande 2: Lyfta räls. Drar 6 ton. Svarande 3: Lyfter 1,8 ton. Drar 6 ton

  

4. Vad är den maximala lasten som du skulle vilja lyfta med gripmodulen? 

Företag 1: 4500 kg. 

Företag 2: 6 ton. 

Företag 3: 3000 kg. 

Företag 4: Maskinens maximala lyftkapacitet. 

Företag 5: 4000 kg, 2000 kg 

Företag 6: Svarande 1: Maskinen orkar inte lyfta mer än 1,8 ton. Svarande 2: 

Huddig 1260C orkar inte lyfta mer än 1,8 ton. Svarande 3: Maskinen orkar inte 

mer än 1,8 ton. 
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5. Vad anser du om utformningen av gripklorna? Håller klorna för de arbeten 

de utsätts för eller upplever du några problem, exempelvis att de är för svaga 

och bryts skeva? 

Företag 1: Sandco håller bäst. 

Företag 2: Indexator’s klor blir skeva direkt vid rälsarbete, bygg en liknande som 

Engcon RR. 

Företag 3: Trefingerklor är smidigt men enkelklor håller bättre. 

Företag 4: Ja. Klorna spricker eller kolvarna kröks när man reser skenor. 

Företag 5: Svarande 1: På Engcon’s järnvägsgrip håller klorna men 

hydraulcylindrarna börjar läcka igenom efter tusen timmar. Sen så blir det sprickor 

i underdelen på rotorn. 

Svarande 2: Den är svag och felkonstruerad. 

Företag 6: Svarande 1: Ja dom håller men dom greppar om lätt och det är jobbigt.  

Svarande 2: Engcon järnvägsgrip tål mer än dom andra märkena men! går att dra 

sönder om man drar för tungt. Svarande 3: För svaga.  

 

6. Vad föredrar du vid utformning av gripklor? Rangordna vilka du anser dig 

passa bäst, eller någon annan lösning.  

 

a) Enkelklor  b) Trefingerklor          c) Dubbelklor 

 

 

 

 

 

Företag 1: Enkelklor håller bäst. 

Företag 2: a) Grova klor och vinklad gripkassett eftersom tiltvinkeln blir lodrät. 

Företag 3: a) Enkelklor håller bäst. b) Smidig men för klen. c) För tunna och 

klena klor.  

Företag 4: b) Bäst men för klen konstruktion. a) Robust. 

Företag 5: Svarande 1: a) Funkar bäst. På grund av kraftigheten och vinkeln, men 

man får såklart jämnare grepp med en trefingergrip.  

Svarande 2: Sandco har bästa utformning, konstruktion och hållbarhet. 

Aldrig prövat b). 

Företag 6: Svarande 1: Enkelklor a) Svarande 2: Enkelklor a) Svarande 3: Bäst är 

Swingotilts grip. 1.Enkelklor 2. Trefingerklor 3.Dubbelklor 
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7. Om du skulle få möjlighet att välja vilken gripmodul/koncept som passar din 

maskin och ditt arbete? Rangordna vilken modell du anser bäst lämpad. 

Motivera gärna varför.  

 

a) Engcon  b) Indexator Rototilt     c) Stealwrist       d) Sandco Maskin 

 

 

 

 

 

 

 

Företag 1: Sandco håller bäst. 

Företag 2: Engcon till järnväg och indexator till vanliga entreprenadjobb. 

Företag 3: Sandco’s koncept och typ av gripmodul på en Indexator Rototilt. 

Engcon är starkare än Indexator gripmodul men klumpig som en fläskläpp. 

Företag 4: Indexator’s Rototilt men med bättre hållbarhet på gripmodulen och 

vinklad nedåt som på a) och d). 

Företag 5:  

Svarande 1:  

d) Tål mest och har bäst vinkel.   

a) Håller ganska bra och har hyffsad vinkel men är alldeles för klumpig och borde 

hålla bättre. 

c) Har aldrig provat men ser oduglig ut. 

b) Helt jävla kass i alla avseenden. Det enda som är positivt är att det är en 

trefingergrip. 

Svarande 2: d) a) b) c) 

Sandco tiltvinkel och hållbarhet. Engcon’s gripvinkel samt säkert skoplås. 

Företag 6: Svarande 1: 1. Engcon  2. Sandco  3. Rototilt 4.Stealwrist. 

Svarande 2: 1. Engcon: Tål mest.  2.Sandco  3.Indexator Rototilt: Bara skrot för 

dom tål inget. 4.Stealwrist  

Svarande 3: 1.Swingotilts grip för järnvägen är bäst 2.Sandco 3.Engcon Indexator 

Rototilt och Stealwrist är skit. 

 

8. Idag monteras gripmodulen vinkelrät mot rotorkroppen. Vad anser du om 

att vinkla ner gripen liknande Sandco och Engcon’s koncept? 

Företag 1: Som Sandco. 

Företag 2: Till rälsarbete JA till övriga jobb NEJ. 

Företag 3: Ja till vinkel! 

Företag 4: Bra för att det underlättar att arbeta med gripen. 

Företag 5: Svarande 1: Bra att vinkla.  
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Svarande 2: Gripen ska självklart vara vinklad då man oftast jobbar med gripen 

vänd mot dig. Vinklad grip = mindre utligg + starkare när gripen är rak. 

Företag 6: Svarande 1: Det är bra på järnvägen. 

Svarande 2: Har ju Engcon så då säger jag att den är bäst (funkar för mig).  

Svarande 3: Sandco 

 

9. Demonteras gripmodulen någonsin från tiltrotatorn av någon anledning? 

Motivera gärna varför i så fall? 

Företag 1: Nej. 

Företag 2: Ja den ska kunna tas bort eftersom den ibland blir i vägen. 

Företag 3: Nej. Enbart då den är trasig och behöver lagas. 

Företag 4: Nej. 

Företag 5: Ifall den går sönder och behöver repareras. 

Företag 6: Svarande 1: Nej inte på spår iaf.   

Svarande 2: Nej Svarande 3: Nej  

10.   Indexator gripmodul sitter fastmonterad via skruvförband. Vilket 

alternativ föredrar du vid infästning av gripmodulen på redskapsfästet?  

 Löstagbar med möjlighet att enkelt kunna skruva loss gripmodulen. 

 Svetsad. Ingen möjlighet att kunna skruva loss gripmodulen och 

redskapsfästet blir anpassad till gripmodulen. Syftet är att infästningen ska 

tåla högre belastningar. Möjlighet till smörjning, byte av slang, adapter ska 

vara enkelt och smidigt.  

Företag 1: Löstagbar. 

Företag 2: Löstagbar. 

Företag 3: Gärna löstagbar men svetsad om infästningen tål högre belastningar. 

Företag 4: Svetsad om infästningen blir starkare. 

Företag 5: Löstagbar ifall det håller. 

Företag 6: Svarande 1: Svetsad. Svarande 2: Svetsad Svarande 3: Svetsad 

 

        11.    Om du skulle ändra på gripmodulen, vad skulle du vilja ändra på? 

Företag 1: Inget på en Sandco. 

Företag 2: Snabbfäste på gripmodulen så det går fort att ta av och på. 

Företag 3: Vinklad och starkare gripmodul till Indexator R4 med S45 

redskapsfäste. Starkare ram, hydraulcylindrar och större tappar. Enkelklor istället 

för trefingerklor. 

Företag 4: Att klor och kolvar var mer robusta utan att bli för stora och klumpiga. 

Att kopplingarna till 3:e funktionen skulle ha en mindre utsatt placering.   

Företag 5: Svarande 1: Vinklad som Sandco’s, fast med trefingergrip. Jättestarka 

klor och hydraulcylindrar. 

Svarande 2: Vinkeln och klor som Sandco eller Engcon. 
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Företag 6: Svarande 1: Griptänderna. Svarande 2: Griptänderna  Svarande 3: 

Klorna 

        12.    Upplever du några begränsningar med gripmodulen? Om så är fallet,    

vad och vilka i vilken situation? Om du upplever några problem med 

gripmodulen, ange vilka.  

   Företag 1: Inga begränsningar på en Sandco. 

   Företag 2: Vanliga klor är för klena till rälsjobb så vi använder hsp gripen eller 

Engcon RR. 

   Företag 3: Allt är för klent på Indexator’s gripmodul till modellen RT40 som vi 

kör. Vi får ofta rikta gripklorna och har kört sönder många hydraulcylindrar. 

Indexator rototilt är välbyggd och passar vårt arbete. Men gripen är kass. Bygg 

en grip som orkar belastas tyngre lik Sandco och gör det ordentligt då ni väl gör 

det. Anpassa en skopa likt Grab John så kan man använda den till stolpresning. 

Vi arbetar även en hel del med kraftlinjearbeten och då skulle vi kunna ersätta 

den Grab Johnskopan vi använder oss av med en anpassad skopa.  

  Företag 4: Att de inte håller när man reser upp räls. 

  Företag 5: Gripen är svagare är Sandco’s och svår att greppa med. 

Företag 6: Svarande 1: Att den greppar omlott och att gripen tappar hydraul-

trycket. Kom på nåt bra och åk ut i fält och titta hur det funkar i praktiken.  

Svarande 2: Dom är för klena, man får alltid tänka sig för. Engcon är bra men 

gripbilden är fel för greppar man en 10 meters räls så svänger rälsen. 

Svarande 3: För klena och fel gripbild. 

   

Totalt 25 delaktiga järnvägsentreprenörer 
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Bilaga 2 Kraftberäkning RG600 

Befintlig hydraulcylinder med utrymmet mellan cylinderskydd, rotorkropp, skop-

tak: 

 

Ø𝐶𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟ℎ𝑢𝑠 = 62 mm 

Ø𝐾𝑜𝑙𝑣 = 50 mm 

Cylinderskydd – Redskapsfäste Anslutning ¾”: 𝑑1 = 5 mm. 

Cylinderskydd – Skop-tak: 𝑑2 = 33 mm. 

 

Större hydraulcylinder med utrymmet mellan cylinderskydd, rotorkropp, skop-

tak: 

 

Ø𝐶𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟ℎ𝑢𝑠 = 75 mm 

Ø𝐾𝑜𝑙𝑣 = 63 mm 

Cylinderskydd – Redskapsfäste Anslutning ¾”: 𝑑1 = 5 mm. 

Cylinderskydd – Skop-tak: 𝑑2 = 20 mm. 

 

Befintlig maximal gripkraft med den befintliga hydraulcylindern:    

 

Ø𝑘𝑜𝑙𝑣 = 50 mm 

 

𝐴𝑘𝑜𝑙𝑣 = 
502∗ 𝜋

4
 = 1900 𝑚𝑚2 

 

𝐹+ ℎ𝑦𝑑𝑟𝑎𝑢𝑙𝑐𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟= 25 * 1900 * 0,85 = 40,3 kN   

 

𝐹𝐺𝑟𝑖𝑝𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡   =   
 ( 40300 ∗ 0,076 )

 0,450
 = 6,8 kN  

 

Maximal gripkraft för en större hydraulcylinder med en 13 mm större 

kolvdiameter: 

 

Ø𝑘𝑜𝑙𝑣 = 63 mm 

 

𝐴𝑘𝑜𝑙𝑣 = 
632∗ 𝜋

4
 = 3100 𝑚𝑚2 

 

𝐹+ ℎ𝑦𝑑𝑟𝑎𝑢𝑙𝑐𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟= 25 * 1300 * 0,85 = 65,8 kN   

 

𝐹𝐺𝑟𝑖𝑝𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡   =   
 ( 65800 ∗  0,076 )

 0,450 
 = 11,1 kN  
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Bilaga 3 Kraftberäkning RG800 

Befintlig hydraulcylinder med utrymmet mellan cylinderskydd, rotorkropp, skop-

tak: 

 

Ø𝐶𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟ℎ𝑢𝑠 = 75 mm 

Ø𝐾𝑜𝑙𝑣 = 63 mm 

Cylinderskydd – Redskapsfäste Anslutning ¾”: 𝑑1 = 7 mm. 

Cylinderskydd – Skop-tak: 𝑑2 = 32 mm. 

 

Större hydraulcylinder med utrymmet mellan cylinderskydd, rotorkropp, skop-

tak: 

 

Ø𝐶𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟ℎ𝑢𝑠 = 97 mm 

Ø𝐾𝑜𝑙𝑣 = 80 mm 

Cylinderskydd – Redskapsfäste Anslutning ¾”: 𝑑1 = 7 mm. 

Cylinderskydd – Skop-tak: 𝑑2 = 10 mm. 

 
 

Befintlig maximal gripkraft:    

 

𝐴𝑘𝑜𝑙𝑣 = 
632∗ 𝜋

4
 = 3100 𝑚𝑚2 

 

𝐹+ ℎ𝑦𝑑𝑟𝑎𝑢𝑙𝑐𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟= 25 * 3100 * 0,85 = 65,8 kN   

 

𝐹𝐺𝑟𝑖𝑝𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡   =   
 ( 65800 ∗ 0,088 )

 0,547 
 = 10,5 kN  

 
Maximal gripkraft med en större hydraulcylinder med en 17 mm större 

kolvdiameter: 

 

Ø𝑘𝑜𝑙𝑣 = 80 mm 

 

𝐴𝑘𝑜𝑙𝑣 = 
802∗ 𝜋

4
 = 5000 𝑚𝑚2 

 

𝐹+ ℎ𝑦𝑑𝑟𝑎𝑢𝑙𝑐𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟= 25 * 5000 * 0,85 = 106 kN   

 

𝐹𝐺𝑟𝑖𝑝𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡   =   
 ( 106000 ∗ 0,076 )

 0,450
 = 17,9 kN  

 


