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Förord 
 

Denna rapport visar resultatet av mitt examensarbete VT -15 på Högskoleingenjörsprogrammet, 

Maskinteknik vid Umeå universitet. 

 

Jag vill ge ett stort tack till Huddig AB. Som inte bara gett mig ett riktigt intressant examensarbete. 

Utan även bidragit med material, arbetsplats samt kunskap. 

Ett stort tack till hela fabriken som verkar vara en underbar arbetsplats. 

Ett extra stort tack till konstruktionsavdelningen och Kjell-Åke Bodell, som agerat handledare på 

företaget under denna tid. 

Jag hoppas att denna rapport ger lika mycket nöje till den som läser den, som torsdagsfikat bidrog 

med glädje på konstruktionsavdelningen. 

Åter igen tack!  

 

Mycket nöje. 

Jonas Persson 

2015-05-20 
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Sammanfattning 
 

Denna rapport beskriver konstruerandet av en dragkonstruktion med kuldrag till Huddig AB 

grävlastare, 1260. Dragkonstruktion ska användas till att dra tunga släp på arbetsplatsen.  

Anledningen till projektet är att det tillverkas egna lösningar till detta problem, som ofta är gjorda 

med hjälp av modifieringar av bakramen där lagar och bestämmelser är oklara vad som egentligen 

gäller. 

I denna rapport har lagar och bestämmelser undersökts, för att se vad som egentligen gäller vid 

konstruktion av dragannordningar för grävlastare. Dessa lagar har sedan varit i grund för 

konstruerandet. 

En prototypkonstruktion har framställts i SolidWorks för att sedan beräkna hållfasthetssimuleringar 

via finita element analys för att se till att konstruktionen har god hållfasthet.  Ett val av dragkula från 

annan tillverkare har undersökts för att finna en sådan som passar. 

Konstruktionen är tillverkad för att klara av 15ton dragkraft och 3 ton vertikal kraft på dragkulan. 

 

Konstruktionen har använt befinliga fästpunkter i maskinen där i vanliga fall järnvägsstället är 

monterat på de järnvägsgående modellerna (”Rail”), samt där en bogserkrok sitter monterad på 

standardmodellerna. 

Denna rapport behandlar enbart konstruerandet och inte prototyptillverkandet. Tanken är även att 

det senare ska ingå hydraulik i konstruktionen för att öppna och stänga dragkroken. 

Resultatet blev en dragkonstruktion framställt i SolidWorks och simulerad i SolidWorks Simulation 

Professional för att garantera rätt hållfasthet. Hela konstruktionen är framtagen med tanke på 

företagets verktygsutbud samt ställda krav på projektet. 

Hela projektet är baserat på regler och bestämmelser från transportstyrelsen om drag med tunga 

släp. 
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Abstract 
 

This report describes the construction of a ball connection structure with ball hitch to Huddig AB 

Backhoe, 1260. As will be used to pull heavy trailers at work. 

The reason for the project is that people often tend to make their own solutions to this problem, 

which is often made using modifications of the rear frame, where laws and regulations are unclear 

on what is legal and what is not. 

In this report. The laws and regulations will be examined, to see what actually comes to the 

construction of towing devices for backhoe loaders. These laws will then be the basis for the 

construction. 

A prototype construction will be made in SolidWorks and then calculate the strength through finite 

element analysis to ensure that the construction has good strength. 

 As well as a choice of ball hitch from other manufacturers will be investigated. 

The construction is made to withstand 15 ton traction and 3 tons vertical load on the towing ball. 

The structure must use existing anchor points on the machine where normally the train set is 

mounted on the "rail" models, and where a tow hook is mounted on the standard models. 

This report addresses only the construction and not the prototype manufacturing process. The idea is 

that it will later be included a hydraulic design to open and close the ball connector.  
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Terminologi 
 

Grävlastare - Maskin som kombinerar en grävmaskins och en lastmaskins egenskaper. 
 
Grävaggregat - “Armen” bak på maskinen som används vid grävning. 
 
Kungen - Nedre bom av grävaggregatet som sitter fast i maskinen. 
 

Svängcylinder - Cylinder som styr svängningen av kungen. 

FEA - Finita Element Analys 

Hich hook -  Dragkrok vanlig på lastbilar.
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1. Inledning 
 

1.1 Företagspresentation 

1.1.1 Företaget 

 

Huddig AB är ett företag som utvecklar, tillverkar och säljer grävlastare inom entreprenadbranschen. 

Företaget ligger i Hudiksvall och har varit igång sedan 1959, och har sedan dess tillverkat över 10 000 

grävlastare. 

Företagets namn var till en början Svenska Hymas AB och började med tillverkandet av 

lantbrukstraktorer med eftermonterade grävarmar. Under 70-talet sammarbetade även fabriken 

med Volvo BM då de använde Volvo chassin men med Hymas gräv- och lastaggregat.  

Huddig grävlastare har tack vare en unik kombination av pendlande midja och transmission en riktigt 

bra framkomlighet i de flesta olika terränger. 

Företaget har länge varit marknadsledande bland grävlastare på den svenska marknaden. [1] 

 
 
 

1.1.2 Modellbeskrivning 

 

Den aktuella grävlastarmodellen som projektet utförts på, är Huddig AB´s största grävmaskin som 
kallas 1260C. 
Det är en midjestyrd grävmaskin med en startvikt på 13.2 ton som drivs av en 6-cylindrig 
turbodieselmotor från Cummins på 157hk och med ett vridmoment på 662Nm. I standardutförande 
levereras den med en frontlastare samt ett grävaggregat. Men kan även levereras med lift, upp till 
20.1 meters arbetshöjd. [2] 
 
Huddig 1260C presenteras i tre olika utföranden; 
Huddig 1260C ”Rail” Som är en rälsgående maskin med fokus på järnvägsarbeten. 
Huddig 1260C ”City” Som är en modell fokuserad på entreprenadarbeten i staden. 
Huddig 1260C ”Cable” Som är en modell fokuserad på kabeldragning och höghöjdsarbeten. 
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1.2 Problembeskrivning 
 

Idag används Huddigs maskiner till alla möjliga grävjobb både inom städer och på landet. Då det ofta 
innebär förflyttning av material så finns för tillfället ingen smidig lösning. 
När det till exempel gräver i en stad finns ingenstans att lämna sten, grus och annan landmassa. 
Vilket har lett till att privatpersoner konstruerar egna släpvagnsdrag till sina Huddig-maskiner. Dessa 
drag konstrueras utan någon riktig koll på lagar eller kunskaper inom hållfasthetsberäkning. 
 

Då Huddig förknippas med hög kvalitet och säkerhet är detta ingen optimal lösning. Då dessa 
hemmakonstruerade drag kan både framkalla olyckor och vara olagliga. 
Projektet kommer därför lösa dessa problem. Vilka lagar gäller för släpvagnsdrag för ett klass 1 
fordon? Samt tillverka en säker och hållbar lösning.  
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1.3 Syfte, mål och avgränsningar 
 

1.3.1 Syfte 

 

Syftet med detta projekt är att konstruera ett hållbart och säkert släpvagnsdrag som skall kunna 
monteras på redan befintliga fästpunkter på Huddig 1260C City. Detta görs då det syns en tydlig 
efterfrågan av denna funktion hos maskinister som använder dessa maskiner. Vilket har lett till att 
många byggt sina egna släpvagnsdrag, utan att egentligen tänka på regler och hållfasthet. 
 

Huddig vill därför utveckla ett eget drag som är godkänt och säkert. Så de kan erbjuda det med 
samma kvalitet som resten av maskinen. 
 

1.3.2 Mål 

 

Huvudmålet med detta projekt är att ta fram en 3Dmodell med fullständiga detaljer och 
sammanställningsritningar på ett släpvagnsdrag som skall kunna dra ett tungt släp med lämplig vikt 
och vertikal kraft. Detta drag skall monteras i redan befintliga fästpunkter. 
 
 

1.3.3 Delmål 

 Undersöka lagar och bestämmelser runt konstruktion av släpvagnsdrag. 
 Tillsammans med Huddig undersöka och välja ut största vagn som skall användas vid 

arbete. 
 Undersöka och dokumentera beställningsunderlag på en redan befintlig 80mm kulfäst-

annordning som skall köpas av grossist. 
 Konstruera fästpunkten för kuldraget i släpvagnsdraget. 
 Utföra FEM-analys att dimensionera utefter. 

 

1.3.4 Avgränsningar 

 

Projektet är avgränsat till att handla om konstruktion. Därför kommer inga produktionsberedande 
dokument att framställas. Dock kommer företagets verktygsutbud samt tanke på material att baseras 
på en så effektiv och lönsam produktion som möjligt. 
 
Då tiden för projektet är mycket begränsad kommer heller ingen prototyp kunna framställas.  
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2. Teori 

 

2.1 D-Värde 
D-värde är ett prestandavärde som visar att dragkulor kommer hålla för den beräknade belastningen. 

 

 

D = 9.82 ∗ (
(𝑇∗𝑅)

(𝑇+𝑅)
) (1) 

D = Prestandavärde (kN) 

T = Fordonets Totalvikt (ton) 

R = Släpets totalvikt (ton) 

[3] 

 

2.2 K-faktor 
K-faktor är ett värde som beräknar kompensation för förskjutning i materialet vid bockning. 

𝐾 = 𝑡/𝑇 (2) 

K = K-faktor 

t = Avstånd till neutral-linjen (mm) 

T = Tjocklek på material (mm) 

[4] 

2.3 Säkerhetsfaktor 
Säkerhetsfaktor är en kvot mellan mittspänningen och spänningsamplituden för att se hur mycket  

starkare konstruktionen är än den behöver vara för den beräknade belastningen.  

𝑛 =  
𝜎𝑚

𝜎𝑎  (3) 

𝑛 = Säkerhetsfaktor 

𝜎𝑚 = Mittspänning (MPa) 

𝜎𝑎 =  Spänningsamplitud (MPa) 

[5] 
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3. Genomförande 

3.1 Projektplan 
 

I den inledande delen av projektet framställdes en projektplan, där ingick beskrivning av problemet , 
vilka mål och avgränsningar som skall gälla samt en tidsplan. Denna projektplan sammanställdes i 
samråd med handledaren på Huddig. Denna planering pågick tills båda parter var nöjd med 
resultatet. 
 

Från början var tanken att en del hydraulik skulle vara med i projektet. Men det insågs ganska snabbt 
att den begränsade tiden inte skulle räcka till. Det blev därför en avgränsning att stanna enbart vid 
mekanisk konstruktion. 
 

Problem som: arbetsplats, kontorsmaterial, dator samt licenser till programvaror löstes på detta 
möte. 
 

3.2 Upplägg arbetsgång 
 

Då projektplanen var färdig började planeringen av själva projektet. Upplägget blev som följande: 
 
 

1. Lagar och bestämmelser för dragannordningar klass 1 fordon. 
2. Bestämma vilken typ av släp som skall användas. 
3. Mäta upp befintliga fästpunkter. 
4. Materialval. 
5. Konstruktion. 
6. Hållfasthetsberäkningar / FEA. 
7. Undersökning samt beställningsunderlag på fästkula. 
8. Detaljritningar och sammanställningsdokument. 

 

3.3 Lagar och bestämmelser 
 

I början av projektet var det lite oklart vilka lagar och bestämmelser som gäller vid konstruktion av 
släpvagnsdrag, därför inleddes arbetet med faktainsamling om detta. 
 
Inledningsvis undersöktes det om det fanns eventuella ISO-standarder på drag med kulsläp. Fann SS-
ISO 6489-3:2005 [6]. Men denna standard var mer för såkallade “Hitch hooks” Så den var inte vad 
som eftersöktes.  
  



Jonas Persson        

Vt 2015 

Examensarbete, 15 hp 
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik, 180 hp 

  

6 
 

 

Transportstyrelsen kontaktades för att se om de hade några speciella bestämmelser för denna typ av 
projekt. Fick till svar att “Kraven på detta inte är så hårda” och följande regler tillämpas: 
 
 
Enligt transportstyrelsen [7];  
 
”Reglerna för dessa finns i Vägverkets föreskrifter om motorredskap, VVFS 2003:27. 
Länk: http://www20.vv.se/vvfs/lagrum_dokument_historik.asp?dokumentbeteckning=2003:27 
 

Kopplingsanordning finns i kapitel 17 och regleras enligt följande skrivelse: 
 

17 kap. Kopplingsanordningar 
Övergripande krav 
 

1 § Motorredskap som är avsett för att dra släpvagn, släp-fordon eller terrängsläp skall ha 
kopplingsanordning som uppfyller kraven i 2 och 3 §§. 
 

Krav för kopplingsanordning 
2 § Draganordning skall ha tillfredsställande hållfasthet, vara lämplig för fordonet och vara 
tillfredsställande fastsatt i fordonets chassi. 
Fastsättning av draganordning i motorredskap skall vara utförd med skruv eller nitförband. Skruvarna 
skall vara säkrade. 
 

Draganordning får vara svetsad i vridstyv ram. 
3 § Dragkula på motorredskap med totalvikt av högst 5 000 kg skall ha diametern 50 mm, 60 mm 
eller större. 
Dragkula på motorredskap med totalvikt som överstiger 5 000 kg skall ha diametern 60 mm eller 
större. 
 
 

Kopplingsanordning som eftermonteras behöver också registreringsbesiktas (om det inte gäller 
fordon registrerade med intyg om överrenstämmelse där kroken är monterad från fabrik). 
Det är vid registreringsbesiktning det avgörs om det är tillfredställande hållfasthet. Möjligen behöver 
du visa upp hållfasthetsberäkningar - som i och för sig är vardagsmat för dig som studerar 
maskinteknik.” 
 

Om följande information studeras, så ligger hela vikten på tillfredställande hållfasthet. Ingen större 

vikt läggs på utformningen eller design. Förutom kulans storlek kontra vikten på maskinen. 

Dragkulan som planeras användas är av måttet 80 mm, vilket är över gränsen på 60mm. 

 

 

http://www20.vv.se/vvfs/lagrum_dokument_historik.asp?dokumentbeteckning=2003:27
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3.4 Val av släpvagn 
 

För att kunna utföra beräkningarna och konstruera kuldraget korrekt, krävs vetskap om vilka krafter 
som kommer påverka konstruktionen. En snabb analys av tidigare konstruktioner och efterforskning 
på forumet maskinisten [8] visar att vagnar på 10 ton oftast är de som används.  
 
Studerade även ett dokument från “Skogstorpa Maskin AB” där de sa sig ha en konstruktion som 
klarade 15 ton vagn med 3 ton vertikal kraft . Valde att dimensionera konstruktionen efter detta. Då 
denna konstruktion fungerat tidigare. (Se bilaga A) 

 

3.5 Befintliga fästpunkter 
 

Hemmabyggda lösningar av detta problem monteras i de flesta fallen med hjälp av en ditsvetsad 

fästpunkt i ramen mellan fästpunkterna 2 (se figur 1). (se bilaga A) Kravet på detta projekt var att 

använda redan befintliga fästpunkter till infästning. Lämpliga punkter är där järnvägsstativet sitter på 

”rail” modellerna. Då järnvägsstativet ej är monterat på ”city” modellerna, som detta projekt 

hanterar. 

Det insågs ganska snart att den bakre fästpunkten (fästpunkt 1) skulle bli ”öronen” där en lite enklare 

bogseringskrok sitter monterad i vanliga fall. (se figur 1) 

Från början gick funderingarna på att använda alla 4 hål till det främre fästet. Men efter samtal med 

handledaren ansågs det att detta skulle krävas för komplicerade konstruktioner för att få plats 

mellan fästena för svängcylindrarna. Därför bestämdes det att enbart använda två av hålen 

(fästpunkt 2). (Se figur 1)  

 

Figur 1 - Fästpunkter 
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3.6 Materialval 
 

Som material valdes 10 och 15 mm tjockt S355J2G3 konstruktionsstål. Då detta är en vanligt stål på 

Huddig AB samt att det har bra svetsbarhet och är lätt att bocka. 

Materialet har som namnet säger en sträckgräns på 355 MPa och en kolekvivalent på 0,23-0,24% 

vilket ger utmärkt svetsbarhet utan uppvärmning. [9] 
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3.7 Konstruktion 

3.7.1 Konceptidé 

 

Som tidigare nämns var den första tanken att använda alla 4 skruvhålen som fanns tillgängliga från 

järnvägsstativet (se figur 2). Men det konstaterades snabbt att hållfastheten skulle bli lidande av 

onödigt många svetsar och vinklar. Dessutom skulle denna konstruktion hamna för nära fästena till 

svängcylindarna. Vilket skulle leda till svårheter vid montering.  

 

 

Figur 2 – infästning i samtliga befintliga hål med vinklade ”armar” 
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Därefter bestämdes att istället bara använda två av skruvhålen och på så vis undvika problem med 

svängcylinderfästena samt förenkla tillverkningen. (Se figur 3) 

 

Figur 3 - Fäste 2 hål (fästpunkt 2) 

Tanken med denna konstruktion är då att fästas i två av skruvhålen för järnvägsstället samt fästas i 

fästet för dragkrok som redan är befintligt på maskinerna. 

Efter detta började konstruktionen av en 3D-modell för att matcha mot maskinen. Ritningar och 

assemblys för bakram där konstruktionen skall fästas hämtades ner och granskades. 

Två problem som uppstod direkt var att fästet måste ha en distans från ramen på två ställen. För att 

få plats med bultar och fästen. (se Figur 4)  
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Figur 4 - Distans mellan ram och konstruktion 

Det krävs alltså en frigång på 22.6 mm på det främre delen av konstruktionen och en på 7.2 mm på 

den bakre delen. Detta uppnås genom att sätta distanser vid dom främre infästningarna (Se figur 5) 

samt konstruera nya ”öron” till fästpunkt 1.  

3.7.2 Fästplattan 

 

Fästplattan är den del där konstruktionen kommer fästa i dom främre fästena i ramen. Det är även 

delen där själva ”dragkonstruktionen” kommer svetsas fast. Denna del utrustas även med distanser 

för att få till det önskade avståndet från bakramen. 

 

3.7.3 Dragkonstruktion 

 

Dragkonstruktionen konstrueras av 10 och 15 mm plåt som skärs ut med hjälp av plasma/laser. De 

bitar som behöver bockas sedan behandlas med hjälp av ett bockningsverktyg med radien 12.5mm 

samt en bockningsdyna med bredden 60mm. Allt detta svetsas sedan enligt svetsningsanvisningar (se 

bilaga B). 

3.7.4 Modifiering bukplåt 

 

Planen från början var att försöka att hålla bukplåten så original som möjligt, för att undvika 

specialtillverka en vid varje monterat drag. Men efter många undersökningar konstaterades att det 

är för lite utrymme vid användning av originalbukplåten. Enklare modifieringar måste göras. Till 

exempel måste ett hål skäras ut för att ge plats åt dragkonstruktionen samt att ett stöd måste tas 

bort. Detta borde inte ge någon större åverkan, då själva fästplåten för konstruktionen kommer ge 

stöd istället. 
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3.8 Hållfasthet och FEA 
 

För att beräkna hållfastheten användes Solidworks Simulation Professional och en så kallad finita 

element analys. Där utfördes en Spänningsanalys med Von Mises för att se var den största risken för 

brott fanns. Målet var att uppnå en säkerhetsfaktor på 1.5. För att se hur beräkning av 

säkerhetsfaktor utförs se ekvation (3). Dessvärre kunde inte simulering utföras direkt på 

konstruktionsassemblyn då problem uppstod vid analys av konstruktion med svetsar. Detta är 

märkligt då programmet skall kunna hantera den formen av beräkningar. Så en förenklad variant av 

konstruktionen utan svetsar fick framställas för att anvädas vid analys. 

3.8.1 Spänningsanalys – von mises 

 

Vid spänningsanalysen fixerades fästpunkterna vid fästet i ramen. Fästet i öronen fixerades som 

gångjärn för att få korrekt information. Då dessa kommer att kunna röra sig runt den tapp som håller 

fast konstruktionen. En fixering i sidled lades in vid öronen, då dessa även kommer hålla 

konstruktionen i sidled. (Se figur 9) Konstruktionen belastades sedan med 30 000N i vertikal last 

längst ut vid fästet för dragkulan samt med 150 000N i drag för att simulera dragkraften vid drag av 

vagn på 15 ton. 

3.8.2 Säkerhetsfaktor 

 

En säkerhetsfaktor är en kvot mellan materialets mittspänning och den högsta spänningsamplituden 

på materialet. Denna används ofta för att försäkra sig att konstruktionen är hållbar nog. 

Säkerhetsfaktor beräknas enligt formel (3) och väntas landa på minst 1.5 för detta projekt. 

Det går att få fram en simulering ur FEM-analysen där det går att analysera konstruktionen i sin 

helhet, samt se exakt var den har som sämst/bäst säkerhetsfaktor (se figur 10) 

3.8.3 Deformation 

 

I SolidWorks Simulation Professional kan även så kallade deformationer undersökas. Det vill säga hur 

mycket ett material böjer sig. En sådan undersökning utförs för att se så att konstruktionen inte 

kommer kollidera i något annat vid full belastning. Vid denna undersökning används samma villkor 

som vid spänningsanalysen. 
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3.9 Bestämning av dragkula 
 

Ett utav målen i projektet var att utvärdera olika möjliga dragkulor för att sedan framställa ett 

beställningsunderlag för denna. Själva dragkulan ska alltså beställas från en annan tillverkare och 

monteras på Huddig. 

En liten undersökning på vilka olika kuldrag som används vid ”hembyggnationer” inleddes. Mycket av 

informationen kommer från forumet Maskinisten.net. Kontaktade även Skogstorpa Maskin AB, som 

tidigare byggt ett fungerande drag (Se bilaga A). 

Det visade sig snabbt att det finns två ledande företag som koncentrerar sig på dragkulor, dessa är 

Scharmuller och Dromone. 

För att bestämma vilket drag som skall användas används ett prestandavärde som kallas ”D-Värde”. 

Den utrustning som blir vald, måste ha lika eller högre D-värde än det beräknade värdet. 

Detta värde beräknas genom formel (1). Detta värde skall vara lika eller mindre än D-värdet på den 

dragkula man väljer. 
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4. Resultat 

4.1 Resultat konstruktion 

 
Resultatet för konstruktionen blev en dragkonstruktion konstruerad av S355J2G3 konstruktionsstål då 

detta stål är ett vanligt stål på Huddig, med en god hållfasthet på 3,55 ∗ 108 𝑁/𝑚2 sträckgräns. 

Materialet har en låg kolekvivalent på endast 0,23-0,24% vilket ger utmärkt svetsbarhet utan 

uppvärmning.[9] 

Materialet som används i konstruktionen är 10 eller 15 mm tjockt för att kunna skära ut så många bitar 

som möjligt per plåt och på så vis spara både tid och material. 

Konstruktionen kan fästas i redan befintliga fästpunkter (se figur 1). Den använder sig av fästet för 

järnvägsstället samt fästet för en bogserkrok som redan sitter där på befintliga modeller. 

Draget är designat för att lämna plats åt bultarna vid svängcylinderhållarna samt fästet för 

grävaggregatet. 

 

Figur 5 - Hel bakram 
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4.1.1 Resultat fästplatta 

 

Fästplattan för det främre fästet (Fästpunkt 2, Figur 1) är konstruerat av två stycken plattjärn samt 

två distanser enligt SS ISO 2768-2 för att öka avståndet från bakramen. Detta för att ge plats för 

montering av kungen samt montering av svängarmcylinderfästen. (se figur 6) 

Plattjärn (1) är 455 * 76 * 10 mm och med två stycken 25 mm hål för montering. 

Plattjärn (2) är 455 * 55 * 15 mm och är gjort för att svetsas ihop med resten av konstruktionen. 

Distanserna (3) är 150 * 88 * 15 mm och även dom med ett 25 mm hål för fäste i ramen. 

Denna distans samt modifiering av fästöronen bidrog till en distans på 25 mm på det främre fästet 

och 13.5 mm på det bakre vilket gör att konstruktionen kommer passa.  

Dessa bitar skall skäras ut med plasma/laser. 

 

Samtliga delar är konstruerade för att ge utrymme för att svetsas med ett A-mått på 6 mm enligt 

standard SS-EN-ISO-3834 [10] (se Bilaga C) 

 

 

Figur 6 - Fästplatta ram 
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4.1.2 Resultat dragkonstruktion 

 

Dragkonstruktionen är konstruerad av fyra olika delar som samtliga är tillverkade i 15 mm utskuren 

plåt enligt standard SS ISO 2768-2. Konstruktionen är smalare vid främre delen för att minska 

påverkan på den befintliga bukplåten som skall användas.  (se figur 8). För att bocka används ett 

bockningsverktyg med radien 12.5 mm samt en bockningsdyna med en öppning på 60 mm. 

K-värdet vid bockning är satt till 0.5 enligt formel 2. 

𝐾 = 7.5/15 = 0,5 

7.5 = avstånd till centrumlinje. (mm) 

15 = Tjocklek på material. (mm)  

Vid det bakre fästet konstrueras två cuts för ökad hållfasthet samt för att eliminera eventuella glapp 

samt minska slitage. Som låsningstapp används den redan befintliga tappen som tidigare används för 

att fästa bogseringskroken. 

Fästplattan för dragkulan är även den tillverkad av 15 mm konstruktionsstål. Med 4 stycken 20 mm 

hål för fäste av dragkulan. 

Hela konstruktionen svetsas sedan enligt SS-EN-ISO-3834 [10] enligt svetsningsanvisning. (Se bilaga 

B) 

Konstruktionen ytbehandlas sedan enligt Huddigs egna standard 800500 index 02 med kravnivå C3 

(se Bilaga D). 

Valet av lackering föll på alternativet pulverlackering enligt 800069 (se bilaga E) då detta är en 

exponerad synlig yta. 

Pulverlackeras med kulör svart enligt 800400 index 02. (se bilaga F) 

 

Figur 7 - dragkonstruktion 
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4.1.3 Resultat modifiering bukplåt 

 

Modifieringar på plåten som måste göras är att skära ut ett 220 * 120 mm hål för att ge plats för 

själva dragkonstruktionen. Samt att ett fäste i mitten kommer att försvinna.(se figur 8) 

Detta skall dock inte ge någon påverkan då fästplattan kommer att ge stöd för bukplåten istället. 

 

 

Figur 8 - modifierad bukplåt 
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4.2 Resultat FEA 
 

4.2.1 Resultat von mises vid drag 

 

 

 

Figur 9 -  Von mises vid drag 

 

I denna analys utsätts konstruktionen för en vertikal last på 30 000N och en dragkraft på 150 000N 

Som synes i figur 9 så blev den största belastningen 2,2 ∗ 108 𝑁/𝑚2 och den minsta 2,0 ∗ 108 𝑁/𝑚2 

Då sträckgränsen för materialet S255J2G3 är 3,55 ∗ 108 𝑁/𝑚2 så tyder det på att konstruktionen 

skall hålla. 

Den största belastningen visade sig inte helt oväntat i den främre delen av konstruktionen, det var 

ett ganska väntat resultat då hela konstruktionen kommer att agera som en hävarm. Så momentet 

blir som störst längst fram till vänster i konstruktionen. 
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4.2.2 Resultat von-mises vid inbromsning (tryck) 

 

 

Figur 10 – von mises vid inbromsning 

I denna del av analysen simuleras hur konstruktionen beter sig vid en inbromsning. 

Här belastas den med 30 000N vertikalt och 150 000N i tryck istället för drag. 

 

Den största belastningen i figur 10 blev 2,159 ∗ 108 𝑁/𝑚2. Då Materialet har en sträckgräns på 

3,55 ∗ 108 𝑁/𝑚2 ska inte detta heller vara något problem. 

Värt att nämna är att den största belastningen i detta fall hamnar längst bak på konstruktionen 

istället för längst fram.  
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4.2.3 Resultat säkerhetsfaktor 

 

För att beräkna säkerthetsfaktor för den mest utsatta punkten används formel (3) och beräknas som 

följande: 

𝑛 =  
3,55∗108

2,2∗108  = 1.61 

Vilket visar en lägsta säkerhetsfaktor på 1.61 vid dragbelastning. Vilket är över gränsen för projektet 

(1.5). 

Säkerhetsfaktorn går även att se i FEA så att en helhetsbild kan analyseras och se vart konstruktionen 

är som svagast. (se figur 10) 

 

Figur 11 - Säkerhetsfaktor FEA 

I denna figur går det att se att konstruktionen är som svagast vid det främre fästet med en FOS 

(säkerhetsfaktor) på 1.61. 
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4.2.4 Resultat deformation 

 

Vid full belastning både dragmässigt och vertikalt visar figuren en deformation på 1.088mm Vilket 

hamnar längst ut på fästet, närmast dragkulan.(se figur 12) Detta skall inte ha någon åverkan på 

resten av infästningen. Då den är anpassad för dessa marginaler. 

 

Figur 12- deformation 

 

4.3 Resultat val av dragkula 
 

D-värdet beräknas som följande enligt ekvation (1) 

 

D = 9.82 ∗ (
(12,8∗15)

(12,8+15)
) = 67,75 kN 

12,8 ton = Vikten för en Huddig 1260. 

15 ton = Vikt för släpvagn. 

Efter detta värde beräknats valdes följande dragkula från Scharmuller: K80 Ball Coupling System, Art. 

Nr:00.670.04.0-A02 (Se bilaga G) för datablad. 

Denna dragkula har ett D-värde på 89,3 kN vilket ligger över det beräknade värdet på 67,75 kN. Samt 

att det klarar en vertikal last på 3000 Kg vilket var den valda vertikala maxlasten. 

Fick därefter ett sekretessavtal, ritningar och 3D-modell mailat av företaget för att matcha denna 

mot min egen konstruktion. 

Svensk återförsäljare av denna dragkula är ”Grene Sverige AB (https://group.grene.com/ ) ” 

Och priset är 5110:- exklusive moms. Priset kan förändras vid större beställningar. 

 

https://group.grene.com/
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5. Diskussion/Slutsats 
 

5.1 Allmän reflektion 
 

Överlag är jag nöjd med projektet även om det är ett projekt jag gärna fortsatt och fullföljt med en 

riktig prototyp för att se att den fungerar på plats. Delen om hydraulik som vi valde bort skulle varit 

riktigt rolig att undersöka. Intresset för detta projekt har varit riktigt stort. Har till exempel träffat 

återförsäljare av Huddig AB´s grävlastare som sagt att detta saknats under en längre tid. Detta har 

lett till att arbetet har känts värdefullt och som projektet bidragit till något värdefullt för företaget. 

Vilket har givit motivation till att fullfölja projektet.  

Tidsmässigt har det delvis varit stressigt. Men tidsplanen som framställdes i projektplanen har följts. 

Vissa saker har tagit lite längre tid än väntat. Ofta beroende på väntan av svar från företag. Men även 

av min ovana och svårhet att avgöra hur lång tid olika delar av projektet tar att utföra. 

5.2 Diskussion om lagar 
 

När jag undersökte vilka lagar och bestämmelser som fanns för detta, analyserades flera dokument 

men kom aldrig riktigt fram till vad som gällde. Det var först efter ett mail med transportstyrelsen jag 

fick någon riktig information. Det säger summerat att det enda som gäller är att ”Dragkonstruktionen 

ska ha tillfredställande hållfasthet”. Detta för mig är ett rätt luddigt uttryck. Vad är egentligen 

tillfredställande hållfasthet? Jag kan tänka mig att dessa krav kommer att utökas i framtiden. 

 

5.2 Diskussion konstruktion 
 

Direkt när jag började konstruera försökte jag mig på en form av ”Y” konstruktion för att använda alla 

fästpunkter som fanns möjliga. Men efter en diskussion med min handläggare föll designen på att 

endast använda två av fästena. Detta ledde till att det var mycket enklare att designa. Hela 

konstruktionen tillverkas av samma material och i enbart två tjocklekar: 10 och 15mm 

konstruktionsstål. Jag gjorde detta för att enklare kunna skära ut alla bitar från samma plåt med 

plasma/laser, och på så vis spara både tid och pengar. 

Att hamna på en industri för första gången är lite klurigt, då jag inte har riktigt kunskap om vilka 

verktyg som finns. Det visade sig till exempel när jag gjorde bockningarna på själva draget. Då jag inte 

hade någon som helst aning om vilka verktyg som fanns att tillgå. Så bockarna blev alldeles för snäva. 

Men efter en snabb genomgång om hur bockning fungerar så kunde jag utföra detta. 
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En annan del som jag själv tyckte var svår, är att göra svetsanvisningar på ritning. Detta var en mycket 

mer komplicerad del än jag förväntat mig. Då Huddig nu håller på att standardisera sina svetsar enligt 

SS-EN-ISO-3834 [10] krävdes det en del inlärning om denna. Vilken information som skall stå på 

svetsanvisningen samt vad allt står för. Men tack vare den hjälpsamma konstruktionsavdelningen så 

var även detta inget problem. 

Ett återkommande problem som funnits under hela konstrueringen är utrymmet mellan bakramen 

och draget. Där det skall finnas plats för bultar och dylikt. Jag har gjort mitt bästa, och mätt både för 

hand och via 3d-modeller för att få detta att passa. Vilket enligt den 3D assembly som framställts ska 

passa.  

5.4 Diskussion FEM-Analys 
 

Till att utföra min FEM-analys anvädes SolidWorks Simulation Professional för att ta fram värden. Då 

det var första gången jag arbetade i detta program, tog det givetvis ett tag för mig att lära mig det. 

Men när jag väl kommit igång är programmet mycket enkelt och något jag rekommenderar till andra. 

Ett problem jag dock stötte på var att när jag skulle köra FEA på hela konstruktionen svarade inte 

programmet då jag skulle lägga in svetsar. Detta var lite tråkigt, då programmet har en funktion för 

att se så dessa håller och få fram grafer över vilken svets som kommer gå sönder först. 

Istället fick jag tillverka en solid förenklad variant av konstruktionen för att utföra FEA. Detta ger 

ingen information om hur bra svetsarna kommer hålla. Då programmet betraktar detta som en hel 

solid bit istället för många sammanfogade parts. 

5.5 Diskussion val av dragkula 
 

Valet av dragkula var svårare än jag trodde det skulle vara. Då de flesta tillverkare enbart tillverkar 

drag till lastbilar eller vanliga jordbruks-traktorer, inte till grävlastare. Kulan jag sökte skulle vara en 

som var lätt att montera på min konstruktion.  

 Men alla som jag hittade hade alltid redan någon form av infästning som inte skulle passa. Det tog 

nästan två veckor innan jag fick svar av Scharmuller att dom kunde leverera en kula som skulle passa 

mig. Men för att få ritningar och 3d modell på den måsta jag skriva på ett sekretessavtal och maila 

tillbaka. Vilket även det tog en vecka till. Så jag fick vänta i runt 3 veckor innan jag äntligen fick tag i 

materialet. Det resulterade i att enbart sista veckan kunde läggas på att designa infästningen. 
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5.6 Målavstämning 

 
Mål 1: Undersöka lagar och bestämmelser runt konstruktion av släpvagnsdrag. 
Uppfyllt genom kontakt med transportstyrelsen. 
 
Mål2:Tillsammans med Huddig undersöka och välja ut största vagn som skall användas. 
Uppfyllt genom diverse undersökningar samt kontakt med handledare. 
 
Mål3:Undersöka och dokumentera beställningsunderlag på en redan befintlig 80mm 
kulfäst-annordning som skall köpas av grossist. 
Uppfyllt genom att finna en lämplig kulannordning hos företaget Scharmuller, samt 
framställt beställningsunderlag. 
 
Mål4:Konstruera fästpunkten för kuldraget i släpvagnsdraget. 
Uppfyllt genom att konstruera en hållbar konstruktion att fästa kuldraget i. 
 
Mål5:Utföra FEM-analys och dimensionera ut efter. 
Uppfyllt genom att utföra spänningsanalyser i SolidWorks Simulation Professional med 
en säkerhetsfaktor på minst 1.5. 

 

5.7 Fortsatt arbete 
 

Om detta arbete skulle fortsättas skulle jag rekommendera att utföra fler FEM-analyser där även 

svetsar tas med i beräkningarna. Samt göra en analys på konstruktionens infästningar i bakramen för 

att se att även dess håller. 

Givetvis skulle jag rekommendera att tillverka produkten för att testa den på plats. Det är något jag 

önskar att jag haft tid över till att göra. 

Hydraulikdelen med automatisk på och avkoppling samt broms är ett intressant projekt som även det 

skulle kunna göras i framtiden.  



Jonas Persson        

Vt 2015 

Examensarbete, 15 hp 
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik, 180 hp 

  

25 
 

 

 

6 Referenser 
 

[1] http://www.huddig.com/sv/om-oss (hämtad 150505) 

 

[2] http://www.huddig.com/media/1185/huddig_city_2014_en.pdf (Hämtat 150505) 

 

[3] http://www.vbg.se/sv/support/berakning/ (hämtad 150520) 

[4] http://sheetmetal.me/formulas-and-functions/k-factor/ (hämtad 150520)  

 

[5] Grundläggande hållfasthetslära, Hans Lundh. ISBN 978-91-972860-2-2 (sida 256) 

 

[6] SVENSK STANDARD, SS-ISO 6489-3:2005 (Fastställd 2005-07-06, Utgåva 2) 

 

[7] Personlig kontakt via mail med Johan Ramstedt, Transportstyrelsen. (150428) 

 

[8] https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=19840 (hämtat 20150520) 

 

[9] http://www.steel-plate-sheet.com/Steel-plate/EN/S355J2G3.html (2011) 

 

[10] SVENSK STANDARD, SS-ISO 3834 (Fastställd 2005-12-22, Utgåva 1) 

 

 

 

 

 

http://www.huddig.com/sv/om-oss
http://www.huddig.com/media/1185/huddig_city_2014_en.pdf
http://www.vbg.se/sv/support/berakning/
http://sheetmetal.me/formulas-and-functions/k-factor/
https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=19840
http://www.steel-plate-sheet.com/Steel-plate/EN/S355J2G3.html


Bilaga A sid 1(1) 
 

A 
 

7 Bilagor 

Bilaga A 

 
 

 



Bilaga B sid 1(1) 
 

B 
 

Bilaga B 
 

 



Bilaga C sid 1(1) 
 

C 
 

Bilaga C 

 

  



Bilaga D sid 1(1) 
 

D 
 

Bilaga D 

 



Bilaga E sid 1(1) 
 

E 
 

Bilaga E 

 



Bilaga F sid 1(1) 
 

F 
 

 

  



Bilaga G sid 1(1) 
 

G 
 

Bilaga F 

 

  



Bilaga H sid 1(1) 
 

H 
 

Bilaga G 

 


