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Sammanfattning 

Företaget Goodtech Solutions AB har en prototyp av en maskin som behöver genomgå ett 

förbättringsarbete. Maskinen monterar automatiskt pallkragar på pall med hjälp av en 

robotarm. Det här arbetet fokuserar på den del av maskinen som hanterar pallkragen vid 

montering. Denna del kallas för krabba p.g.a. dess utseende. Målet är att genomföra 

förbättringsarbetet och arbetes syfte är att vara ett förbättringsunderlag för maskinen inför 

en framtida marknadslansering. 

För att montera en pallkrage låser krabban pallkragen efter att den mottagit den från 

robotarmen. Därefter bockar den ut blecken för att sedan lägga pallkragen på 

underliggande pall eller pallkrage. Krabban har justeringsproblem vid hantering av pallkrage 

samt vid montering på pall när den skall rikta in sig mot ytterkragen. Detta för att all 

justering sker från mitten av krabban samt att den trycker ut alla fyra hörn vid låsning. 

Funktionen för att bocka ut blecken är som ett snabbt hammarslag och anses 

okontrollerad. Under projektets gång tillkom det kundönskemål om att maskinen utöver 

EUR-pallkragen skall hantera den lite större Volvo L-pallkragen. 

Då krabban skall hantera två olika storlekar av pallkrage behöver det nya konceptet vara för 

en nykonstruktion av krabban. Arbetet avgränsas därför till att endast omfatta krabban. 

Infästningen samt nedfällningen och driften i höjdled avgränsas. Detta ställer krav på att 

den nya krabban ska arbeta på liknande sätt som den nuvarande för att vara kompatibel 

med robotarmen och resterande delar av maskinen. 

I det nya konceptet är en långsida samt en kortsida på krabban fasta och de andra två är 

rörliga. De två rörliga sidorna pressas ut för att låsa pallkragen. Eftersom två sidor är fasta 

utgör deras hörn ett origo som all justering kan utgå ifrån. Krabban förblir i fast position 

vid montering p.g.a. origot men ytterkragen kan rikta in sig mot krabban med detta origo. 

Det nya konceptet anses ha bättre justeringsmöjligheter p.g.a. origot och bara två rörliga 

sidorna. Utbockningen av bleck sker med en enhet i varje hörn. Dessa enheter bockar ut 

blecken med en linjär rörelse där krafterna tas upp lokalt med ett mothåll. Detta ger en mer 

kontrollerad rörelse. Sidorna som pressar ut pallkragen samt enheterna som bockar ut 

blecken kan förflytta sig så att de kan ta båda storlekarna av pallkrage. 

Under konstruktionen av detta koncept sker val av komponenter, material och 

materialdimensioner baserat på överlagsberäkningar och överdimensioneringar då detta 

fortfarande är en prototyp. Krabban konstrueras främst av detaljer och profiler i 

konstruktionsstål. Bockningen av bleck sker med hydraulikcylindrar. Låsningen av pallkrage 

samt andra rörelser sker med pneumatiska cylindrar samt kulskensstyrningar. 

Det nya konceptet med konstruktion har utökad funktion samt löser den nuvarande 

krabbans problem och därför anses målet och syftet uppnått. Återstående arbete på 

krabban är ytterligare beräkningar för mer lämpliga materialdimensioner och komponenter. 

Utöver arbetet på krabban bör infästningen, nedfällningen samt driften i höjdled ses över 

för att säkerställa att krabban är kompatibel med resten av maskinen.
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Abstract 

The company Goodtech Solutions AB has developed a prototype. This prototype is a 

machine that automatically can assemble pallet collars on pallets with the help of a robot. 

The prototype needs to undergo some improvements and this work focus on the unit that 

handles the pallet collar during the assembling. This unit is called crab because of its design. 

The objective of this work is to accomplish the improvements and the purpose is to be a 

basis for all the improvements that the machine could undergo before a market release.  

To assemble a pallet collar the crab locks the pallet collar after it’s received from the robot. 

Then it bends the hinges and mounts the pallet collar onto a pallet. The crab’s main 

problems are the adjustments before handling the pallet collar and to correct the crab’s 

position in relation to the outer collar before assembling. This is because all adjustments 

are in relation to the center of the crab and that the crab pushes out the four corners when 

locking the pallet collar. To bend the hinges the crab uses a method that’s similar to a quick 

hammer stroke and this method is considered uncontrolled. A customer requirement 

emerged during the project. The customer requirement was that the machine should handle 

the bigger Volvo L pallet collar in addition to the EUR pallet collar. 

Because the crab should handle two different sizes of pallet collars the new concept would 

be for a new design. Therefor the work was limited to only include the crab. The 

attachment of the crab to the structure and the drive during assembly were excluded. 

Because of these restrictions the new crab must have the same movements as the present 

crab to collaborate with the rest of the machine.  

In the new concept two sides of the crab are fixed, one long and one short side, and the 

other two are variable. The two variable sides push outwards in a linear direction to lock 

the pallet collar. With two sides fixed all adjustments can relate to their corner as it is an 

origo. The crab remains in this fixed position because of the origo but the outer collar can 

adjust to this origo. This new concept appears to be better for adjustments because of the 

origo and that only two sides can vary. To bend the hinges there are four units in each 

corner. The units bend the hinges with a linear movement and an anvil so the forces can be 

absorbed locally. These units can vary their positions to handle both the EUR pallet collar 

and the Volvo L pallet collar. The linear movement to bend the hinge is considered stable. 

During the design of this concept the choices of components, material, material 

dimensions are based on rough estimates and oversizing due to the machine being a 

prototype. The crab was designed foremost with parts and profiles in construction steel. 

Hydraulic cylinders were used to bend the hinges. Pneumatic cylinders and ball rail systems 

were used to lock the pallet collar and other movements. 

This new concept and its design have improved the crab and extended its functionality. 

Therefor the objective and purpose of this work is considered to be achieved. Work still 

remaining is more precise estimates of material dimensions and components. The 

attachment in the structure and the drive during assembling should be looked over to make 

sure the crab is compatible with the rest of the machine.  
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1 Inledning 

Det här är ett examensarbete i maskiningenjörsprogrammet under avdelningen för maskin- 

och materialteknik som utförs i Karlstad under vecka 4 – 23, 2012. Uppdragsgivaren är 

Goodtech Solutions AB i Karlstad där handledarna är Malte Svensson och Joakim Larsson. 

Karlstads universitets handledare är Leo J De Vin och examinator är Nils Hallbäck.  

Goodtech Solutions AB är ett företag som erbjuder ingenjörstjänster inom 

Maskin/Mekanik, El/Automation samt Systemleveranser. Företaget har konstruerat en 

prototyp av en robotcell för montering och demontering av EUR-pallar med pallkrage. 

Uppdraget är att förbättra konstruktionen av denna automatiska pallkragsmontering innan 

dess lansering på marknaden. Det här arbetet fokuserar sig på den delen som håller i 

pallkragen vid montering, denna del kallas för krabba på grund av dess utseende, se figur 1-

1. Uppgifterna är enligt uppdragsgivaren att förbättra konstruktionen av krabban för: 

 Bättre justeringsmöjligheter vid låsning av krabba. 

 Bättre design/konstruktion av funktionen för utbockning av blecken på pallkragar. 

 Bättre injustering av krabba mot ytterkrage. 

 Enklare tillverkning. 

 

Under projektets gång har kundönskemål om utökad funktion tillkommit. Maskinens 

funktion skall utökas till att hantera både EUR-pallkragen och Volvo L-pallkragen.  

Målsättningen är att genomföra dessa uppgifter och utöka funktionen. Arbetets syfte är att 

ligga som grund för förbättringsarbetet denna produkt ska genomgå inför lansering på 

marknaden. 

 

Figur 1-1. Robotcell för automatisk packetering i pall med pallkrage. 

Rapporten beskriver först förstudien av maskinen för att sedan gå in på teori och metodval 

för olika komponenter och materialdimensioner. Resultatet presenterar det nya konceptet 

samt en CAD-modellerad konstruktion. Därefter utvärderas arbetet i utvärdering och 

slutsats. 



6 
 

2 Förstudie 

För att införskaffa behövda kunskaper om maskinen och problemen som skall lösas 

genomfördes en förstudie. Material som studerades var CAD-modeller, ritningar och film 

på den nuvarande maskinen. Materialet gav en nödvändig kunskap om maskinens 

arbetsrörelser, funktioner, material, materialdimensioner och komponenter. Handledare på 

Goodtech Solutions AB berättade om problemområdena. 

Krabbans arbetsgång i dagsläget är följande. 

1. En robotarm trär en pallkrage över krabban så den är placerad enligt bild 2-1. 

2. Krabban låser pallkragen genom att trycka ut varje hörn. 

3. Krabban bockar ut blecken med en metod som liknar ett hammarslag. 

4. Krabban fälls ned 90˚. 

5. Krabban sänks ned mot underliggande pall eller pallkrage, se figur 2-2. Den 

underliggande pallen eller pallkragen är inriktad mot krabban med en ytterkrage. 

6. Krabban släpper låsningen av pallkragen när den ligger mot underliggande pall eller 

pallkrage. 

7. Krabban återgår till grundposition. 

 

 
Figur 2-1. Pallkrage på krabba sett bakifrån 

 
Figur 2-2. Krabban lägger på pallkragen på pall 

Nuvarande koncept 

Den nuvarande krabban låser pallkragen genom att trycka ut hörnen från mitten, se figur 2-

3. Om ett hörn behöver justeras måste de andra hörnen justeras lika mycket utifrån mitten 

så inte pallkragen blir sned vid låsning. Även ytterkragen som fixerar pallen utgår från att 

pallkragen är positionerad i mitten på krabban när den monteras. Att utgå från mitten av 

krabban är orsaken till problemen vid justering vid låsning av pallkrage samt injustering 

mot ytterkragen.  
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Figur 2-3. Nuvarande koncept för låsning av pallkrage 

För att bocka ut blecken använder sig krabban av en metod som liknar ett snabbt 

hammarslag. Detta hammarslag ger ett intryck av att vara en okontrollerad rörelse och är 

problemet med utbockningen av blecken. 

Då krabban skall hantera två olika storlekar av pallkrage skall det utvecklas ett koncept för 

nykonstruktion. Omfattningen p.g.a. nykonstruktionen gör att arbetet behöver avgränsas. 

Det nya konceptet med konstruktion skall lösa dessa problem för att uppgifterna enligt 

inledningen skall anses som genomförda. För att säkerställa krabbans drift och funktion 

utformades en kravspecifikation där alla krav och önskemål står med. För fullständig 

kravspecifikation se bilaga 1. 

Avgränsningar  

Avgränsningar i arbetet är konstruktion för infästningen i stativet, nedfällningen av krabba 

samt driften i höjdposition vid monteringen. Denna konstruktion är endast av krabban. 

Krabban kommer att hantera EUR-pallkragen och den lite större Volvo L-pallkragen. 

På grund av önskad sekretess från Goodtech Solutions AB visas endast skalenliga CAD-

bilder och sammanställningsritningar utan komponentlista. Alla beräkningar, krafter och 

avstånd m.m. beskrivs med variabler och konstanter. 
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3 Teori och metod 

Nedan följer allmän teori och metodik som behövs vid val av komponenter och vissa 

materialdimensioner. Metod för val av komponenter och detaljer som inte står med i denna 

rapport är valda eller dimensionerade efter eget omdöme och rekommendationer från 

handledare på Goodtech Solutions AB. 

Valen av materialdimensioner och komponenter i denna konstruktion baseras på 

överslagsberäkningar och överdimensionering då detta fortfarande är en prototyp.   

Tabell 1. Variabler och konstanter 

l = längd [mm] ReL = materialets sträckgräns [MPa] 

b = bredd [mm] F = kraft [kN] 

h = höjd [mm] P = lufttryck/vätsketryck [MPa] 

At = tvärsnittsarea [mm2] M = moment [Nm] 

a = avstånd [mm] σ = spänning [MPa] 

d = diameter [mm] Do1 = delningsdiameter kugghjul [mm] 

ah = avstånd från kugghjulets centrum till 
mothållets tyngdpunkt [mm] 

Do2 = delningsdiameter kuggstång [mm] 

ap = avståndet från kugghjulets centrum 
till pneumatikcylinderns centrum [mm] 

σtill = tillåten dragspänning [MPa] 

m = massa [Kg] τtill = tillåten skjuvspänning [MPa] 

g = 9,81 (gravitationskonstant [m/s2])  S = säkerhet 

 

Pneumatik 

Pneumatik är ett sätt att använda gas för att överföra, lagra och styra energi. Gasen 

trycksätts med en kompressor och lagras i en tryckluftsbehållare för att sedan transporteras 

via slang eller rör till olika pneumatiska komponenter. Ofta används luft trycksatt till mellan 

0,6 MPa och 0,8 MPa. Vanliga pneumatiska komponenter är cylindrar och motorer. I 

denna konstruktion används pneumatiska cylindrar för rörelser då det är en enkel, billig och 

ren teknik. Nackdelarna är att hastighet och precision är mindre exakt än t.ex. hydrauliska 

cylindrar, dock är det inte så viktigt i detta sammanhang. En pneumatisk cylinder består av 

en cylinder och en kolv. Kraften man kan få ut av en cylinder bestäms av kolvens 

tvärsnittsarea och arbetstrycket, se figur 3-1. För beräkning av tvärsnittsarean används 

ekvation At = 
   

 
  och därefter kan kraften beräknas med ekvationen F = At*P. Samtliga 

pneumatiska cylindrar är valda ur kataloger från Festo [1]. 
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Figur 3-1. Funktion, pneumatikcylinder 

Cylinderstorleken som används för att låsa pallkragen bestämdes av handledare från 

Goodtech Solutions AB. För att inte kolvarna ska rotera eller slita på kolvens lagring p.g.a. 

momentet, se figur 3-2, används självstyrande pneumatikcylindrar. De radiella krafterna 

kommer från pallkragens vikt samt vikten från plåtarna som trycker ut pallkragen. 

Slaglängden väljs så cylindrarna kan låsa både EUR-pallkragen och Volvo L-pallkragen, se 

figur 3-18. 

 

Figur 3-2. Slitage i kolvens lagring p.g.a. moment vid radiella krafter i kolven 

Pneumatikcylindern som driver kuggstången (fäller över mothållet, se figur 4-22) i figur 3-3 

bestäms utefter det moment som behövs för att fälla över mothållet, se figur 3-3. 
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Figur 3-3. Krafter och hävarmar att ta hänsyn till vid val av pneumatikcylinder till drift av kuggstång 
(mothåll) 

Momentet som behövs för att fälla över mothållet beräknas enligt ekvation M = F*ah där F 

= m*g. Därefter beräknas penumatikcylinderns behövda slagkraft enligt ekvation F = M/ap 

för att överstiga momentet. Hävarmen ap beror på kugghjulets storlek, se kuggdrift sida 12. 

Slaglängden bestämms utifrån halva omkretsen på kugghjulet då mothållet skall fällas över 

ca ett halvt varv.  

För att välja pneumatikcylinder som positionerar hydraulikenheten behövs endast vikten av 

de detaljer och komponenter som skall positioneras, se det blåmarkerade i figur 3-4. 

Kulskenstyrningen tar upp moment och axiella krafter. Kraften beräknas enligt ekvation F 

= m*g och pneumatikcylinderns storlek bestäms utefter vilken standardstorlek som har 

minst den slagkraften. Slaglängden bestämms utefter den sträcka hydraulikenheten behöver 

förflytta sig för att hamna bakom nedre kant på pallkragen. 

 

Figur 3-4. Tyngdkraften från det blåmarkerade används för att välja pneumatikcylinder till  
positioneringen av hydraulikenheten  

[N] 

Mothåll 

Kuggstång 
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För att välja pneumatikcylinder som förflyttar hydraulikenheterna för hantering av annan 

pallkrage används samma metod som för positioneringen av hydralikenheten, se figur 3-5. 

Kulskenstyrningen tar upp momenten och radiella krafter. Kraften beräknas enligt ekvation 

F = m*g och slaglängden bestäms utefter den sträcka som enheten behöver förflyttas, se 

pallkragar sida 18. 

 

Figur 3-5. Tyngdkraften [N] från det blåmarkerade används för att  
bestämma tillräcklig slagkraft i pneumatikcylindern 

Hydraulik 

Hydraulik fungerar i princip som pneumatik fast här används vätskor istället för gas. 

Vätskan trycksätts med en pump och transporteras via slang eller rör. Vanliga hydrauliska 

komponenter är cylindrar och motorer. Den vanligaste vätskan är olja som trycksätts till 

mellan 15 och 25 MPa. För utbockning av bleck används hydrauliska cylindrar då dessa har 

betydligt mer presskraft i förhållande till dess storlek än t.ex. pneumatiska cylindrar. Vilket 

var avgörande vid val av komponent som bockar ut bleck. Det är även lättare att 

konstrollera hastighet och precision av kolven vilket är en fördel i detta sammanhang. 

Nackdelarna är att hydrauliska cylindrar ofta läcker olja samt att maskinen blir dyrare då en 

extra teknik ska användas. En hydraulisk cylinder fungerar som en pneumatisk cylinder, se 

figur 3-6. För beräkning av slagkraft används ekvation F = At*P där At = 
   

 
.  

Tyngdkraft [N] 
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Figur 3-6. Funktionen, hydraulikcylinder 

Kraften som hydraulikcylindern behöver vid ett bestämt arbetstryck för att bocka ut 

blecken rekommenderades av handledare på Goodtech Solutions AB. För att bestämma 

hydraulikcylinder användes kataloger från Bosch Rexroth [2]. Där undersöktes vilken 

standardstorlek av cylinder som ger den rekommenderade kraften vid det bestämda 

arbetstrycket. Jämförelsen av hydraulikcylindrar gjordes med hjälp av ekvation F = At*P 

där At = 
   

 
.      

Kuggdrift 

För att överföra moment kan ett kugghjul och en kuggstång användas. En kuggstång 

fungerar som ett kugghjul fast den åker i en linjär riktning istället för att rotera. För att 

positionera mothållet används denna teknik tillsammans med pneumatik. Detta för att 

använda den befintliga tekniken med pneumatik istället för att lägga till ytterligare teknik 

och höja priset. I detta fall ska kuggstångens längd vara minst halva omkretsen av 

kugghjulet då mothållet ska rotera ca ett halvt varv.  

I denna konstruktion har kugghjul och kuggstång valts enligt metod från företaget 

Mekanex [3], [4]. Styrande i val av kugghjul och kuggstång är det moment från 

pneumatikcylinderns slagkraft och hävarmen ap, se figur 3-3. I figur 3-7 kan kuggmodul 

väljas utefter momentet.  



13 
 

 

Figur 3-7. Belastningsdiagram kuggmodul. Källa: Mekanex 

När kuggmodul valts kan passande storlek på kugghjul och kuggstång väljas ur kataloger 

från Mekanex [3], [4]. För att beräkna axelavstånd, se figur 3-8, används ekvation   

      
   

 
.  

 

Figur 3-8. Skiss av axelavstånd. Källa: Mekanex 

Gasfjäder 

I en gasfjäder sker fjädringen genom att en kolv under tryck komprimerar gas i en cylinder. 

Gasfjädern fungerar som en sluten pneumatisk cylinder. I detta fall används en gasfjäder 

istället för en mekanisk fjäder för att erhålla tillräcklig förspänningskraft i förhållande till 

fjäderns storlek. Fjäderkraften beror på använd gas samt kolvens tvärsnittsarea. Vid val av 

gasfjäder används tyngdkraften från de blåmarkerade detaljerna i figur 3-9. 

Förspänningskraften i fjädern ska vara större än tyngdkraften för att hålla hydraulikenheten 
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på plats. Slaglängden ska vara minst lika lång som enheten behöver fjädra tillbaka efter 

bockning. Gasfjädern valdes från företaget Aratron [5]. 

 

Figur 3-9. Gasfjäder för att hålla emot tyngdkraften av de blåmarkerade detaljerna. 

Glidlager 

Glidlager används för att minska friktionen mellan en fast och en rörlig del, t.ex. mellan ett 

roterande kugghjul runt en fast axel. I denna konstruktion används glidlager för att lagra 

kugghjulet och mothållet. Här används med fördel glidlager då rotationen endast är ca ett 

halvt varv åt gången. Glidlager valdes från Johnson metall [6]. 

Kulskenstyrning 

Kulskenstyrning är ett sätt att transportera med hjälp av en räls och vagn, se figur 3-10. 

 

Figur 3-10. Kulskenstyrning. Källa: Bosch Rexroth 

Tyngdkraft [N] 
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I denna konstruktion styrs rörelser med kulskensstyrningar då dessa tar upp moment i alla 

riktningar samt krafter, förutom de längs med skenan. Utöver det så är tekniken kompakt, 

enkel och billig. Dimensionering av kulskenstyrning sker genom att beräkna moment och 

välja ur katalog från Bosch Rexroth [7]. Vid dimensionering av kulskenstyrning är 

momentet enligt figur 3-11 det viktigaste att ta hänsyn till då det är mest påfrestande för 

åkvagnen.  

 

Figur 3-11. Kritiskt moment för åkvagnen 

Momentet som verkar på den blåmarkerade åkvagnen i figur 3-12 beräknas enligt ekvation 

M = F*a med tyngdkraften som F och hävarmen som a. Kulskensstyrning väljs ur katalog 

utefter det beräknade momentet. Vid bockning av bleck tas krafterna upp lokalt av 

hydraulikcylindern och mothållet så de krafterna tas inte i hänsyn. Längden på skenan 

bestäms utefter det avstånd enheten skall fjädra tillbaka vid bockning.  
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Figur 3-12. Moment i kulskenstyrningen beroende på tyngdkraft och hävarm  

Kulskenstyrningen som positionerar hydraulikenheten i höjdled utsätts för krafterna enligt 

figur 3-13. Momentet beräknas enligt ekvation M = F*a med slagkraften + tyngdkraften 

som F och hävarmen som a. Kulskenstyrningen dimensioneras utefter detta moment enligt 

katalog från Bosch Rexroth [7]. 

 

Figur 3-13. Krafter och hävarm för beräkning av moment i kulskenstyrning 

I figur 3-14 visas kulskenstyrningen som förflyttar hydraulikenheten när krabban ska 

anpassas till att hantera en annan storlek av pallkrage. Dimensioneringen av denna 

kulskenstyrning sker på samma sätt som tidigare fast här skall två moment beräknas enligt 

ekvation M = F*a och adderas till ett moment. 

Tyngdkraft [N] 
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Figur 3-14. Krafter och hävarmar för beräkning av moment i kulskenstyrning 

Bockning 

Bockning är en bearbetningsmetod där man formar ett material, ofta stång eller plåt med 

hjälp av böjande momentkrafter. Viktigt att tänka på vid bockning är att ha tillräckligt stor 

bockningsradie i förhållande till materialets tjocklek. Annars kan materialet spricka i själva 

bocken då innerytan komprimeras och ytterytan sträcks. Bockning kan ske genom att ett 

verktyg pressar materialet mot en dyna. 

För utformning av bockningsverktyg och dyna mäts höjd, bredd, tjocklek och 

bockningsradie av ett bleck. Därefter utformas bockningsverktyget och dynan utefter 

bleckets uppmätta storlek. 

Pallkragar 

En typisk pallkrage kan ses i figur 3-15 och de staplas på pall enligt figur 3-16. Blecken 

håller pallkragen på plats och det är de som måste bockas rätt innan montering, se figur 3-

17.  
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Figur 3-15. EUR-Pallkrage 

 

Figur 3-16. Pallkragar 
staplade på pall 

 

Figur 3-17. Bleck som håller pallkragen 
på plats 

På EUR-pallkragen mättes innermåtten till 1158x758x195 mm (lxbxh) och Volvo L-

pallkragen har innermåtten 1178x773x195 mm [8], se figur 3-18. Skillnaden är alltså 20 mm 

i längd och 15 mm i bredd. Detta ger en skillnad diagonalt på (20^2 + 15^2)^(1/2) = 25 

mm i en riktning på arctan(15/20) = 37 grader från långsidan. 

 

Figur 3-18. Skillnaden i storlek mellan EUR- och Volvo L-Pallkragen 

Mothåll 

Mothållets axlar utsätts för tvärkrafterna enligt figur 3-18. Tvärkraften i en axel är hälften 

av den hydraulikcylindern slår med. Den tillåtna skjuvspänningen för det valda materialet 

beräknas enligt ekvation                  där        
   

 
. Därefter beräknas axlarnas 

tvärsnittsarea och diameter med ekvation At = F/       och    
    

 
. Axlarna 

dimensioneras utefter den beräknade diametern. Resterande detaljer i mothållet 

dimensioneras utefter den beräknade tvärsnittasarean. 
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Figur 3-18. Tvärkrafter i mothållets axlar vid bockning 

De fyra skruvarna i mothållets skruvförband dimensioneras enligt Svensk skruvstandard [9] 

för en fjärdedel av slagkraften, se figur 3-19.   

 

Figur 3-19. Sträckkrafter i mothållets skruvförband 
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4 Resultat 

Först presenteras det valda konceptet, därefter presenteras en CAD-modellerad 

konstruktion av konceptet. 

Koncept 

Konceptet av den nya krabban har delats in i tre underkoncept. Underkoncepten beskriver 

låsningen av pallkrage, justering av bleck samt hanteringen av två olika storlekar av 

pallkrage. 

Låsning av pallkrage 

Det är lämpligt att den nya krabban tar emot och monterar pallkragen på samma sätt som 

den nuvarande.  Då kan samma robotarm och ytterkrage användas.  

Fördelen med att ta emot pallkragen på högkant är att då justeras pallkragen av gravitation 

så hörnen blir rätvinkliga. Robotarmen placerar pallkragens två blåmarkerade sidor (den 

övre långsida och övre kanten av pallkragen) i figur 4-1 mot krabban. Då justeras 

pallkragens hörn av gravitationen och positionen i djupled bestäms.  

 

Figur 4-1. Robotarmen placerar dessa två sidor mot krabban 

Krabban består av två fasta sidor och två rörliga. För att låsa pallkragen kommer de två 

rörliga sidorna på krabban att pressa ut pallkragens sidor med en konstant kraft tills 

pallkragen är låst, se figur 4-2. Friktionen mellan krabbans och pallkragens sidor ska vara 

tillräcklig för att hålla kvar pallkragen i djupled när krabban fälls ned. Pallkragen ska vara 

låst i denna position tills den placeras på underliggande pall eller pallkrage. 
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Figur 4-2. Konceptet för låsning av pallkrage i krabba 

I detta koncept behöver endast två sidor justeras vid låsning av pallkrage. De två fasta 

sidornas hörn utgör ett origo som de rörliga sidorna kan justeras ifrån. Hela krabban har 

fast position p.g.a. origot men ytterkragen kan använda origot för inriktning och justering 

vid fixering av pall.  

Justering av bleck 

För att justera blecken kommer det vara en enhet i varje hörn som bockar rätt dem i en 

linjär rörelse. Dessa kommer vara positionerade 45 grader från pallkragens sidor så att båda 

blecken i varje hörn justeras samtidigt, se figur 4-3.  

 

Figur 4-3. Koncept, enheter som bockar rätt blecken 

Pallkragens kanter 

Enhet som bockar rätt 

blecken 

Bleck 
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För att undvika konflikt mellan robotarmens gripdon och en enhet som bockar rätt blecken 

skall samtliga enheter vara på insidan av pallkragen. Då robotarmens gripdon tar tag i 

pallkragen på utsidan av ett hörn. 

Enheterna ska ha en utgångpunkt bakom den nedre kanten på pallkragen så inte enheterna 

slår i underliggande pall vid montering, se figur 4-4. 

 

Figur 4-4. Utgångsläge för enhet som bockar rätt blecken 

Genom att placera enheten med 45 graders vinkel mot pallkragens sidor kan ett rätvinkligt 

bockverktyg användas. För att bocka ut blecken kontrollerat kommer det ske sex rörelser.  

1. Enheten placerar sig i position så blecken kan bockas, se figur 4-5.  

 
Figur 4-5. Enhetens position vid bockning av blecken 

2. Mothållet fälls över blecket enligt figur 4-6.  
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Figur 4-6. Mothållet fälls över blecket 

3. Bockverktyget förs emot blecket från insidan i en linjär rörelse samtidigt som enheten 

med mothållet förs emot blecket från utsidan vilket bockar rätt blecken, se figur 4-7.  

 
Figur 4-7. Bockning av blecken 

4. Bockverktyget och enheten förs tillbaka enligt figur 4-8. 
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Figur 4-8. Bockningsverktyget förs tillbaka 

5. Mothållet fälls tillbaka enligt figur 4-9. 

6. Enheten återtar grundposition bakom nedre kant på pallkragen, se figur 4-9. 

 
Figur 4-9. Enheten återgår till grundposition 

Hantering av två storlekar av pallkragar 

För att hantera de två pallkragarna EUR och Volvo L måste krabban växa 20 mm på 

längden och 15 mm på bredden, se figur 3-18. De två sidorna som pressar ut och låser 

pallkragen styrs av kraft. Sidorna pressas ut tills det tar stopp mot pallkragens innersidor 

och håller den presskraften. Oavsett om det är EUR-pallkragen eller den större Volvo L-

pallkragen. 

Tre av enheterna som bockar rätt blecken förflyttas, en förflyttas 20 mm längs långsidan, 

en förflyttas 15 mm längs kortsida och en förflyttas 25 mm i riktningen 37 grader från 

långsidan, se figur 4-10. Detta resulterar i att det endast behövs tre rörelser för ändra 

krabban från att hantera EUR-pallkrage till Volvo L-pallkrage och tvärt om.  
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Figur 4-10. Förflyttning av enheter beroende av storlek på pallkrage 

Konstruktion 

Hela konstruktionen modellerades i SolidWorks 2011. Samtliga detaljer är tillverkade i 

konstruktionsstål, stålprofiler eller stålplåt. Svetsförband eller skruvförband används som 

fästelement. I CAD-modellerna har inte skruvar eller svetsradier modellerats.  

Ram och låsning av pallkrage 

Ramen består av kvadratiska hålprofiler i stål som svetsas ihop. Då enheterna som bockar 

rätt blecken och enheterna som pressar ut sidorna skall få plats på samma ram består 

ramen av tre nivåer. I den främre nivån är komponenterna som låser pallkragen. Enheterna 

som bockar rätt blecken är placerad i de två bakre nivåerna. Två plåtar är även fastsvetsade 

i den bakre nivån för att fästa ramen i stativet. se figur 4-10. 

 

Figur 4-10. Krabbans ram 
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På de två sidorna som skall vara fasta placeras fyra mothåll, två på var sida. Dessa svetsas 

fast och nära hörnen så inte pallkragens sidor sviktar vid belastning. Robotarmen placerar 

pallkragen mot de två mothållen på den övre långsidan. Mothållen består av bockad stålplåt 

och har en vinkel som bestämmer hur djupt pallkragen skall placeras, se figur 4-11 och 4-

12. För att inte mothållen skall svikta under belastningen svetsas det på en förstärkning 

under mothållet.  

 

Figur 4-11. Mothållen vid låsning av pallkrage 

 

Figur 4-12. Pallkrage placerad på mothållen 

Det är två plåtar styrda av två pneumatiska cylindrar som pressar ut de motstående sidorna, 

se figur 4-13. Plåtarna är placerade så de pressar ut mitt på pallkragens sidor för en jämn 

belastning. Pneumatikcylindrarna är självstyrande för att undvika att plåten roterar och har 

tillräcklig slaglängd för att låsa EUR-pallkragen och den större Volvo L-pallkragen.  

 

Figur 4-13. Två självstyrande pneumatikcylindrar med plåtar låser pallkragen  
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Plåtarnas ursprungsläge är på ett tillräckligt avstånd från EUR-pallkragens sidor så att 

konflikt undviks när pallkragen träs på krabban. Pneumatikcylindrarna pressar ut med en 

tillräcklig kraft för att låsa pallkragen samt hålla fast den med friktion.  

Plåten som pressar ut långsidan har förstärkningar som svetsas på baksidan för att 

motverka att plåten sviktar vid belastning. Plåtarna är fastskruvade i pneumatikcylindrarna 

för att enkelt bytas vid behov. För att säkerställa att en pneumatikcylinder slår rakt ut är de 

fastskruvade i en planad plåt som är fastsvetsad i ramen. 

Bockning av bleck 

Krabban består av fyra näst intill likadana hydraulikenheter som bockar rätt blecken. Dessa 

är placerade i 45 graders vinkel för att bocka rätt hörnens båda bleck, se figur 4-14. 

Enheten uppe i vänstra hörnet i figur 4-14 är fast monterat, enheten nedanför kan förflytta 

sig 15 mm nedåt. Enheten uppe till höger kan förflytta sig 20 mm åt höger och enheten 

nedanför den kan förflytta sig 25 mm i en vinkel på 37 grader från den nedre pallkragens 

långsida. Detta för att justera in krabban för hantering av den större Volvo L-pallkragen 

och tvärt om.  

 

Figur 4-14. Hydraulikenheter i varje hörn för att bocka rätt blecken 

Nedanför följer närmare beskrivning av dessa enheters konstruktion. Se figur 4-15 och 4-

16 för en översiktlig bild av hydraulikenheterna. 
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Figur 4-15. Hydraulikenhet som bockar bleck 

 

Figur 4-16. Hydraulikenhet som bockar bleck 

För att bocka rätt blecken med en kontrollerad rörelse och erhålla en tillräcklig kraft i 

förhållande till storlek används en hydraulikcylinder.  

Hydraulikcylindern skruvas fast i en fixtur och ett bockningsverktyg skruvas fast i 

hydraulikcylinderns kolv. Fixturen består av tre delar som fräses och svetsas ihop, 

bockningsverktyget fräses också ut. För att motverka rotation av bockningsverktyget 

skruvas en bockad plåt fast i bockverktyget, se figur 4-17. Denna plåt kommer att åka längs 

med överkanten av cylindern vid slag och motverka rotation. 

 

Figur 4-17. Hydraulikcylinder fastskruvad i fixtur med bockningsverktyg och styrplåt 
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Mothållet är ledat i hydraulikcylinderns fixtur. Lederna är svarvade solida axlar som svetsas 

fast i höjd med cylinderkolven för att minska hävarmen, se figur 4-18. 

 

Figur 4-18. Mothållets led i samma höjd som hydraulikcylinderns kolv 

Mothållet består av två armar, en bygel och två dynor, se figur 4-19. Bygeln skruvas fast i 

armarna för att underlätta montering av mothållet. Dynorna skruvas fast i bygeln så de kan 

bytas eller justeras utefter önskat bockningsresultat.  

 

Figur 4-19. Mothållet som fälls över blecken vid bockning 
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Det är ett spår på dynornas baksida för att skruvarna inte skall utsättas för skjuvspänningar, 

se det blåmarkerade i figur 4-20. 

 

Figur 4-20. Bockningsdyna 

 

Figur4-21. Radier för bättre kraftflöde  

För att få bättre kraftflöde i mothållet dimensioneras radier enligt figur 4-21. Bygeln, 

armarna och dynorna fräses ur konstruktionsstål. Mothållets bredd och längd är valda för 

att undvika konflikt med blecken när mothållet fälls över, se figur 4-22. 

 

Figur 4-22. Mothållet fälls över blecket 

För att rotera mothållet runt leden sitter mothållets ena arm fastklämt i ett kugghjul med 

skruvförband. En woodruffkil används för att hålla armen i samma position runt 

kugghjulet, se figur 4-23.  
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Figur 4-23. Mothållet kläms och kilas fast i ett kugghjul 

Fördelen med en woodruffkil är att kilen inte kan glida ur kilspåret. Kugghjulet och 

mothållets andra arm är lagrade runt axlarna med självsmörjande glidlager och hålls på plats 

axiellt med spårringar. 

För att driva kugghjulet används en kuggstång driven av en pneumatikcylinder, se figur 4-

24. 

  

Figur 4-24. Kugghjulet drivs av kuggstång och pneumatikcylinder 

Kuggstången är fastskruvad med två passkruvar i en skena, se figur 4-25.  
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Figur 4-25. Kuggstång fastskruvad med passkruv 

När pneumatikcylinder slår kommer kuggstången med passkruvarna att glida längs med 

den smörjda skenan. För att hålla skenan och kuggstången på plats vid drift är skenan 

fastskruvad med plåt i höjd med kugghjulets axel, se figur 4-26. Ena plåten är bockad och 

sitter fast i axeln, den andra är fastskruvad i hydraulikcylinderns fixtur. 

 

Figur 4-26. Fästplåt för kuggstångens skena 

Pneumatikcylindern är fastskruvad i en planfräst plattstång. Plattstången sitter fast i 

hydraulikcylinderns fixtur, se figur 4-27. För att undvika sned belastning på 

pneumatikcylindern under drift förstärks plattstången med en L-profil, se figur 4-28.   
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Figur 4-27. Pneumatikcylinderns fäste 

 

Figur 4-28. L-profil som styvar upp 
pneumatikcylinderns fäste 

Ett mekaniskt stopp används för att mothållet skall hamna på rätt position. Två stopp på 

var sida. Stoppen består av ursågad L-profil, förstärkning och en distans, se figur 4-29 och 

4-30. Dessa stopp svetsas ihop och skruvas fast i hydraulikcylinderns fixtur. 

 

Figur 4-29. Mothållets stopp 

 

Figur 4-30. Mothållets stopp 

När mothållet fälls över blecken ligger inte dynorna emot blecken, se figur 4-31. Därför 

behöver hela denna enhet fjädras tillbaka när hydraulikcylindern slår. Enheten ska fjädras 

tillbaka tills bockverktyget och dynorna möts och bockar rätt blecken.   

 

Figur 4-31. Dynornas avstånd till blecken innan bockning 
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En kulskensstyrning och gasfjäder används för att förflytta enheten. Hydraulikcylinderns 

fixtur monteras på en åkvagn. Skenan är fastskruvad i en bockad plattstång, se figur 4-32. 

Mellan den bockade plattstången och fixturen är en förspänd gasfjäder fastskruvad, se figur 

4-33. Gasfjäderns bortre infästning skall skruvas i det blåmarkerade hålet i figur 4-33. För 

att styva upp den bockade plattstången svetsas det fast en förstärkning.  

 

Figur 4-32. Kulskenstyrning för åkrörelse vid 
bockning av bleck 

 

Figur 4-33. Gasfjäder för att föra 
hydraulikenheten till grundposition 

Då enheten inte får vara nedanför nedre kant på pallkragen vid montering behöver enheten 

positionera sig ovanför den nedre kanten efter att blecken är bockade, se figur 4-34. 

 

Figur 4-34. Hydraulikenhetens position vid bockning av bleck 

För att höja och sänka enheten används en kulskensstyrning och pneumatikcylinder. Den 

nyligen nämnda bockade plattstången skruvas fast i en åkvagn. Åkvagnens skena skruvas 

fast i en större bockad plattstång, se figur 4-35.  
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Figur 4-35. Kulskenstyrning för positionering av hydraulikenheten vid bockning av bleck 

Pneumatikcylindern som positionerar enheten monteras fast under enheten, se figur 4-36. 

Planfräst plattstång används som gänggods för att skruva fast pneumatikcylindern. Detta 

gänggods svetsas fast i den bockade plattstången. 

 

Figur 4-36. Pneumatikcylindern som positionerar 
hydraulikenheten i höjdled 

 

Figur 4-37. Förstärkningar svetsas fast för 
styvare konstruktion 

För att styva upp konstruktionen svetsas det på fyra förstärkningar enligt figur 4-37. 

Positionering av hydraulikenhet för hantering av olika pallkragar 

För att hantera de två olika storlekarna av pallkrage behöver tre av dessa fyra enheter 

förflytta sig. Enheten för det fasta hörnet sitter fast i ramen med en blåmarkerad klack 

enligt figur 4-38. Denna klack fräses ut ur konstruktionsstål och skruvas fast i en planad 

plattstång med en distans emellan. Plattstången svetsas fast i ramens understa nivå.  
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Figur 4-38. Klack för infästning av hydraulikenhet i ram 

I samma plattstång monteras klacken för enheten som skall förflyttas 15 mm längs med 

pallkragens kortsida. För att förflytta denna klack skruvas den fast i en kulskensstyrning 

enligt figur 3-39, här är klacken blåmarkerad. Denna klack förflyttas med en 

pneumatikcylinder med en slaglängd på 15 mm, se figur 3-40.  

 

Figur 3-39. Kulskenstyrning för förflyttning av 
hydraulikenhet 

 

Figur 3-40. Pneumatikcylinder för förflyttning av 
hydraulikenhet 

Hydraulikenheterna är nu placerade i ramen enligt figur 4-41 och 4-42. 
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Figur 4-41. Hydraulikenheternas placering i ramen 

 

Figur 4-42. Hydraulikenheternas placering i ramen 

Enheterna för de andra rörliga hörnen är monterade i ramen enligt samma metod, se figur 

4-43 till 4-46. Det som skiljer sig är slaglängden på pneumatikcylindrarna som är 20 mm 

respektive 25 mm. Klackens vinkel är 82 grader för den enhet som skall förflytta sig i vinkel 

37 grader från långsidan, se figur 4-45.  
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Figur 4-43. Ramfäste för hydraulikenhet som ska 
förflytta sig 20 mm 

 

Figur 4-44. Hydraulikenhet som ska förflytta sig 
20 mm 

 

 

Figur 4-45. Klack för hydraulikenheten som skall 
förflytta sig 25 mm 

 

Figur 4-46. Hydraulikenheten som skall förflytta 
sig 25 mm 

Hydraulikenheterna sitter fast i ramen enligt figur 4-14. CAD-modell för Hela krabban kan 

ses i figur 4-47 och krabba med pallkrage i figur 4-48. Hela maskinen kan ses i figur 4-49 

och 4-50. Se bilaga 2 och 3 för sammanställningsritningar av krabban och hela maskinen.  
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Figur 4-47. Den nya krabban 

 

Figur 4-48. Den nya krabban med pallkrage 
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Figur 4-49. Ny automatisk pallkragsmontering med krabba i grundposition 

 

Figur 4-50. Ny automatisk pallkragsmontering med krabba nedfälld 
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5 Utvärdering 

När önskemål om utökad funktion av maskinen till att ta två olika storlekar av pallkrage 

slopades idén med att förbättra den nuvarande krabban. För att lösa problemen och utöka 

funktionen ansågs det lättast att börja på en ny konstruktion. En ny konstruktion medförde 

att projektet blev ganska omfattande så avgränsningar var nödvändiga. Det lättaste sättet att 

avgränsa arbetet var att inrikta sig på krabban. Infästningen i stativet samt nedfällningen 

och driften av krabban avgränsades. Denna avgränsning styrde arbetet så att den nya 

krabba måste fungera på liknande sätt som den nuvarande för att samspela med resten av 

maskinen. Därför bestämdes det att den nya krabban skall ha samma arbetsgång som den 

nuvarande fast med nya metoder för låsning av pallkrage samt utbockning av bleck. 

Vid framtagningen av de nya koncepten användes ingen speciell metod utan koncepten 

togs fram genom skissning, CAD-modellering och diskussioner med handledare. 

Det nya konceptet för låsning av pallkrage löser två av problemen med krabban och 

därmed två uppgifter. Då bara två sidor är rörliga i krabban underlättas justeringen vid 

låsning av pallkrage. De två fasta sidornas hörn utgör krabbans origo som justeringen kan 

utgå ifrån. Origot medför att krabban inte kan justera sin position utan bara två sidor. 

Dock kan ytterkragen justera sin position utifrån origot så att pallkragen hamnar rätt vid 

montering.  

Utbockningen av bleck har ett koncept som innefattar fler arbetsrörelser och komponenter 

än det nuvarande. Fördelen är att blecken bockas med en kontrollerad rörelse. Den nya 

krabban är troligtvis svårare att tillverka än den nuvarande p.g.a. fler komponenter och 

detaljer. Enkla tillverkningsmetoder av detaljer och krabban som helhet har dock tagits i 

hänsyn under konstruktionsarbetet. Då krabban kan hantera ytterligare en storlek av 

pallkrage har även funktionen utökats. Detta resulterar i att de återstående tre uppgifterna 

är genomförda. 

Förstudien hade underlättats om det funnits möjlighet att se maskinen i verkligheten. Då 

hade det varit lättare att se grundproblemen. Nu gick det bra ändå då det fanns tillgång till 

bra material. Maskinens problem diskuterades även med handledare och annan personal på 

Goodtech Solutions AB. 

Det som finns kvar att göra är att se över infästningen i stativet för att säkerställa att 

infästningen håller, då den nya krabban troligtvis väger mer. Den ökade vikten påverkar 

även nedfällningen och driften i höjdled för krabban vilka också bör ses över.  

På grund av omfattningen och att det fortfarande är en prototyp gjordes bara 

överslagsberäkningar och överdimensioneringar vid konstruktionen. Krabban fungerar om 

man tillverkar den enligt konstruktionen. Däremot går det troligtvis att spara en del 

material och bearbetningsmoment om man ser över ståldetaljerna i konstruktionen. Krafter 

och moment som verkar på komponenter bör då också ses över för att eventuellt välja mer 

lämpliga komponenter.  
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Konstruktionen uppfyller kraven enligt kravspecifikationen. Krabban kan arbeta 

automatiskt p.g.a. att alla rörelser sker med hydraulik och pneumatik. Krabban bockar inte 

bara ut blecken utan kan även bocka in dem ifall de sticker ut. Hantering av pallkragar med 

varierande kvalité är svårt att bedöma men det anses att den kan hantera varierande kvalité i 

viss mån.  

Krabban kan montera pallkragarna rätt på underliggande pall eller pallkrage. Materialet som 

används är främst stål så alla krafter och moment kan hanteras. Robotarmen kan leverera 

pallkragar på samma sätt som förut. Krabban är utvecklad samtidigt som den nya 

ytterkragen så dessa är kompatibla med varandra. Den är även kompatibel med den 

nyvarande ytterkragen då den levererar pallkragen på samma sätt som förut.  

Två olika storlekar kan hanteras av denna krabba. De flesta av krabbans detaljer och 

komponenter har relativt lätta och billiga tillverkningsmetoder. Dock finns det vissa detaljer 

som kan ändras för billigare tillverkning. T.ex. klackarna mellan hydraulikenheterna och 

ramen. Krabban är relativt enkel att underhålla, de flesta detaljer och komponenter kan 

skruvas bort och det är få detaljer som behöver smörjas. Målet ur designsynpunkt är att den 

ska uppfattas som gedigen, enkel och stabil. 
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6 Slutsats 

Uppgiften var att förbättra konstruktionen av krabban för bättre justering, bättre 

utbockning av bleck, enklare tillverkning samt utöka funktionen till att ta två olika 

pallkragar. Dessa uppgifter har genomförts genom att upptäcka problemen och lösa dem 

med ett nytt koncept och tillhörande konstruktion. Målet och syftet med arbetet är uppfyllt 

då Goodtech Solutions AB kan använda detta arbete som förbättringsunderlag för en 

vidare förbättring av maskinen. 

Det som återstår att göra för denna konstruktion är att se över krafter och moment som 

uppstår i komponenter och detaljer. Troligtvis kan det sparas material genom att ändra 

dimensioner i detaljer. Komponenterna kan då eventuellt bytas till mer passande 

komponenter.   

Återstående arbete av maskinen är att se över infästningen i stativet så den håller för den 

nya krabban. Nedfällningen samt driften av krabban i höjdled bör också undersökas för att 

vara säker på att de applikationerna kan användas.  
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7 Tackord 

Ett stort tack till handledare Malte Svensson, Joakim Larsson samt övrig personal från 

Goodtech Solutions AB 

Jag vill även tacka handledare Leo J De Vin från Karlstads universitet. 
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Bilaga 1 

Kravspecifikation 

Automatisk pallkragsmontering, projekt Krabba 

Bakgrund 

Goodtech Solutions i Karlstad har utvecklat en robotcell som monterar och demonterar 

pallar och pallkragar. I robotcellen finns en maskin som tar emot pallkragarna från en 

robotarm och staplar dem på pallar. Maskinen är en prototyp som skall utvecklas för en 

bättre konstruktion och utökad funktionalitet. Arbetet är uppdelat i två projekt, Krabba 

och Ytterkrage. Krabban är den del i maskinen som tar emot pallkragarna och sedan 

monterar dem på pall eller pallkrage med hjälp av ytterkragen. Syftet med 

kravspecifikationen är att säkerställa Krabbans konstruktion så att rätt funktion och säker 

drift erhålls. Målet är att Krabbans konstruktion ska uppnå alla krav enligt tabell 1.  

Tabell 1. Krav som skall eller bör uppnås. 

Nr Krav  

1 Krabban skall arbeta automatiskt. 

2 Krabban skall bocka ut sneda bleck på pallkragen innan montering. 

3 Krabban skall klara av att hantera varierande kvalité av pallkragar. 

4 Krabban skall klara av att montera pallkragen rätt på pall/pallkrage. 

5 Materialen i krabbans komponenter skall vara sådana att de klarar de 

belastningar som uppkommer under drift. 

6 Krabban skall klara av att ta emot pallkragar från robotarmen. 

7 Krabban skall vara kompatibel med ”den nya” ytterkragen. 

8 Krabban bör klara av att hantera olika storlekar av pallkragar.  

(Storlekarna är EUR Pall 1200x800, Volvo L-Pall 1225x815) 

9 Krabbans komponenter bör vara enkla att tillverka till rimlig kostnad. 

10 Krabban bör vara enkel att underhålla. 

11 Krabban bör ha tilltalande design. 

12 Krabban bör vara kompatibel med ursprunglig ytterkrage. 
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Bilaga 2 

Sammanställningsritning, Krabba 
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Bilaga 3 

Sammanställningsritning, Automatisk pallkragsmonering 

 


