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Sammanfattning 
 
Volvo Hauler & Loader Division i Arvika tillverkar hjullastare till hela världen, 
modellprogrammet sträcker sig från L60E till den nya modellen L330F. Arvikafabriken är 
världens största hjullastarfabrik med ca 1 100 anställda. Monteringen sker på tre liner med 
modellerna Small (L60-L90), Medium (L110-L120) och Large (L150-L220). Tillverkningen 
av Heavy (L330) är i uppstartsfasen med pågående förserie. L330 kommer dock i framtiden 
att monteras på en egen line. 
 
Examensarbetet ger förslag på förbättringar och nödvändiga förändringar för att effektivisera 
förmonteringen av lyftramverk. Arbetet omfattar flera olika deluppgifter, nya arbetsmetoder 
och arbetsplatslayouter har arbetats fram med hänsyn tagen till ergonomi och effektivitet. 
I rapporten redovisas tre olika scenarion, en arbetsplats som liknar den nuvarande men är 
mindre till ytan, efter önskemål, och har förbättrad arbetsmiljö. En arbetsplats där fullt 
förmonterade ramverk är möjliga att montera, denna arbetsmetod kräver dock vissa 
kontruktionsändringar som presenteras i rapporten. Det sista scenariot är en framtidsvision där 
alla monteringsliner är sammanslagna helt enligt företagets egna visioner. 
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Abstract 
 
Volvo Hauler & Loader Division in Arvika produces wheel loaders which they deliver 
throughout the world. The factory which is situated in Arvika is the largest wheel loader plant 
in the whole world, with its 1 100 employees. The different models stretch from L60E all the 
way up to the brand new L330F, with a loader capacity from six tons up to a staggering 33. 
The assembly of the different models are divided into three different assembly lines, Small 
(L60-L90), Medium (L110-L120) and Large (L150-L220). The assembly of Heavy (L330) 
has just been started with an upcoming pre series.  
 
This examination paper gives recommendations of improvements and necessary 
modifications to rationalize the pre-assembly of boom units. Three different scenarios are 
presented in the paper. One scenario, where the work-station resembles the current work-
station, but with a improved layout and safer working environment. The second scenario 
states a working-station where fully pre-mounted boom units should be produced, although 
this station requires some alterations in the construction which are mentioned in the paper. 
The last scenario is a vision of the future, where all three lines are gathered into one big line, 
accordingly with the visions of the company outline. 
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Förord 
 
Detta examensarbete omfattar 15 poäng vid institutionen för ingenjörsvetenskap, fysik och 
matematik vid Karlstads Universitet.  
Uppdragsgivare är Volvo Hauler & Loader Division i Arvika. 
 
Arvika i maj 2006 
 
Christian Jonsson/Erik Olsson 
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1 Inledning 
 
Volvo Construction Equipment, ett affärsområde inom AB Volvo, är en av världens ledande 
tillverkare av anläggningsmaskiner som hjullastare, grävmaskiner, ramstyrda dumprar, 
väghyvlar och kompaktmaskiner. Produkterna säljs under varumärket Volvo. 
Produktionsanläggningar finns i Sverige, Tyskland, Frankrike, Polen, USA, Kanada, 
Brasilien, Kina och Sydkorea. Omsättningen under 2005 uppgick till 34,8 miljarder kronor 
och rörelseresultatet till 2,7 miljarder. Antalet anställda är ca 9 900. 
 
Sedan 1 januari 2006 är Volvo Construction Equipments svenska verksamhet samlad i bolaget 
Volvo Construction Equipment AB. Bolagets operativa verksamhet bedrivs inom Hauler & 
Loader Division, Component Division, Cab Division, International Division samt Customer 
Support Division. Antal anställda i Volvo Construction Equipment AB är ca 3 400.  
 
Volvo Construction Equipment AB, Hauler & Loader Division har det globala ansvaret för 
utveckling och tillverkning av hjullastare och ramstyrda dumprar inom Volvo Construction 
Equipment. Divisionen har anläggningar i Arvika (fabrik för hjullastarproduktion), Braås 
(fabrik för dumpermontering, produktutveckling) och Eskilstuna (produktutveckling, 
ledningsfunktioner). Antal anställda uppgår till ca 1100 i Arvika, 650 i Braås och 250 i 
Eskilstuna. 
 
På grund av att en helt ny modell, L 330F, ska börja monteras vid Arvikafabriken måste plats 
beredas för provkörning av denna modell. Där provkörningen ämnas ligga sker idag 
förmontering av centralsmörjning på lyftramverk. Även förmontering av olika utrustningar 
sker på denna plats, dock endast till de större modellerna L150-220. 
P g a ombyggnationen behövs en ny arbetsplats för montering av centralsmörjning på 
lastaggregat. Denna skall utformas med hänsyn tagen till ergonomi och effektivitet. 
Det skall även undersökas om det är möjligt att förmontera några av de utrustningar som idag 
monteras när ramverket sitter monterat på hjullastaren. 
I och med flytten så har flera frågor angående effektivisering av monteringen dykt upp, t ex 
om det går att förmontera fler utrustningar på ramverken till de mindre modellerna. 
 
Uppdragsgivare är Volvo Hauler & Loader Division. Handledare vid Volvo är Johan Karlsson 
och Markus Nävehed, båda produktionstekniker. 
Handledare vid Karlstad Universitet är universitetsadjunkt Lennart Berglund på institutionen 
för ingenjörsvetenskap, fysik och matematik. 
Examinator är universitetslektor Girma Kifetew. 

1.1 Syfte 
Syftet med denna rapport är att undersöka möjligheterna att få komplett förmonterade 
lyftramverk samt ge förslag och råd hur detta skall genomföras. 

1.2 Mål 
Målet med arbetet är att ge förslag på arbetsplatslayouter och anpassa dessa nya arbetsplatser 
utifrån de yttre förutsättningar som finns. 
Rapporten skall också ge Volvo beslutsunderlag till eventuella konstruktionsändringar och 
idéer till framtida arbetsmetoder. 
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2 Nulägesanalys 

2.1 Inledning 
För att få förståelse för uppgiften krävs fördjupning i hur och var de olika utrustningarna 
monteras. 
Nulägesanalysen syftar till att ge en ökad förståelse för varför man gör som man gör idag, här 
är det även bra för företaget att någon utifrån kommer och ”granskar” verksamheten med ett 
opåverkat synsätt. Denna analys är saklig och innehåller fakta insamlade i början av arbetet. 

2.2 Redskapsfäste 
Redskapsfästet används till att fästa redskap samt att underlätta byte av dessa. Det är bra om 
hjullastaren används till flera olika applikationer där redskapsbyte är nödvändigt. 
 

 
Bild 1. Redskapsfäste monterat på ramverk. 
 
L150 – L220 
Utrustarna förmonterar redskapsfästet på lyftramverket innan detta monteras på hjullastaren. 
Möjligt att förmontera, monteringen kan verka som ”mall” till de andra modellerna. 
 
L110/120 
Redskapsfästet eftermonteras när lyftramverket redan är monterat på hjullastaren. 
Borde gå att förmontera. 
 
L60 –L90 
Redskapsfästet eftermonteras när lyftramverket redan är monterat på hjullastaren. 
Borde gå att förmontera. 
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2.3 Redskapslåsning 
Redskapslåsningen används, som namnet antyder, till att låsa fast redskapen. 
Redskapslåsnings är oftast kombinerat med redskapsfäste. 
 
L150 – L220 
Redskapslåsning förmonteras på lyftramverket innan detta monteras på line. 
Delad hydraulslang till redskapslåsningen. 
 
L110/120 
Redskapslåsningen förbereds i framramen på en ventil av något slag innan ramverken 
monteras på hjullastaren, därefter monteras hydraulslangarna på ramverket. Långa 
hydraulslangar till redskapslåsningen, ej delade som L150-220. 
Här kan vissa problem uppstå då redskapslåsningen och 3:e och 4:e hydraulfunktioner sitter 
fast i samma skruv. 3:e och 4:e hydraulfunktioner monteras före redskapslåsningen, det 
innebär att utrustarna måste demontera klämmorna till 3:e och 4:e hydraulfunktioner innan 
redskapslåsningsslangarna monteras. 
Detta skulle kunna avhjälpas med vissa konstruktionsförändringar. 
 
L60 – L90 
Redskapslåsningen förbereds i framramen på en ventil av något slag innan ramverken 
monteras på hjullastaren, därefter monteras hydraulslangarna på ramverket. Långa 
hydraulslangar till redskapslåsningen, ej delade som på L150-220. 
 

2.4 3:e och 4:e hydraulfunktioner 
3:e och 4:e funktionerna används bl.a. till sopmaskiner och skopor med ”sidotipp”, kort sagt 
till applikationer som kräver fler funktioner än lyft och tilt. 
 
Alla modeller utom L60 har delade hydraulslangar till dessa funktioner. 
Det är dock endast till large, L150-220, som det förmonteras d v s ramverken är klara när de 
kommer till monteringslinjen. 

2.5 Chassistyrning 
Idag sker ingen chassistyrning på de mindre ramverken, L60-120. 
 
Ramverken till large skall egentligen chassistyras. Detta gjordes till en början. Dock uppstod 
vissa problem med logistiken då ramverken hamnade i fel ”turordning” i mellanlagringstälten. 
Det ramverk som skulle in till monteringslinjen hade en tendens att alltid hamna längst in då 
de ramverk som kom från förmonteringen hela tiden hamnade längst ut i raden. 
Detta innebar att de ramverk som endast hade c-smörjning inte fick någon chassistyrning då 
de såg lika ut och truckchaufförerna inte ”orkade” flytta om ordningen på ramverken. 
De ramverk som har mer utrustning än enbart c-smörj chassistyrs dock fortfarande (med 
varierande resultat). 
Chassistyrning är ett måste om man skall kunna hantera ramverk med utrustning. 
FIFO, first in first out, fungerar ej i mellanlagringen. 
 
Efter kontakt med Christian Nilsson, som har erfarenhet av chassistyrning av ramverk sedan 
tidigare, anser vi att det är mycket svårt att få till en styrning bakåt i produktionskedjan. 
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P g a av bl a bristande internkommunikation mellan de olika avdelningarna har tidigare försök 
med chassistyrning av lyftramverk misslyckats. 
En eventuell styrning bakåt skulle innebära att alla stationer i produktionskedjan från 
plåtberedning till montering skulle vara involverade i chassistyrningen. I nuläget ses detta 
som orealistiskt att genomföra. 
 
En chassistyrning framåt i kedjan, fr o m förmontering av centralsmörjning skulle vara 
betydligt lättare att genomföra.  
Här ses mellanlagringen i utetälten som det stora problemet. Om detta kan lösas ser vi inga 
hinder i att chassistyra ramverken fullt ut. 
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3 Provmontering 

3.1 Inledning 
I dagsläget monteras redskapsfästet när lyftramverket sitter monterat på hjulastaren. 
Syftet med provmonteringen var att få reda på om det är möjligt att montera ramverk med 
förmonterat redskapsfäste. Är detta möjligt kan komplett förmonterade ramverk monteras. 

3.2 Genomförande 
För att få till en provmontering krävdes ett ramverk med redskapsfäste, tilten sågs som det 
största problemet. Kontakt togs med planerarna då produktionslinjen är känslig för störningar. 
Utrustningslistorna var också tvungna att stämma överens med utrustningen på ramverket. 
Provmonteringen skedde på fredag f m, 2006-02-24, på chassinr. 22239. 
 
3.2.1 Lyftverktyg 
Ett till L60 och samma till L70 och L90 (endast distanshylsor skiljer modellerna åt). 
Samma lyftverktyg till L110 och L120. Samma lyftverktyg till L150 och L180 och annat till 
L220. Samma lyftverktyg oavsett om det är redskapsfäste eller ej.  
Lyftverktyg till de större modellerna finns alltså redan då dessa monteras med redskapsfäste, 
3:e och 4:e hydraulfunktioner samt redskapslåsning. 
 
Efter diskussion med Gunnar Andersson på PTM-12 har idéer dykt upp kring lyftverktyg till 
L60-90, som det ser ut nu verkar stroppar vara det bästa alternativet för att få till en snabb 
provmontering. 
För att få provmonteringen att flyta så smidigt som möjligt krävdes en del förberedelser med 
att bl.a. prova ut lämplig längd på stropparna. 
 

 
Bild 2. Utprovning av lyftstroppar. 
 
Efter tester konstaterades att stroppar med längden 4m, 2m effektiv längd, passar någorlunda 
bra och ger en lämplig monteringsvinkel på ramverket. 
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3.2.2 Monteringsordning 
Idag monteras ramverket med de övre tapparna först, sedan monteras lyftcylindertapparna, 
sist monteras tilttappen. Denna monteringsordning kan behöva ändras när redskapsfästet 
redan är förmonterat på lyftramverket. Detta p g a att risken är stor att ramverket ”vecklar” ut 
sig och p g a svårigheter att styra tilten. 
 
Förslag till ny monteringsordning kan vara. 

1. Tapparna högst upp. 
2. Lägg ner ramverket på stötta. 
3. Lyft upp tiltcylindern m h a telfern och styr tilten på ramverket m h a traversen. 
4. Sänk ner ramverket och möt upp med lyftcylindrarna m h a telfern.  

3.3 Resultat och diskussion 
Med hjälp av provmonteringen kundes det konstateras att det går att montera lyftramverk med  
förmonterat redskapsfäste. 
Provmonteringen gick utmärkt med förvånansvärt lite problem, inga alls faktiskt. 
Eftersom provmonteringen utfördes på en L90 så var det inga problem med ”markfrigången” 
mellan redskapsfästet och verkstadsgolvet. 
Tilten som på förhand befarades bli problematisk att montera, visade sig gå smidigare än 
väntat. Risken att ramverket skulle ”veckla ut” sig var aldrig speciellt stor, om detta skulle 
inträffa kan allvarliga olyckor ske. Montörerna ansåg att det var lättare att montera med den 
”vanliga” monteringsordningen så inte heller här blev det några stora förändringar. 
Frågetecken som nu dykt upp angående permanenta lyftverktyg, monteringsanvisningar osv. 
lämnas över till respektive avdelning. 

3.4 Slutsats 
Provmonteringen föll i god jord och arbetet kunde fortgå enligt planerna. 
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4 Konstruktionsändringar 

4.1 Inledning 
Vissa konstruktionsändringar är nödvändiga att genomföra för att möjliggöra och underlätta 
förmontering av kompletta lyftramverk.  

4.2 Genomförande 
4.2.1 Redskapslåsning 
Bland de konstruktionsändringar som behöver göras är bl a delade slangar till 
redskapslåsningen på small och medium viktig, liknande den lösning som finns på large. 
En delning av dessa slangar är en nödvändighet för att kunna förmontera kompletta ramverk. 
Anledningen till att konstruktionen är som den är idag är att man inte kan förmontera 
redskapslåsningsslangarna på ramverket först och sedan på maskinen. Hydraultryck uppstår i 
ventilen, som styr redskapslåsningen, när maskinen startas i samband med vätskefyllning. 
Vätskefyllningen sker på stationen före ramverksmonteringen. Avlägsnas pluggen på ventilen 
när det är tryck i hydraulsystemet är oljeläckaget ett faktum. 
 
4.2.2 Kuts L110-120 
På L110-120 blir det problem då 3:e och 4:e hydraulfunktioner monteras före 
redskapslåsningen. Då slangarna till redskapslåsningen skall på plats måste montörerna släppa 
på klämman till 3:e och 4:e hydraulfunktioner för att sedan montera dit 
reskapslåsningsslangen. Detta innebär onödigt arbete och krångel för utrustarna. En delning 
av redskapslåsningsslangen skulle eliminera detta problem. 
Detta problem kan te sig som ett litet problem men är ändock värt att notera. 
 

 
Bild 3. Kuts förmontering hydraulfunktioner L110-120. 
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4.2.3 Tredje och fjärde hydraulfunktioner L60 
För att kunna förmontera 3:e och 4:e hydraulfunktioner på ramverken till L60 krävs en 
delning av slangarna. Samtliga andra modeller har redan delad slang till 3:e och 4:e 
hydraulfunktioner. 
 

 

Odelad hydraulslang 

Bild 4. L60 odelad slang 3:e 4:e hydraulfunktion. 
 

 

Delad hydraulslang 

Bild 5. L70 delad slang, 3:e 4:e hydraulfunktion. 
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4.3 Resultat och diskussion 
Konstruktionsändringar är dyra och tar lång tid att genomföra. Dessa förslag på 
konstruktionsändringar är dock nödvändiga om man skall kunna förmontera kompletta 
ramverk. Vissa konstruktioner finns redan i modellprogrammen, Large kan vara en bra 
förebild att ta efter. 
En konstruktionsförändring som borde vara lätt att genomföra är 3:e och 4:e hydraulslangar 
på L60. Samtliga andra modeller har delade hydraulslangar till 3:e och 4:e hydraulfunktioner, 
varför inte L60 har det är oklart. 

4.4 Slutsatser 
Om ovanstående konstruktionsändringar genomförs ses inga hinder i förmonteringsprocessen 
till kompletta lyftramverk 
.
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5 Flytt av befintlig arbetsplats 

5.1 Inledning 
Delmål ett i examensarbetet bestod i att flytta den gamla arbetsplatsen och skapa en så 
utrymmessnål layout som möjligt. 

5.2 Layout 
Valet av layout gjordes på mötet den 20/3-06, för mötesprotokoll se bilaga1.  
Närvarande var: Erik Olsson, Christian Jonsson, Johan Karlsson, Lena Gustavsson, Hans-Erik 
Jonsson, Jonas Klarström samt Trond Nygårdsmoen. 
 
Valet föll på förslag ”layout 8”, se fig1. 
 
 

 
Figur 1. Layout över arbetsplats delmål 1. 
 
Arbetsplatsen är ca 10 m djup och 11 m bred. 
Att det blev just denna layout beror framför allt på att den tar minst utrymme av 
layoutförslagen. Även montörerna ansåg att det var en bra lösning och det får anses vara 
mycket viktigt. 
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5.2.1 Specialverktyg 
För att kunna transportera ramverken ”för hand” inne på arbetsplatsen krävs vissa 
specialverktyg. Hjälpmedlet liknande det som idag används på stora banans 
motordockningsstation för transport av motorer är ett förslag.Verktyget kallas ”Easy Mover” 
och säljs av Rejmyre Maskin AB. 
Även vagnarna kräver viss ombyggnad, det lämnar vi dock över till verktygsavdelningen att 
lösa. 
 

 
Bild 6. Specialverktyg  för transport av ramverk ”Easy Mover”. 
 
5.2.2 Materialstruktur 
För att underlätta för montörerna och truckchaufförerna har vissa omstruktureringar i 
pallställen genomförts, bl a har de delade helpallarna bytts ut mot helpallar. Detta för att 
truckchaufförerna skall slippa lyfta över material till de delade helpallarna för hand. 
Materialet till respektive modell och monteringsplats har placerats så nära montören som 
möjligt. Struktur i materialhanteringen var något som saknades på den gamla arbetsplatsen. 
De nya materialplatserna kan ses i bilaga 2. 
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5.3 Resultat och diskussion  
Nackdelen med förslaget är att det blir trucktrafik inne på arbetsplatsen, detta har dock 
diskuterats med Kjell-Åke Jonsson som är arbetsmiljöingenjör. Vissa invändningar fanns, 
men om man jämför med hur det är idag blir det en säkrare arbetsmiljö. Trucktrafiken inne på 
arbetsområdet anses inte vara någon stor fara då den inte är allt för frekvent.  
Trucktrafiken i den större transportgången kan däremot vara farlig och en bra och säker 
avskärmning mot montörerna krävs. Eftersom arbetsplatsen kommer att placeras mellan två 
bearbetningsmaskiner krävs ljudisolerade väggar som håller nere ljudnivån inne på 
arbetsplatsen. 
Den nuvarande pausrutan tas bort och montörerna är hänvisade till den stora pausrutan på 
bearbetningen. Datorn kommer dock att bli kvar. 
 
Att köpa in specialverktyg, i detta fall en Easy Mover, kan verka dyrt och onödigt. Inköp av 
en ”Easy Mover” motiveras dock av att arbetsplatsen kan göras mindre samt att montörerna 
slipper farliga arbetsmoment. 

5.4 Slutsats 
Layouten är så platsbesparande som möjligt. Även arbetsmiljön blir bättre och effektiviteten 
är minst lika hög som innan, möjligtvis något högre då materialstrukturen är optimerad. 
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6 Förmontering komplett ramverk, Large L150-220 

6.1 Inledning 
Arbetsplatsen i delmål två är tänkt att kunna tas i bruk inom en snar framtid. Önskemål har 
framkommit om en lösning där förmonteringen av ramverk sker i närmare kontakt med 
monteringslinen. Idag förmonteras ramverken långt bort från linen. 
Vitsen med detta anses vara att det blir lättare att styra och jobba mot banan och man vill 
undvika mellanlagring. Även transporter av interngods minskar. 

6.2 Layout 
För att underlätta och undvika onödigt mycket ”spring” för montörerna har ett extra pallställ 
med tre moduler, HA58-60, byggts. I dessa är det tänkt att materialet för c-smörj skall ligga. 
Artiklar som används mer frekvent har placerats så nära arbetsplatsen som möjligt.  
Då truckgång och andra faktorer inskränkte på valmöjligheterna gällande layoututformningen 
tedde sig följande layout naturlig, se figur 2 nedan. 
Observera att ramverken på layouten är av modell L220 Long Boom, får de plats får alla 
ramverk av modell Large plats. En telfer måste sättas upp för montering av redskapsfästen. 
 
 

 
 
Figur 2. Layout över arbetsplats,large,  delmål 2. 
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6.2.1 Materialstruktur 
Förmontering av lyftramverk, som ej är utrustade med c-smörj, sker i dagsläget vid den 
angivna arbetsplatsen. Detta innebär att nödvändigt material för att kunna förmontera all 
utrustning, utom c-smörj, redan finns i pallställen. Då ordningen var synnerligen dålig i HA-
pallställen gjordes en inventering och pallställen strukturerades upp med hänsyn till 
monteringen. Artiklar som anses tunga ligger långt ner för att undvika arbetsskador. 
De nya materialplatserna och pallplatslayouten kan ses i bilaga 3. 
 
6.2.2 Styrning 
C-smörj tar cirka 140 minuter att montera på ett large ramverk och banan går på 84 minuter.  
Alltså kan inte förmonteringen ske i samma takt som banan. I nuläget finns mellanlagring av 
ramverk som jämnar ut de fluktuationer som uppstår. Idag finns ingen produktionsstyrning 
med hänsyn tagen till utrustning. Detta innebär att det ibland kan komma flera ramverk på rad 
med c-smörj, vilket medför att mellanlagren minskar. Under andra perioder kanske bara ett 
ramverk per dag är utrustat med c-smörj, mellanlagren ökar. För att anpassa monteringen 
kommer mellanlagring, med fungerande chassisstyrning, att krävas så länge inte fungerande 
produktionsplanering med hänsyn tagen till utrustningsalternativen finns.  

6.3 Resultat och diskussion 
Efter diskussioner med montörerna har vissa förslag på tidsbesparande åtgärder föreslagits. 
Det vore bra om man redan på ramflödet kunde montera klämmor och vissa smörjnipplar, 
egentligen skulle man kunna förmontera allt som kan lackeras. Monteringstiden för c-smörj 
skulle då minskas betydande. Om tidsbesparingen visar sig vara stor nog för att eventuellt 
kunna tillämpa ”just in time” skulle mellanlagringen helt slopas.  
Alternativet är en kombination av en förbättrad produktionsplanering med hänsyn tagen till 
utrustningsalternativen och en utökad förmontering på ramflödet. 

6.4 Slutsats 
Om inte logistikavdelningen kommer fram med någon bra lösning, eller om ramflödet kan ta 
en större del av förmonteringen, som gör att monteringslinen kan ta ramverken direkt från 
förmonteringen är det svårt att se någon fördel med att placera arbetsplatsen vid banan. 
Om det inte går att undvika mellanlagring är det svårt att se någon större vits med att flytta 
arbetsplatsen. 
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7 Förmonteringsline komplett ramverk, Large L150-220 

7.1 Inledning 
I slutskedet av arbetet kom en förfrågan från produktionsteknik angående förmonteringen av 
Large ramverk vid banan. Grundtanken var en lineliknande monteringsstation. Alla Large 
ramverk skall gå genom monteringslinen, all utrustning skall monteras.  
Nuvarande trafik av hjullastare i truckgången antas upphöra. 
 
7.2 Layout 
En monteringsline av utrustning på lyftramverk byggs, materialstrukturen bibehålls som i 
ovanstående förmontering. 
Ingen beräkning av antalet man som krävs för montering görs då produktionsteknik har tagit 
på sig det ansvaret. 
Ramverken flyttas internt mellan stationerna med en ”Easy Mover”. 
Truckgången mellan pallställ HA och HB blir ca 3,5m, vilket är nog för trucktrafik. 
Produktionsteknik tar ansvaret för styrning och planering. 
Observera att ramverken på layouten är av modell L220 Long Boom, får de plats får alla 
ramverk av modell Large plats. En telfer måste sättas upp för montering av redskapsfästen. 
 

 
 
Figur 3. Layout monteringline vid stora banan. 
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7.3 Resultat och diskussion 
En lineliknande montering är att föredra, kan produktionsteknik få till en vettig bemanning 
och produktionsstyrning är lineprincipen att föredra. 
Många olika bud dyker upp angånende förutsättningarna kring uppgifterna. Antagande 
gällande hjullastartrafiken i truckgången bygger på information från produktionsteknik. 

7.4 Slutsats 
Idén är värd att utreda vidare, fördelarna är flera med en linemontering. Värt att notera är 
dock att arbetsplatsen tar för mycket plats om hjullastartrafik skall förekomma i truckgången. 
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8 Förmontering komplett ramverk, Small/Medium L60-120 

8.1 Inledning 
För small- och mediummodellerna är det inte lika lätt att få till en fungerande förmontering. 
Det krävs bl a konstruktionsändringar och det tar tid att göra sådana. Det är heller inte lika lätt 
att dimensionera arbetsplatsen då två olika monteringsbanor skall förses med ramverk. 
I layouten och arbetsmetoderna har hänsyn tagits till det som är känt i dagsläget, dock kan 
detta behöva revideras i framtiden. 

8.2 Layout 
Eftersom small och medium skall förmonteras på samma arbetsplats, på platsen för delmål ett, 
har vi valt att dela upp arbetsplatsen i två sidor. Den ena sidan monterar medium ramverk, den 
andra sidan monterar small ramverk. Förmonteringen av small ramverken kräver minst tre 
monteringsstationer om det inte skall finnas någon mellanlagring. Förmonteringen av 
mediummodellerna kräver två stationer, då det är färre modeller och mindre antal maskiner 
per år. Arbetsplatsen är tänkt att ta så lite plats som möjligt och samtidigt rymma 40 
pallplatser. 
 
 

 
Figur 4. Layout över arbetsplats, small/medium, delmål2. 

 17  



8.2.1 Monteringstider 
Då det inte finns några siffror på antal maskiner som har 3:e hydraulfunktion + 
redskapslåsning samt 3:e och 4:e hydraulfunktioner + redskapslåsning utan bara procentuell 
fördelning mellan utrustningar, alltså inga kombinationer av utrustningar, måste någon form 
av förenkling göras.  
En approximation av tiden görs genom att anta att alla maskiner med 3:e och 4:e funktioner 
även har redskapslåsning. Det antas även att alla maskiner med 3:e hydraulfunktion också har 
redskapslåsning. 
Med detta sätt ”vinner” man lite tid då det tar mindre tid att att montera ex. redskapslåsning + 
3:e hydraulfunktion än 3:e hydraulfunktion och redskapslåsning var för sig. 
Total effektiv monteringstid blir 195 100 min med ”approximativ medeltid”. Detta motsvarar 
3 252 h eller 382 dagar vid ett skift, 191 dagar vid 2-skift. Se bilaga 4 för tider och 
beräkningar. 
Detta är ganska intetsägande siffror då det är effektiv monteringstid. Möjligtvis ger siffrorna 
en anvisning om hur lång den verkliga monteringstiden är. Många antaganden är gjorda och 
tidsstudierna är bristfälliga. 
Utformningen av arbetsplatsen och antalet montörer styrs naturligtvis av monteringstiden, i 
det här fallet är det dock mycket svårt att optimera arbetskraften utan att riskera stora 
förseningar när det blir mycket att göra. Det går heller inte att bemanna arbetsplatsen som om 
de skulle ha full beläggning, all utrustning, hela tiden då detta blir missvisande. 
För att få lämpliga tider görs en kompromiss, ett fall när det är mycket att göra, dock inte all 
utrustning på alla maskiner. 
 
8.2.2 Bemanning 
En tanke kan vara att det är en man som monterar enbart 110-120 och två man som monterar 
L60-90. Utöver detta kan det behövas en man som hjälper till där det behövs, eftersom 
”utrustningsintervallen” kommer olika och ofta mycket på en gång. 
 
Antalet mantimmar som behövs för att montera small ramverk blir: 
45 196 + 36 872 + 41 075 = 123 143min = 2 052,4h = 241 skift (8.5 arbetstimmar) 
Antalet mantimmar som behövs för att montera medium ramverk blir: 
71 946 min = 1 199,1h = 141 skift (8,5 arbetstimmar) 
Av detta kan man utläsa att monteringstiden för utrustningen inte är speciellt hög, i alla fall 
inte med den bemanning som är tänkt i vår layout. Utrustningarna varierar mycket och 
arbetsplasten blir mycket störningskänslig om vi inte väljer att överbemanna.  
En ny tidsstudie krävs om det skall gå att få en rättvisande bemanning. 
 
8.2.3 Materialstruktur 
För att underlätta för montörerna ligger allt material som är gemensamt mellan Small och 
Medium i mitten, pallställ MA 03-05, vilket gör att avstånden minskar för montörerna. 
Redskapsfästena är inte medräknade i pallplatserna utan måste beställas av truckchaufförerna 
när det är dags att montera dem. Vi anser inte att en mellanlagring av redskapsfästen på 
arbetsplatsen är nödvändig. 
 
8.2.4 Specialverktyg 
Även här måste en ”easy mover” införskaffas för transporten av ramverk. 
Travers finns på arbetsplatsen. 
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8.3 Resultat och diskussion 
Även här skulle monteringstiden kunna kortas om fler detaljer förmonterades på ramflödet, 
motsvarande förslag på Large. 
 
Även om monteringsbanorna ändrar takt så skall arbetsplatsen kunna anpassas efter den nya 
takten utan ombyggnad, dock kanske det kräver mer personal om de sänker tiderna. 
Takten på banorna idag är: Stora 1,4 h, Medium 2,0 h och Small 1,6 h 
Arbetsplatsen dimensioneras efter dagens monteringstakter, men med hänsyn tagen till en 
eventuell sänkning. 
Om principen ”just in time” skall användas måste hänsyn tas till att monteringsprocessen skall 
bli så befriad från störningar som möjligt. Det lättaste sättet att undvika störningar är att 
överdimensionera arbetsplatsen när det gäller antalet mantimmar. 
För att få arbetsplatsen funktionell utan allt för stora förluster, ställs vissa krav på 
monteringen och framförallt utrustningen på maskinerna. 
Centralsmörjningen är helt klart den begränsande faktorn när det gäller monteringstiden. Den 
står för ca 75% av tiden för ett fullutrustat ramverk. Detta innebär att övriga utrustningar inte 
påverkar monteringstiden i samma utsträckning som centralsmörjningen. Ett jämnt flöde med 
centralsmörjning skulle vara optimalt, i dagens siffror skulle det bli ca var tredje ramverk, då 
ca 30% av maskinerna är utrustade med centralsmörjning. 
Om detta vore fallet skulle dimensioneringen av arbetsplatsen underlättas. 

8.4 Slutsats 
En ny tidsstudie krävs om det skall gå att få en rättvisande bemanning. 
Fås en chassistyrning eller mellanlagring som fungerar kommer monteringen att flyta på 
relativt smidigt även om det kommer flera ramverk med c-smörj på rad då mellanlagringen 
jämnar ut fluktuationerna.  
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9 Framtiden 

9.1 Inledning 
Önskemål om en framtida lösning, låt oss säga sex år framåt i tiden, har framkommit. 
På denna uppgift kan svängarna tas ut. Platsen är inte begränsad och arbetsplatsen är fri att 
placeras efter eget tycke, lämpligvis vid någon av de nuvarande monteringsbanorna.  
Exempelvis kan detaljmonteringen av motorer vara en lämplig plats att skissa på då 
förutsättningarna och ytan är liknande en framtida monteringsline. Pallställslayouter behövs 
ej, här är det monteringsprincipen som är det viktiga. Förutsättningarna är att alla modellers 
ramverk skall gå genom monteringslinjen och all utrustning skall vara möjlig att montera. 
Helst skall ingen mellanlagring behövas. Allt för att få kompletta ramverk i rätt tid. 
Det finns olika varianter. Den första blir att titta på ramverken som kommer monterade från 
ramflödet vid bearbetningen.En annan variant är att montera ramverken från början till 
kompletta enheter. Alltså bygga på det ramflöde som finns i nuläget, dock behöver inte 
monteringen ske vid bearbetningen. Fördelaktigt vore om monteringen kunde ske i anslutning 
till banan. 

9.2 Monteringsflöde, endast utrustning 
9.2.1 Layout 
En förmonteringsline med lyftramverk som löper parallellt med de sista stationerna på en 
gemensam hjullastarmonteringsline. Problemet är att man skall förse monteringslinen med 
många modeller och flera olika utrustningskombinationer. I nuläget sex olika ramverk, tolv 
om man räknar med long boom, samt ett antal olika utrustningskombinationer. 
Antagande gällande monteringstakt, på denna nya stora monteringsline, sätts till 0,5 h. Med 
detta antagande monteras 17 maskiner per skift jämfört med dagens cirka 16 maskiner. För att 
klara av de många olika kombinationer av både utrustning och ramverksmodeller så föreslås 
en buffert på fyra kompletta ramverk. För layout se figur 4 nedan. 
 

 
 
Figur 5. Layout framtida monteringline i anslutning till gemensam monteringline. 
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9.3 Monteringsflöde, ramflöde och utrustning 
Det nuvarande ramflödet byggs ut och utrustningar monteras på direkt i samband med 
monteringen av ramverken.  
Detta kräver färdigmålade detaljer, vilket ökar risken för lackskador. Det innebär även mer 
jobb för måleriet med detaljer, detta kanske kan läggas ut på externa lackeringsfirmor och på 
så sätt minska arbetsbelastningen på måleriet som idag är en flaskhals.  
Om det skall gå att förmontera ramverken utan anslutning till monteringsbanan krävs 
chassistyrning. Byggs förmonteringsbanan i anslutning till monteringslinen kan man använda 
sig av buffert som i ovanstående förslag. 
Monteringstakten antas även här till 0,5 h. 

9.4 Resultat och diskussion 
Tidigare förslag [1] finns på att rationalisera monteringen för att underlätta styrningen av 
ramverk mellan ramflödet och förmonteringen av c-smörj och utrustning. 
Om monteringen kunde ske i ett enda flöde skulle det underlätta hanteringen av ramverk 
avsevärt. Den yta i tälten som skulle kunna frigöras där mellanlagringen av ramverk mellan 
ramflödet och förmonteringen sker idag skulle exempelvis kunna utnyttjas för att få till en 
fungerande chassistyrning av kompletta ramverk. 
Problemen är dels att risken för lackskador ökar samt att ramflödet idag svetsar på ”bultar” till 
hydraulslangsfästen. Denna svetsmetod kräver omålade ramverk, alternativt bortslipad färg. 

9.5 Slutsats 
Då framtiden är mycket osäker är det svårt att bygga upp en arbetsplats i detalj.  
Koncepten med de liner i ovanstående förslag går dock att anpassa relativt väl med olika 
scenario såsom ökad produktionstakt och krav på utrymme. De konstruktionsändringar som 
förmodligen kommer att göras fram tills dess att en gemensamline är möjlig är svåra att sia 
om, förslagen är därför mycket allmänt hållna. 
Inga invändningar finns för att inte förmontera alla ramverk i en och samma line i ett framtida 
perspektiv, då detta ses som den mest effektiva lösningen och i enlighet med frabrikens 
framtidsvisioner. 
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10 Tackord 
Vi skulle vilja tacka Volvo Hauler & Loader Division i Arvika för att de har låtit oss utföra 
vårt examensarbete hos dem. Framförallt skulle vi vilja tacka Johan Karlsson samt Marcus 
Nävehed som har varit våra handledare på företaget.  
Vi skulle även vilja tacka övrig personal på produktionsteknik. 
Montörerna på förmonteringen skall också ha ett tack för sin goda samarbetsvilja och positiva 
inställning. Ett tack går också ut till vår handledare på Universitetet, Lennart Berglund. 
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Bilaga 1: Mötesprotokoll  
 
060320 
 
Närvarande: 
Erik Olsson 
Christian Jonsson 
Johan Karlsson, handledare/prod.tekn 
Lena Gustavsson, prod.tekn. 
Hans-Erik Jonsson, arbetsledare bearbetning 
Jonas Klarström, montör 
Trond Nygårdsmoen, tf. arbetsledare 
 
Placering 
Två olika förslag på placering av arbetsplatsen fanns, antingen närmast arborrveket eller 
närmast Heckerten. Valet föll på en placering närmast Heckerten efter önskemål från 
produktionsledarna på bearbetningsavdelningen. 
 
Layout 
Till detta möte fanns åtta förslag på layouter. 
Valet föll på förslaget vi valt att kalla ”layout 8”, då den tog minst plats. Detta var den 
avgörande faktorn då utrymme är något av en bristvara i fabriken.  
 
Säkerhetbestämmelser 
Frågetecken uppstod kring säkerheten på arbetsplatsen då viss trucktrafik förekommer på 
arbetsplatsen, framför allt matningen av pallställ som i ”layout 8” sker inifrån arbetsområdet. 
Diskussioner med Kjell-Åke Jonsson på West Hälsan kommer att tas. 
 
Specialverktyg 
För att kunna transportera ramverken inne på arbetsplatsen krävs viss ”drag hjälp”. Vårt 
förslag till denna hjälp är ett verktyg som kallas ”easy mover”. 
Inga invändningar fanns till detta förslag. 



Bilaga 2 Materialstruktur, flytt av befintliga arbetsplats.
Behöver kontrolleras

Halvpall Helpall Delad helpall LRV C-smörj
Antal pallar 0 0 Redskapsfäste
Antal pallplatser som behövs 44 9 0 Extra hydraulfunktioner

Centralsmörjning Redskapsfäste

Benämning Artikelnummer Pallstorlek 60 70 90 110 120 150 180 220 Ny pallplats
Rör 11177549 MA02 Helpall (L) x x MA01 "Helpall istället för delad helpall"
Rör 11177552 MA02 Helpall (L) x x MA01 "Helpall istället för delad helpall"
Slang 11707875 MA03 Halvpall (K) x x MA01
Slang 11177548 MA03 Halvpall (K) x x MA01
Slang 11706030 MA03 Halvpall (K) x MA01
Slang 11177620 MA03 Halvpall (K) x MA01
Rör 11177571 MA02 Helpall (L) x MA02 "Helpall istället för delad helpall"
Rör 11177572 MA02 Helpall (L) x MA02 "Helpall istället för delad helpall"
Slang 11708646 MA02 Halvpall (K) x x MA02
Slang 11707873 MA02 Halvpall (K) x x MA02
Slang 11706028 MA01 Halvpall (K) x MA02
Slang 11706032 MA01 Halvpall (K) x MA02
Slang 11706027 MA01 Halvpall (K) x MA03
Slang 11708535 MA01 Halvpall (K) x MA03
Anslutningsblock 11177553 MA01 Halvpall (K) x x MA03
Fördelningsblock 11177558 MA01 Halvpall (K) x x MA03
Fördelningsblock 11177624 MA01 Halvpall (K) x MA03
Fördelningsblock 11177628 MA01 Halvpall (K) x MA03
Slang 11148955 MA07 Helpall (L) x x MA03
Fäste 11173600 MA07 Halvpall (K) x x MA04
Fäste 11173602 MA07 Halvpall (K) x x MA04
Slang 936131 MA07 Helpall (L) x x MA04
Slang 11173120 MA08 Helpall (L) x MA04
Kitsats 3:e LRV 80275 MA08 Helpall (L) x MA04
Slang 11177106 MA04 Halvpall (K) x x MA05
Slang 11176856 MA04 Halvpall (K) x x x MA05
Slang 11177329 MA04 Halvpall (K) x MA05
Slang 11176857 MA04 Halvpall (K) x x x x MA05
Fördelningsblock 11177114 MA04 Halvpall (K) x x MA05

ModellNuvarande 
pallplats



Benämning Artikelnummer Pallstorlek 60 70 90 110 120 150 180 220 Ny pallplats
ModellNuvarande 

pallplats
Fördelningsblock 11177311 MA04 Halvpall (K) x x MA05
Kitsats L120E3 Long Boom 82601 MA03 Helpall (L) x MA05
Kitsats L110E Long Boom 83377 MA08 Halvpall (K) x MA06
Kitsats L90E Long Boom 83378 MA08 Halvpall (K) x MA06
Skruv 11176956 MA02 Halvpall (K) x x x x x x x x MA06
Slang 11177108 MA04 Halvpall (K) x x MA06
Rör 11177112 MA06 Halvpall (K) x x x x x MA06 "Halvpall istället för delad helpall"
Rör 11177104 MA06 Halvpall (K) x x x x x MA06 "Halvpall istället för delad helpall"
Skyddsring 11176963 MA06 Halvpall (K) x x x x x MA06
Skyddsring 11176959 MA06 Halvpall (K) x x x x x MA06
Kitsats L70E Long Boom 83379 MA07 Halvpall (K) x MA07
Kitsats L60E Long Boom 83380 MA07 Halvpall (K) x MA07
Slang 11177223 MA04 Halvpall (K) x MA07
Fördelningsblock 11177227 MA05 Halvpall (K) x MA07
Fördelningsblock 11177226 MA05 Halvpall (K) x MA07
Fördelningsblock 11177327 MA05 Halvpall (K) x MA07
Fördelningsblock 11177328 MA05 Halvpall (K) x MA07
Slang 11177224 MA05 Halvpall (K) x MA07
Slang 11177333 MA05 Halvpall (K) x MA08
Slang 11177332 MA05 Halvpall (K) x MA08
Slang 11177330 MA05 Halvpall (K) x MA08
Fördelningsblock 11761959 MA06 Halvpall (K) x MA08
Fördelningsblock 11177335 MA06 Halvpall (K) x MA08
Smörjslang 11177151 MA06 Halvpall (K) x x MA08



HA-ställ

60 59 58 57 56 55 54 53

11706032
11177572 S-80276 11024445 11148955 11173266 80907

11706028 11176956 11173268
111707873 11177628 11173602

11177571 11173120 11048082 11108441 936144
111708646 11177624 11173600 11048020 11048081
11177620 11177558

MONTERING LRV 11177552 MONTERING LRV 80277 11176305 11108622 936131 11108440
C-SMÖRJ 11706030 11177553 STANDARD

11177548 11708535
11177549 80275 11027088 11027070 11173121 11176473

11707875 11706027 11108655K

Svart=Gemensam
Röd=L150E
Blå=L180E
Grön=L220E

 



Bilaga 3 Materialstruktur, Large.

Halvpall Helpall Delad helpall C-smörj
Antal pallar 25 19 Extra hydraulfunktioner

 Redskapsfäste
Övrigt

Benämning Artikelnummer Pallstorlek 60 70 90 110 120 150 180 220 Ny pallplats
Rör 11177549 MA02 Helpall (L) x x HA60 (1) "Helpall istället för delad helpall"
Rör 11177552 MA02 Helpall (L) x x HA60 (2)  "Helpall istället för delad helpall"
Rör 11177571 MA02 Helpall (L) x HA60 (3) "Helpall istället för delad helpall"
Rör 11177572 MA02 Helpall (L) x HA60 (4) "Helpall istället för delad helpall"
Slang 11707875 MA03 Halvpall (K) x x HA59 (1)
Slang 11177548 MA03 Halvpall (K) x x HA59 (1)
Slang 11706030 MA03 Halvpall (K) x HA59 (2)
Slang 11177620 MA03 Halvpall (K) x HA59 (2)
Slang 11708646 MA02 Halvpall (K) x x HA59 (3)
Slang 11707873 MA02 Halvpall (K) x x HA59 (3)
Slang 11706028 MA01 Halvpall (K) x HA59 (4)
Slang 11706032 MA01 Halvpall (K) x HA59 (4)
Slang 11706027 MA01 Halvpall (K) x HA58 (1)
Slang 11708535 MA01 Halvpall (K) x HA58 (1)
Anslutningsblock 11177553 MA01 Halvpall (K) x x HA58 (2)
Fördelningsblock 11177558 MA01 Halvpall (K) x x HA58 (2)
Fördelningsblock 11177624 MA01 Halvpall (K) x HA58 (3)
Fördelningsblock 11177628 MA01 Halvpall (K) x HA58 (3)
Skruv 11176956 MA02 Halvpall (K) x x x x x x x x HA58 (4) Ev. fixmtrl.
Kitsats 3:e LRV 80275 HA52 (1) Helpall (L) x HA57 (1)
Kitsats 3:e 4:e 80277 HA52 (3) Helpall (L) x HA57 (2)
Fäste 11173600 HA57 (3) Halvpall (K) x x HA57 (3)
Fäste 11173602 HA57 (3) Halvpall (K) x x HA57 (3)
Kitsats 3:e, long boom 80276 HA57 (4) Helpall (L) x HA57 (4)
Tilttapp 11027088 HA56 (1) Helpall (L) x x HA56 (1)
Tilttapp 11176305 HA56 (2) Helpall (L) x HA56 (2)
Slang 11173120 HA56 (3) Helpall (L) x HA56 (3)
Bricka 11024445 HA56 (4) Helpall (L) x x HA56 (4)
Tapp, redskapsfäste 11027070 HA55 (1) Helpall (L) x x HA55 (1)
Tapp, redskapsfäste 11108622 HA55 (2) Helpall (L) x HA55 (2)
Tätningsring 11048020 HA55 (3) Halvpall (K) x x HA55 (3)

ModellNuvarande 
pallplats



Benämning Artikelnummer Pallstorlek 60 70 90 110 120 150 180 220 Ny pallplats
ModellNuvarande 

pallplats
Tätningsring 11048082 HA55 (3) Halvpall (K) HA55 (3)
Slang 11148955 HA57 (2) Helpall (L) x x HA55 (4)
Slang 11173121 HA54 (1) Helpall (L) x HA54 (1)
Slang 936131 HA54 (2) Helpall (L) x x HA54 (2)
Tätningsring 11108441 HA54 (3) Halvpall (K) x HA54 (3)
Tätningsring 11048081 HA54 (3) Halvpall (K) x x x HA54 (3)
Slang, long boom 11173268 HA54 (4) Halvpall (K) x HA54 (4)
Tryckledning, long boom 11173266 HA54 (4) Halvpall (K) x HA54 (4)
Smörjrör 11176473 HA53 (1) Halvpall (K) x x HA53 (1)
Smörjrör 11108655 HA53 (1) Halvpall (K) x HA53 (1)
Tätningsring 11108440 HA53 (2) Helpall (L) x HA53 (2)
Slang 936144 HA52 (4) Helpall (L) x x HA53 (3)
3.e 4:e hytt 80907 HA52 (2) Helpall (L) HA53 (4)



Bilaga 4: Tider och beräkningar 
 
L60 
Redskapsfäste 
Tid: 14 min 
Antal maskiner per år: 514 st 
Total tid: 7196 min 
 
Redskapfäste med c-smörj 
Tid: 14 min  
Antal maskiner per år: 118 st 
Total tid: 1652 min 
 
C-smörj 
Tid: 110 min 
Antal maskiner per år: 212 st 
Total tid: 23320 min
 
3:e Hydraulfunktion 
Tid: 14 min 
Antal maskiner per år: 309 st 
Total tid: 4326 min 
 
3:e 4:e Hydraulfunktion 
Tid: 17 min 
Antal maskiner per år: 177 st 
Total tid: 3007 min 
 
Redskapslåsning 
Tid: 13 min 
Antal maskiner per år: 554 st 
Total tid: 7202 min 
 
 
”Överdimensionerad tidsapprox.” 
47221 min 
 



”Förenklade” tidsräkningar 
 
3:e 4:e Hydraulfunktion + redskapslåsning 
Tid: 24 min  
Antal maskiner per år: 177 st 
Total tid: 4248 min 
 
3:e Hydraulfunktion + redskapslåsning 
Tid: 19 min  
Antal maskiner per år: 309 st 
Total tid: 5871 min 
 
Redskapslåsning 
Tid: 13 min  
Antal maskiner per år: 68 st 
Total tid: 884 min 
 
”Underdimensionerad tidsapprox.” 
43171 min 
 
 
Approximativ medeltid: 45196 min 
 
Detta ger en utrustningsmonteringstid per maskin: 65,6 min
 



L70 
 
Redskapsfäste 
Tid: 14 min 
Antal maskiner per år: 386 st  (samma S-nr som L90) 
Total tid: 5404 min 
 
Redskapfäste med c-smörj 
Tid: 14 min  
Antal maskiner per år: 134 st 
Total tid: 1876 min 
 
C-smörj 
Tid: 110 min 
Antal maskiner per år: 189 st 
Total tid: 20790 min
 
3:e Hydraulfunktion 
Tid: 14 min 
Antal maskiner per år: 241 st 
Total tid: 3374 min 
 
3:e 4:e Hydraulfunktion 
Tid: 17 min 
Antal maskiner per år: 100 st 
Total tid: 1700 min 
 
Redskapslåsning 
Tid: 13 min 
Antal maskiner per år: 384 st 
Total tid: 4992 min 
 
”Överdimensionerad tidsapprox.” 
38136 min 
 



”Förenklade tidsräkningar”, samma antaganden som på L60 
 
3:e 4:e Hydraulfunktion + redskapslåsning 
Tid: 24 min  
Antal maskiner per år: 100 st 
Total tid: 2400 min 
 
3:e Hydraulfunktion + redskapslåsning 
Tid: 19 min  
Antal maskiner per år: 241 st 
Total tid: 4579 min 
 
Redskapslåsning 
Tid: 13 min  
Antal maskiner per år: 43 st 
Total tid: 559 min 
 
”Underdimensionerad tidsapprox.” 
35608 min 
 
 
Approximativ medeltid: 36872 min 
 
Detta ger en utrustningsmonteringstid per maskin: 69,2 min
 
 



 L90 
 
Redskapsfäste 
Tid: 14 min 
Antal maskiner per år: 387 st  (Samma S-nr som på L70) 
Total tid: 5418 min 
 
Redskapfäste med c-smörj 
Tid: 14 min  
Antal maskiner per år: 123 st 
Total tid: 1722 min 
 
C-smörj 
Tid: 110 min 
Antal maskiner per år: 211 st 
Total tid: 23210 min
 
3:e Hydraulfunktion 
Tid: 16 min 
Antal maskiner per år: 282 st 
Total tid: 4512 min 
 
3:e 4:e Hydraulfunktion 
Tid: 19 min 
Antal maskiner per år: 115 st 
Total tid: 2185 min 
 
Redskapslåsning 
Tid: 12 min 
Antal maskiner per år: 468 st 
Total tid: 5616 min 
 
”Överdimensionerad tidsapprox.” 
42663 min 
 



”Förenklade tidsräkningar”, samma antaganden som på L60 
 
3:e 4:e Hydraulfunktion + redskapslåsning 
Tid: 23 min  
Antal maskiner per år: 115 st 
Total tid: 2645 min 
 
3:e Hydraulfunktion + redskapslåsning 
Tid: 20 min  
Antal maskiner per år: 282 st 
Total tid: 5640 min 
 
Redskapslåsning 
Tid: 12 min  
Antal maskiner per år: 71 st 
Total tid: 852 min 
 
”Underdimensionerad tidsapprox.” 
39487 min 
 
Approximativ medeltid:  41075 min 
 
Detta ger en utrustningsmonteringstid per maskin: 58,5 min
 



L110/120 
 
Redskapsfäste 
Tid: 14 min 
Antal maskiner per år: 554 st 
Total tid: 7756 min 
 
Redskapfäste med c-smörj 
Tid: 14 min  
Antal maskiner per år: 176 st 
Total tid: 2464 min 
 
C-smörj 
Tid: 110 min 
Antal maskiner per år: 446 st 
Total tid: 49060 min
 
3:e Hydraulfunktion 
Tid: 16 min 
Antal maskiner per år: 406 st 
Total tid: 6496 min 
 
3:e 4:e Hydraulfunktion 
Tid: 19 min 
Antal maskiner per år: 82 st 
Total tid: 1558 min 
 
Redskapslåsning 
Tid: 12 min 
Antal maskiner per år: 547 st 
Total tid: 6564 min 
 
”Överdimensionerad tidsapprox.” 
73898 min 



”Förenklade” tidsräkningar, samma antaganden som på L60 
 
3:e 4:e Hydraulfunktion + redskapslåsning 
Tid: 23 min  
Antal maskiner per år: 82 st 
Total tid: 1886 min 
 
3:e Hydraulfunktion + redskapslåsning 
Tid: 20 min  
Antal maskiner per år: 406 st 
Total tid: 8120 min 
 
Redskapslåsning 
Tid: 12 min  
Antal maskiner per år: 59 st 
Total tid: 708 min 
 
”Underdimensionerad tidsapprox.” 
69994 min 
 
 
Approximativ medeltid: 71946 min 
 
Detta ger en utrustningsmonteringstid per maskin: 49,7 min



 



Bilaga 5, Materialstruktur small/medium lyftramverk

Halvpall Helpall Delad helpall
Antal pallar 37 18 2 C-smörj
Antal pallplatser som behövs 18,5 18 1 Extra hydraulfunktioner

Redskapsfäste

Benämning Artikelnummer Pallstorlek 60 70 90 110 120 150 180 220 Ny pallplats
Slangledning 936080 HN70 Helpall (L) x x MA01 (1)
Slangledning 3:e, 3:e 4:e LB 936107 Helpall (L) x x MA01 (2)
Fäste höger LB 11411931 Halvpall (K) x MA01 (3)
Fäste vänster LB 11411930 Halvpall (K) x MA01 (3)
Fäste höger LB 11410089 Halvpall (K) x MA01 (4)
Fäste vänster LB 11410088 Halvpall (K) x MA01 (4)
Slang 11177108 MA04 Halvpall (K) x x MA02 (1)
Slang 11177106 MA04 Halvpall (K) x x MA02 (1)
Fördelningsblock 11177114 MA04 Halvpall (K) x x MA02 (2)
Fördelningsblock 11177311 MA04 Halvpall (K) x x MA02 (2)
Slangledning, redskapslåsning 11148953 HN72 Helpall (L) x x MA02 (3)
Kitsats L110E Long Boom 83377 MA08 Halvpall (K) x MA02 (4)
Rör 11177104 MA06 Helpall (L) x x x x x MA03 (1) "Helpall istället för delad helpall"
Rör 11177112 MA06 Helpall (L) x x x x x MA03 (2) "Helpall istället för delad helpall"
Skyddsring 11176963 MA06 Halvpall (K) x x x x x MA03 (3)
Skyddsring 11176959 MA06 Halvpall (K) x x x x x MA03 (3)
Slang 11176857 MA04 Halvpall (K) x x x x MA03 (4)
Slang 11176856 MA04 Halvpall (K) x x x MA03 (4)
Kitsats L120E3 Long Boom 82601 MA03 Helpall (L) x MA04 (1)
Tapp, lyft 11015759 HY56, HN72 Helpall (L) x x x x MA04 (2)
Tapp, tilt 11016121 HY56, HN66 Helpall (L) x x x x MA04 (3)
Blåringar 11048019 HY56 Delad helpall (L) x x x x MA10 (4)
Blåringar 11048020 HY56 Delad helpall (L) x x x x MA10 (4)
Slangledning, redskapslåsning 11180934 HY58 Helpall (L) x x x MA05 (1)
Fäste, höger 11173600 HY59, HN71 Halvpall (K) x x x MA05 (2)
Fäste, vänster 11173602 HY59, HN71 Halvpall (K) x x x MA05 (2)
Blåringar 11176531 Helpall (L) x MA05 (3)
Kitsats L90E Long Boom 83378 MA08 Halvpall (K) x MA05 (4)
Skruv 11176956 MA02 Halvpall (K) x x x x x x x x MA05 (4)
Slangledning 11173870 HY58 Helpall (L) x MA06 (1)
Fäste, höger 11173642 HY58 Halvpall (K) x x MA06 (2)

ModellNuvarande 
pallplats



Benämning Artikelnummer Pallstorlek 60 70 90 110 120 150 180 220 Ny pallplats
ModellNuvarande 

pallplats
Fäste, vänster 11173643 HY58 Halvpall (K) x x MA06 (2)
Fäste (mittenpartiet) 11173262 HY59 Halvpall (K) x MA06 (3)
Fäste (mittenpartiet) 11173531 HY59 Halvpall (K) x MA06 (3)
Slangledning 3:e och 3:e 4:e LB 11411951 HY51 Helpall (L) x MA06 (4)
Slangledning 3:e 936121 HY58 Helpall (L) x MA07 (1)
Slangledning 4:e 936168 HY59 Helpall (L) x MA07 (2)
Slangledning 3:e LB 937642 HY51 Helpall (L) x MA07 (3)
Slangledning 4:e LB 937643 HY51 Helpall (L) x MA07 (4)
Smörjslang 11707371 MA06 Halvpall (K) x MA08 (1)
Smörjslang 11177151 MA06 Halvpall (K) x x MA08 (1)
Fördelningsblock 11177335 MA06 Halvpall (K) x MA08 (2)
Fördelningsblock 11761959 MA06 Halvpall (K) x MA08 (2)
Slang 11177330 MA05 Halvpall (K) x MA08 (3)
Slang 11177224 MA05 Halvpall (K) x MA08 (3)
Slang 11177332 MA05 Halvpall (K) x MA08 (4)
Slang 11177333 MA05 Halvpall (K) x MA08 (4)
Fördelningsblock 11177328 MA05 Halvpall (K) x MA09 (1)
Fördelningsblock 11177327 MA05 Halvpall (K) x MA09 (1)
Fördelningsblock 11177226 MA05 Halvpall (K) x MA09 (2)
Fördelningsblock 11177227 MA05 Halvpall (K) x MA09 (2)
Slang 11177223 MA04 Halvpall (K) x MA09 (3)
Slang 11177329 MA04 Halvpall (K) x MA09 (3)
Kitsats L60E Long Boom 83380 MA07 Halvpall (K) x MA09 (4)
Kitsats L70E Long Boom 83379 MA07 Halvpall (K) x MA09 (4)
Tapp, lyft 11091998 HY57 Helpall (L) x MA10 (1)
Tapp, tilt 11101699 HY57 Helpall (L) x MA10 (2)
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