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Sammanfattning 

Dagens garagedomkrafter är svåra att förflytta, där positionering ofta kräver många 

manuella rörelser och relativt höga manuella krafter. I samarbete med REHOBOT 

Hydraulics AB utfördes ett projekt fokuserat på att underlätta förflyttningen av 

garagedomkrafter. Enligt uppdraget ska detta lösas med hjälp av pneumatik som skapar 

en lufthinna mellan domkraftens undersida och golvet. Detta innebär en 

konstruktionslösning med mycket låg friktion, vilket i sin tur möjliggör enkel manuell 

förflyttning av domkraften utan riktningskrav. 

En förstudie utfördes som undersökte konkurrerande garagedomkrafter, ljudergonomi, 

kvaliteten på verkstadsgolv samt metoder för att bära en massa med hjälp av aerostatik. 

Funktionsmodeller skapades utifrån de aerostatiska metoderna. Informationen 

insamlad i förstudien sammanfattades i en kravspecifikation. Kravspecifikationen 

användes som stöd vid konceptutvecklingen. Resultatet bygger på användandet av två 

lyftenheter där den principiella konstruktionslösningen innebär att lyftenheterna kan 

integreras i företagets nuvarande domkraftskonstruktioner med endast ett fåtal 

modifikationer. Lyftenheternas placering och utformning innebär möjlighet till 

förflyttning, både med hjul samt med aerostatik. 

Slutkonceptet utvecklades vidare i en detaljkonstruktionsfas. I denna fas beaktades 

tillverkningssätt, utvärdering av miljöpåverkan samt montering och demontering. 

Examensarbetet avslutas med majoriteten av detaljkonstruktionsfasen återstående, med 

en diskussion kring projektet i stort och rekommendationer för fortsatt 

utvecklingsarbete. 

Abstract 

Today's trolley jacks are difficult to move, where positioning often requires many 

manual movements and relatively high manual forces. In collaboration with REHOBOT 

Hydraulics AB, a project focused on easing the movement of trolley jacks was carried 

out. According to the assignment this is to be solved with the help of pneumatics that 

creates an air film between the jack and the floor. This means a technical solution with 

very low friction, which in turn enables easy manual movement of the jack without 

directional requirements. 

A study was conducted that examined the competing trolley jacks, noise ergonomics, 

quality of shop floors and aerostatic principles. Models were created to test different 

aerostatic principles. The information collected in the pilot study was summarized in a 

requirements specification. These specifications were used to support the concept 

development. The project’s result is based on utilizing two lift-units which can be 

integrated into the company's current jack designs with only a few modifications 

required. The lifting units' location and design gives the possibility of movement using 

both wheels or with aerostatic bearing. 

The result was further developed into a detail design phase. This phase considered 

manufacturing processes, environmental impact assessment, as well as design for 

assembly and disassembly. The thesis concludes with the majority of the detail design 

phase remaining, with a discussion of the project in general and recommendations for 

further development.  
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 Inledning 1

Garagedomkrafter är viktiga verktyg vid omvårdnad, service och reparation av fordon. 

Garagedomkraftens huvudsyfte är att lyfta fordon, vanligen för att möjliggöra byte av 

hjul. Fordon har vanligen domkraftsfästen under karossen och dessa fästen används vid 

användning av domkraften för att lyfta fordonet. Detta innebär att domkraften manuellt 

behöver positioneras med relativt hög precision för att domkraften ska möta 

domkraftsfästet på avsett vis. Garagedomkrafter är i dagsläget svåra att navigera och 

otympliga för användaren att positionera. Detta leder till att användaren behöver lägga 

onödig tid och kraft på att få domkraften i rätt position. REHOBOT Hydraulics AB har 

av deras kunder, exempelvis bilmekaniker, fått förfrågan om det går att underlätta 

förflyttningen av deras domkrafter. 

För att lösa detta problem genomförs en undersökning kring möjligheter av förflyttning 

med hjälp av pneumatik istället för den traditionella hjullösningen. Pneumatikbaserad 

förflyttning skulle möjliggöra en i princip friktionsfri förflyttning som fungerar i 

samtliga förflyttningsriktningar, vilket skulle förenkla den manuella förflyttningen av 

domkrafterna.  

Den pneumatiska lösningen måste fungera i en verkstadsmiljö, samt möta kraven i SIS 

standard SS-EN-1494. 

 REHOBOT Hydraulics AB 1.1

REHOBOT Hydraulics AB etablerades under namnet NIKE Hydraulics i Eskilstuna 

1924 av Herbert Landin. Sedan dess har det svenska företaget utvecklat, producerat och 

marknadsfört produkter & system baserat på högtryckshydraulik. På 2010-talet blev 

NIKE förvärvat av REHOBOT (REHOBOT Hydraulics AB, 2013). Företaget är 

verksamt i Skandinavien, Europa, USA och Asien med runt 50 anställda och omsätter 

cirka 80 miljoner kronor. REHOBOT har en bred produktkatalog, däribland 

garagedomkraft GK2-3 samt höglyftande domkraft GHP2-2. Djupare fakta kring 

domkrafterna och dess funktioner finns i stycke 2.1. 

 Problem med dagens lösning 1.2

Problem med dagens garagedomkrafter är att de är svåra att förflytta. Utformningen av 

domkraften leder till onödiga och svåra rörelser vid placering av garagedomkraften. Att 

placera roterbara hjul vid lyftplattans ände är inte önskvärt då det kan leda till 

säkerhetsrisker. För att placera domkraften är det inte ovanligt att användaren får köra 

domkraften fram och tillbaka för att få domkraften på rätt position.  

 Uppdragsbeskrivning 1.3

Syftet med examensarbetet är att utveckla en lösning som underlättar förflyttningen och 

positionering av garagedomkrafter. Målet är att utveckla en produkt som fungerar bättre 

än dagens lösningar och tilltalar målgruppen ur användbarhets- och funktionsperspektiv. 

Målet är även att kunna presentera en fysisk modell i ett så slutgiltigt utförande som 

möjligt. Under arbetets gång kommer vikt att läggas på att framställa en 

produktionsekonomiskt genomtänkt produkt. 
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Målgruppen för projektet är främst bilmekaniker men även hemmafixare i alla åldrar. 

Huvudintressenter är REHOBOT Hydraulics AB, samt de studenter som utför 

examensarbetet. Övriga intressenter är nuvarande kunder till REHOBOT Hydraulics 

AB samt andra mekaniker världen över.  

Arbetet avgränsas till att enbart innehålla tekniska förflyttningslösningar kring 

REHOBOTS befintliga garagedomkraft GHP2-2 samt GK2-3. Huvudsakligt fokus 

kommer att ligga på pneumatiska förflyttningslösningar, dock kommer andra 

förflyttningsmetoder att beaktas. 

Arbetet förväntas resultera i en produkt som når upp till en vidareutvecklad version av 

nedanstående utgångskrav och är färdig för slutgiltig detaljkonstruktion. Den slutgiltiga 

kravspecifikationen återfinns i stycke 3.7. För att målen ska uppnås måste slutprodukten 

tilltala användarna mer än vad konkurrerande lösningar gör, samt innebära en 

förbättring i teknisk funktion relativt konkurrenterna. 

Produkten ska: 

 Förenkla förflyttning utan last, med hjälp av pneumatik 

 Ha låg miljöbelastning vid tillverkning 

 Vara attraktiv för så många potentiella kunder som möjligt på en global marknad 

 Ha högre prestanda än konkurrenternas lösningar, avseende förflyttning av 

domkraft 

 Övergripande metod 1.4

Projektet inleds med en bakgrundfas som tar upp den initiala informationen som finns 

till förfogande vid projektets start, därefter följer en förstudie. Förstudien innehåller 

litteraturstudier, datainsamling och problemdefinition som bygger upp en 

kravspecifikation. Kravspecifikationen ligger till grund för nästa steg som är 

konceptutveckling. Konceptutvecklingen baseras på att så många lösningsförslag som 

möjligt genereras för att sedan under arbetets gång sållas med hjälp av 

kravspecifikationen och systematisk utvärdering. Resultatet från jämförelsen utvärderas 

och bearbetas. Denna process upprepas under hela projektet och innebär att mängden 

koncept blir färre och färre samtidigt som de blir mer detaljerade. I projektets slutskede 

vidareutvecklas produkten ytterligare så att den stämmer med projektets målsättning. 

Utformningen och effektivisering av förflyttningsfunktionen görs med hjälp av fysiska 

funktionsmodeller, vilka används som underlag för utformningen av produkten. 

 Rapportuppbyggnad 1.5

Rapporten är uppbyggd av huvudkapitel som inleds med en kort inledning som 

beskriver kapitlets syfte och mål. I slutet på varje kapitel sammanfattas den viktigaste 

informationen som framkommit under kapitlet samt vilka slutsatser som kan dras utifrån 

detta. Kapitel 2 behandlar bakgrundsinformation om garagedomkrafter samt de aktiva 

standarderna kring garagedomkrafter. Kapitel 3 beskriver konkurrensanalys, kontakt 

med slutanvändare, fältstudie av verkstadsgolv, krav på ljudnivå, utveckling av 

funktionsmodeller för test av olika luftkuddar, garagedomkrafter och underlag samt 

teori bakom pneumatik och aerostatik. Kapitlet avslutas med skapande av en detaljerad 
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kravspecifikation för produkten. Kapitel 4 hanterar konceptutvecklingen bestående av 

bland annat konceptgenerering och beräkningar. Kapitel 5 beskriver konceptval och 

detaljdesign med delar som materialval, demonteringsanpassad konstruktion (DFDA - 

design for disassembly), feleffektsanalys (FMEA - failure mode effect analysis) och 

miljöpåverkan. Projektets resultat beskrivs i kapitel 6 med en efterföljande 

diskussionsdel i kapitel 7. Detta kapitel innehåller även förslag till vidare arbete. 
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 Bakgrund 2

För att kunna utveckla en produkt som uppfyller företagets samt användarnas krav på 

användarbarhet och funktionalitet behövs bakgrundsinformation om garagedomkrafter, 

problem med dagens lösning samt information om vilka standarder som finns angående 

garagedomkrafter. Detta kapitel tar upp dessa områden för att sedan leda vidare till en 

förstudie där ytterligare information insamlas. 

 Garagedomkraft 2.1

Garagedomkrafter är ett verktyg som används i verkstäder och i hemmamiljö. 

Huvudanvändningsområdet för en garagedomkraft är att lyfta upp fordon, t.ex. vid byte 

av hjul. Till skillnad från mekaniska domkrafter som vanligen finns i varje bil 

tillsammans med ett reservdäck, är garagedomkrafter ofta av hydraulisk typ. Principiellt 

innebär det att en användare applicerar en mekanisk kraft med hjälp av en hävstång, 

denna kraft överförs och utväxlas via en hydraulisk cylinder till en högre mekanisk 

kraft. Detta illustreras i figur 2.1 med hjälp av en black box. 

 

Figur 2.1, black box över hur en hydraulisk domkraft principiellt fungerar 

Det finns även garagedomkrafter som med pneumatik ersätter den initiala mekaniska 

kraften som användaren applicerar. En typisk garagedomkraft från REHOBOT 

Hydraulics AB kan ses i figur 2.2. 

 

Figur 2.2, en typisk garagedomkraft från REHOBOT 

Mekanisk kraft 

och stor rörelse 
Större Mekanisk 

kraft och liten 

rörelse 
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REHOBOT Hydraulics AB har ett brett sortiment av garagedomkrafter. Detta 

examensarbete fokuserar främst på standardgaragedomkraft GK2-3 och höglyftande 

garagedomkraft GHP2-2, vilken är den tyngsta garagedomkraften i företagets sortiment. 

Garagedomkrafterna har fyra hjul och manövreras med hjälp av en styrstång. Hjulen 

närmast styrstången kan vridas 360 grader i vertikal axel medan de två hjulen vid 

domkraftens lyfthuvud är låsta till en rotationsriktning. Lyftfunktionen drivs genom en 

hydraulisk pump som manövreras genom att mekanisk kraft appliceras med hjälp av 

garagedomkraftens styrstång/pumpspak. 

2.1.1 Modell GK2-3 

Garagedomkraft GK2-3 som kan ses i figur 2.3 är REHOBOTS 

standardgaragedomkraft. Produkten väger 29 kg och klarar av att anbringa en kraft på 

cirka 20000 N, vilket motsvarar lyft av en massa på cirka 2000 kg. Maximal lyfthöjd är 

535 mm med en minimum höjd på 130 mm från underlag. Produktens längd är 690 mm 

exklusive styrstången (REHOBOT, 2013). 

 

Figur 2.3, garagedomkraft GK2-3 

2.1.2 Modell GHP2-2 

REHOBOTS höglyftande garagedomkraft GHP2-2, som kan ses i figur 2.4, är 

företagets tyngsta garagedomkraft. Produkten väger 74 kg och klarar av att anbringa en 

kraft på cirka 20000 N. Maximal lyfthöjd är 910 mm med en minimum höjd på 127 mm 
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från underlag. Den mekaniskt tillförda kraften på GHP2-2 kan även ersättas av 

pneumatik. Domkraftens längd är 1510 mm (NIKE, 2010). 

 

Figur 2.4, en NIKE GHP-domkraft 

 SIS standard SS- EN 1494 2.2

REHOBOT Hydraulics AB använder sig utav SIS standard SS-EN-1494 som är 

standard för Lyftutrustning – Rörliga eller flyttbara domkrafter och likartad 

lyftutrustning (SS – EN - 1494). För att den nya produkten ska vara godkänd för 

användning är det vitalt att produkten uppfyller samtliga krav i standarden.  

Standarden innehåller krav angående interface mot användare, hållfasthet samt 

säkerhetsaspekter. Detta innebar att vissa krav från standarden inkluderades i projektets 

kravspecifikation. Dessa krav var ”hold to run”, ett dödmansgrepp som innebär att 

produktens funktionalitet ska kräva en konstant aktiv handling från användaren för att 

fungera. Detta krav ledde även till att domkraftens lyftfunktion inte ska kunna användas 

samtidigt som pneumatiska flyttfunktionen är i bruk. Ett annat krav är att produkten ska 

vara konstruerad så den klarar av att lyfta en massa på 2000 kg med en säkerhet på 1,65. 

Det sista kravet är att produkten ska kunna förflyttas med en maximal kraft på 300 N. 

Dessa framlyfta krav från standarden är de mest vitala för utvecklingen av 

förflyttningslösningen. Den slutliga lösningen måste uppfylla samtliga krav som finns i 

standarden. 

 Funktionsanalys 2.3

Utgångspunkten för en funktionsanalys är att koncentrera sig på vad den nya produkten 

ska lösa och inte hur det slutliga lösningen erbjuder funktionen eller ser ut. 

Funktionsanalysen ger en abstrakt modell över en produkt och dess funktioner, där 
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materiella egenskaper som form, mått och material inte finns med (Cross, 2008). 

Metoden utförs genom att först lista upp vilka inputs en produkt har samt vad utfallet av 

inputen blir. Mellan input och utfall finns en rad funktioner och delfunktioner. Genom 

att använda ett blockdiagram visas det hur en specifik input samverkar med en specifik 

funktion som i sin tur samverkar med nya funktioner som till slut resulterar i att ett 

utfall sker. Detta illustrerar på ett enkelt och lättläst sätt hur en produkts olika 

funktioner, inputs och utfall hänger ihop. 

I figur 2.5 kan en funktionsanalys på domkraft GK2-3 ses. Analysen utfördes för att 

analysera domkraftens funktioner för att se vilka inputs som krävs för att klara av att 

utföra följande funktioner: 

 Förflyttas till rätt position 

 Höja domkraftfunktionen 

 Sänka domkraftfunktionen 

 

Figur 2.5, funktionsanalys över GK2-3 

Funktionsanalysen fokuserade på samverkan mellan de tre olika funktionerna. Detta för 

att ta reda på om höjning samt sänkning av domkraftfunktionen var beroende av samma 

komponenter som förflyttningsfunktionen. I figur 2.5 syns det att funktionerna inte är 

beroende av samma komponenter, vilket betyder att förflyttningsfunktionen kan ändras 

utan att utföra ändringar på de andra funktionerna. 
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 Sammanfattning av bakgrund 2.4

Garagedomkrafter är vanligen en hydraulisk domkraft som finns i verkstäder. De drivs 

oftast med hjälp av en användare som överför en mekanisk kraft via hydraulik till en 

lyftplatta. REHOBOT har ett brett utbud av domkrafter. Detta arbete fokuserar på deras 

garagedomkraft GK2-3 som är en garagedomkraft med en egenvikt på 29 kg och 

maxhöjd vid lyft på 535 mm samt företagets höglyftande garagedomkraft GHP2-2 som 

har en egenvikt på 74 kg och har en maxhöjd vid lyft på 910 mm. Lyftfunktionen drivs i 

båda domkrafterna genom att användaren tillför mekaniskt kraft medan det även finns 

möjlighet att driva domkraften med hjälp av pneumatik på den höglyftande GHP2-2. 

En funktionsanalys utfördes på GK2-3 där det konstaterades att förflyttningsfunktionen 

inte använde samma komponenter som lyft- och sänkfunktionerna. Detta leder till att 

exempelvis inga hydraulikdelar behöver ändras för att en ändring av förflyttningsteknik 

sker. 

Problem med dagens garagedomkrafter är framförallt förflyttning, där placering av 

garagedomkrafterna är tid- och energikrävande. 
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 Förstudie 3

Huvudsyftet med förstudien är att undersöka dagens lösningar och metoder gällande 

pneumatikbaserade förflyttningsunderlättande tekniker. Användarintervjuer och 

miljöundersökningar utfördes genom en fältstudie där flera verkstäder och mekaniker 

inom Västra Götaland besöktes. Detta för att kartlägga kundkrav och önskemål. En 

konkurrensanalys utfördes för en djupare förståelse för marknaden. Förstudien avslutas 

med de kända och identifierade kraven och mål sammanfattade i en kravspecifikation 

tillsammans med projektets avgränsningar. 

 Konkurrensanalys 3.1

Vid utveckling av en ny produkt är det fördelaktigt att analysera och jämföra potentiella 

konkurrenter. En förståelse av konkurrenterna och konkurrerande produkter möjliggör 

utveckling av produkter som ligger steget före på marknaden och därav tillfredsställer 

konsumenter i högre grad och lockar fler konsumenter. Att sammanställa analysen i en 

tabell är ett effektivt sätt att jämföra likheter samt skillnader mellan varje konkurrerande 

produkt (Ulrich & Eppinger, 2008). 

Det finns flera olika metoder för att utveckla en produkt som är attraktiv på marknaden. 

Exempel på dessa är Customer focus som fokuserar på användarens behov och 

önskemål, Cost leadership som fokuserar på att erbjuda en så billig produkt som möjligt 

och Technology leadership som innebär att ny teknik införs till produkten som 

förbättrar alternativt förenklar arbetsuppgiften som produkten ska utföra (Ulrich & 

Eppinger, 2008). Denna konkurrensanalys fokuseras på Technology leadership, där 

lösningar angående produktens rörlighet är av extra intresse. 

REHOBOT utvecklar och tillverkar högkvalitativa garagedomkrafter. Konkurrerande 

företag är främst AC Hydraulics samt Compac, men även Bahco och Kamasa Tools. 

Det är garagedomkrafter från dessa företag tillsammans med garagedomkrafter från 

lågprisföretagen Jula AB, Biltema och Clas Ohlson AB som undersöks i analysen. 

Konkurrensanalysen kan ses i bilaga 1. 

Konkurrentanalysen visade att i nuläget finns det ingen garagedomkraft som direkt löser 

förflyttningsproblemet. Företaget AC Hydraulics erbjuder möjligheten att applicera två 

större luftfyllda däck. Däcken ska enligt AC Hydraulics underlätta förflyttning på 

ojämnt underlag. Exempel på de tillagda däcken kan ses på garagedomkraft DK50HLQ 

i figur 3.1. Däcken är dock stela och kan inte rotera i vertikal axel. 

 

Figur 3.1, AC Hydraulics garagedomkraft DK50HLQ (AC Hydraulics, 2012) 
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 Ljudergonomi 3.2

Inkludering av pneumatik i produktens konstruktion kan medföra höga bullernivåer. En 

undersökning om ljudergonomi utfördes därför för att försäkra att en 

förflyttningslösning ej medför personskador såsom hörselskador. 

Människan utsätts konstant av varierande ljudnivå. Nivån på ljud mäts i decibel (dB). 

Standardreferensen för dB är 0 och anses vara den lägsta ljudnivån människan kan 

uppfatta. Decibel är en logaritmisk skala vilket innebär att en ändring med faktorn 10 

innebär en ändring på 10 dB. En fördubbling av ljudnivå innebär en ökning på nästan 3 

dB (Geschwindt, 2012).  

I industriella miljöer är det vanligt att ljudet från flera maskiner ger utfall för en hög dB-

nivå. En hög nivå på dB ger skador på öron, vilket leder till sänkt hörsel. Hörseln går 

inte att reparera vilket innebär att det är viktigt att hålla dB-nivån så låg som möjligt för 

att undvika skador (Chang et al., 2011). 

3.2.1 Örats uppbyggnad 

Örat är uppbyggt av tre delar; ytterörat, mellanörat och innerörat. Ytterörat är den 

synliga delen av örat, den innehåller öronmusslan och hörselgången. Öronmusslan 

fångar upp ljud och leder det vidare genom hörselgången till trumhinnan. Utformningen 

av vårt ytteröra ger en förstärkande ljudeffekt mellan 3 till 5 dB, detta kan ökas genom 

att kupa händerna bakom örat (Geschwindt, 2012). 

Mellanörat består av en trumhinna, som är ett mycket tunt och elastiskt membran, samt 

hörselbenkedjan. Hörselbenkedjan består av tre delar: hammaren, städet och stigbygeln. 

Dessa förstärker ljudnivån till cirka 60 dB (Geschwindt, 2012).  

När ljudvågorna sedan når fram till innerörat aktiveras innerhårstrån och elektriska 

nervimpulser skickas via hörselnerven till hjärnan. Vid kraftiga ljudnivåer tar 

innerhårstråna skada och hörselförmågan försänks. Denna skada kallas sensorineural 

skada och går inte att reparera (Jones & Davis, 1999). 

3.2.2 Buller 

Som alla verktyg och maskiner genererar även pneumatiska verktyg buller. Buller 

definieras av arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller 2§ som ”Icke önskvärt ljud. 

Omfattar både hörselskadligt och störande ljud” (AFS, 2005). En bullernivå på 85 dB 

är skadligt att utsättas för under en längre tid (Chang et al., 2011). 

I en undersökning som utfördes av Tarter et al. (1990) undersöktes hörseln på montörer 

i en industriell miljö med en konstant bullernivå över 85 dB. I undersökningen framgår 

det att en utsättning av bullernivåer på 85 dB under 5 års tid resulterade i en 

hörselnedsättning på 28,3 dB vid 4 kHz. Det är en stor skillnad på bullernivån mellan 

industriell miljö och kontorsmiljö, där ljudnivån är runt 63 dB enligt Pope (2010). 

3.2.3 Arbetslivsverkets rekommendationer 

Enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller 3§ är det övre insatsvärdet 85 dB för 

daglig bullerexponeringsnivå och undre insatsvärdet 80 dB. Ett insatsvärde är det värde 
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som innebär krav på insatser ifall det överskrids (AFS, 2005). Detta innebär att den 

maximalt acceptabla bullernivån som produkten får generera är 80 dB.  

 Pneumatik 3.3

Pneumatik är en teknikgren som handlar om studier och tillämpning utav komprimerad 

gas för att producera mekanisk kraft eller rörelse. En elektriskt driven kompressor som 

driver pneumatiska cylindrar och andra pneumatiska maskiner och verktyg är en pålitlig 

teknik som är enkel att kontrollera och billig att driva jämfört med ett stort antal 

elektriska motorer (Majumdar, 1995). Den vanligaste gasen vid pneumatik är luft. 

Pneumatik har haft enorm betydelse för rationalisering och automatisering av fabriker. 

På grund av enkelheten av att komprimera och transportera luft används pneumatik idag 

i ett brett spektra av produkter. Det går att hitta pneumatik i borrmaskiner, 

mutterdragare, järnvägsvagnar, bromssystem i fordon och vid transport av produkter 

med ett viktspektrum mellan några kilo till flera ton. 

Metoden att bära en massa med hjälp av pneumatik kallas aerostatiskt luftlager. 

Aerostatik tillhör hydrostatik, men begreppet aerostatik används för att betona att gas 

(aero) används istället för vätska (hydro) som är traditionellt i hydrostatik (Batchelor & 

Stachowiak, 2005). 

 Aerostatiskt luftlager 3.4

Ett aerostatiskt luftlager är en teknik för att anbringa en kraft med hjälp av trycksatt gas 

(pneumatik), som t ex kan användas för att lyfta en viss massa. Vid aerostatiskt luftlager 

separeras två ytor av en tunn film av gas som pressas mellan ytorna med ett tryck. Rowe 

(2012) beskriver att användning av aerostatiska lager har flera fördelar jämfört med 

traditionella lyftmetoder såsom hjul. Fördelarna med aerostatisk luftlager är enligt Rowe 

(2012) låg friktion, låg driftkostnad, möjlighet till höga förflyttningshastigheter, lågt 

slitage på produkt och underlag, låga temperaturer vid drift samt att luft, som är den 

vanligaste gasen vid pneumatik, inte är förorenande för miljön. En nackdel med 

aerostatiska lager är att standardkompressorer som levererar pneumatiskt tryck är 

begränsade till cirka 7 bar (0,7 MPa). Detta påverkar därmed maxvikten (Rowe, 2012). 

Det finns olika metoder för att skapa aerostatiska luftlager. Dessa metoder kan delas in i 

fyra grupper: svävare, poröst media, hålbaserade luftlager samt diafragmabaserade 

luftlager. Dessa olika metoder utvärderas här med bakomliggande teori, vanligt 

användningsområde samt en slutsats om huruvida metoden lämpar sig i en 

verkstadsmiljö eller ej (Batchelor & Stachowiak, 2005). 

För att räkna ut arean som behövs för att lyfta en viss kraft med hjälp av aerostatiskt 

luftlager används ekvation för tryck enligt Clancy (1991): 

  
 

 
   (ekv 1) 

F= kraft i Newton (N)  

p= tryck i Pascal (Pa, N/m²)  

A= area i kvadratmeter (m²)  
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3.4.1 Svävarmetod 

Svävare är ett fordon som framdrivs av luftens strömningar. Ett svävarfordon svävar 

fritt från underlaget genom att ett övertryck bildar en luftkudde under fordonets botten. 

En svävare körs normalt på vatten vilket kan ses i figur 3.2 men de kan även sväva fritt 

över plana ytor såsom stränder, då de inte har direktkontakt med underlaget. 

 

Figur 3.2, ett svävarfordon som åker över vatten (Lux-limo, 2013) 

Den grundläggande principen bakom en svävare är att en turbin förmedlar luft till 

undersidan av fordonet, och en flexibel kjol under svävaren tvingar kvar luften under 

svävaren vilket leder till ett övertryck under svävaren som lyfter fordonet. Det 

förekommer luftläckage mellan underlag och kjol (Discoverhover, 2013). Detta läckage 

bildar en tunn hinna som förhindrar kontakt mellan underlag och kjol. En illustration av 

hur en svävare fungerar kan ses i figur 3.3. 

 

Figur 3.3, teori bakom svävarefordon. 1-Fläkt, 2-Luftströmmar, 3-Turbin, 4-Flexibel 

kjol (Discoverhover, 2013) 

Lyfthöjden på ett svävarfordon varierar mellan 150 mm till 2700 mm, beroende på hur 

stor svävaren är (Discoverhover, 2013). Ekvationen för hur stor vikt ett svävarfordon 
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klarar av att lyfta är den ekvationen för tryck (ekv 1) där arean avgränsas av den inre 

kanten som uppstår mellan kjol och underlag. 

På grund av att denna metod använder sig utav en öppen kjol så dämpas inte bullernivån 

i någon högre grad. Detta leder till att denna metod generellt är väldigt högljudd. 

Därmed lämpas inte metoden för en verkstadsmiljö och kommer därför inte vara i fokus 

i fortsatt utveckling i detta projekt.  

3.4.2 Poröst media 

Pneumatisk lyftfunktion med hjälp av poröst media innebär att luft tränger igenom ett 

poröst material, exempelvis sintrat aluminiumoxid (AL2O3). Denna metod innebär att 

luften sprids jämnt över hela ytan vilket leder till att tåligheten mot skador i golv ökar. 

Detta på grund av att det enbart är den ytan vilket täcker skadan som tappar sin 

lyftförmåga. I figur 3.4 syns principen bakom metoden. 

                

Figur 3.4, aerostatiskt luftlager med poröst media (Newway, 2013) 

Teorin bakom metoden är att luft strömmar in i ett tomrum där tryck ökar, luften letar 

sig igenom de miljontals luftvägar som finns i det porösa materialet och ett tunt 

luftlager skapas mellan golvet och produkten. Nackdelar med denna metod är att 

lyfthöjden ligger runt 0,005 mm vilket leder till att hela produkten kan bli obrukbar ifall 

två deformationstoppar lyfter upp den mer än 0,005 mm (Plante et al., 2005). 

För att räkna ut kraften som ett poröst luftlager klarar av att bära används ekvation 2, 

där η  är 30 % enligt Plante et al. (2005). 

F = A pη     (ekv 2) 

Det porösa mediet fungerar som en ljuddämpare, vilket leder till en låg bullernivå. På 

grund av den låga lyfthöjden kan metoden vara problematiskt då mindre höjdskillnader i 

underlag förekommer i verkstadsgolv. Metoden tas dock med i fortsatt utveckling. 

3.4.3 Hålbaserat luftlager 

Hålbaserat luftlager har en uppbyggnad snarlik poröst media-metoden. Teorin bakom 

hålbaserat luftlager kan ses i figur 3.5, där luft fyller upp ett hålrum och bygger upp ett 

tryck. Från hålrummet strömmar luften ner genom hålet och letar sig ut från produkten. 

Detta skapar ett tunt luftlager som är kapabelt att bära en viss massa (Khatait et al., 

2005). 



Kapitel 3 - Förstudie 

 

 

 14   

  

 Figur 3.5, hålbaserat luftlager med centrerat genomskärning som visar hålrummet 

(Khatait et al., 2005) 

För att räkna ut kraften som metoden klarar av att bära används ekvation 3 enligt 

Khatait et al. (2005). 

  (     ) (
 (     )

     (
 

 
)
)   (ekv 3) 

F = kraft i Newton (N)  

   = statiskt tryck vid hålöppningen i Pascal (Pa, N/  )  

   = tryck i omgivningen i Pascal (Pa, N/m²) 

b = radie på det hålbaserade luftlagret (m)  

a = radie på hålrummet (m) 

Gällande lyfthöjd och styvhet är den hålbaserade metoden lik luftlager baserat på poröst 

media. Med tanke på att hålbaserat luftlager bygger på användandet av öppna hål kan 

den ha en hög bullernivå. Metoden tas med i fortsatt utveckling där bullernivån behöver 

undersökas ytterligare. 

3.4.4 Diafragmabaserat luftlager 

Kuddbaserade luftlager (eller diafragmabaserade luftlager), som kan ses i figur 3.6, är 

en luftlagermetod som har många likheter med svävarfordonet. En produkt avsedd för 

att generera lyft med hjälp av denna metod består typiskt av en flexibel, cirkulär och 

slittålig polyuretankudde som är fäst vid en metallplatta. I centrum på kudden fästs en 

cirkulär metallskiva med hjälp av en skruv som säkrar skivan till plattan, därmed blir 

kudden fastklämd mellan metalldelarna. När kudden fylls med komprimerad luft blir 

den formad så att ett hålrum bildas. Genom strategiskt utskurna hål i kudden strömmar 

luft från kudden ut till hålrummet och skapar ett övertryck. Detta övertryck leder till att 
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luft pressas ut mellan kudden och underlaget och skapar ett tunt luftlager som genererar 

lyft (Hovair, 2013). Lyfthöjden är upp till 40 mm och är i relation till höjden på den 

uppfyllda kudden. Diafragmabaserade luftlager fungerar vid ett tryck på 1,5 bar (0,15 

MPa) (Fujita et al., 2011). 

 

Figur 3.6, diafragmabaserat luftlager (Airfloat, 2010) 

Ekvationen för lyftkraftkapaciteten för ett kuddbaserat luftlager är ekvation 1, där arean 

avgränsas av den inre kanten som uppstår mellan kudde och underlag. 

Användningsområdet för denna typ av luftlager är framförallt transport av otympliga 

produkter. Fördelar med denna metod är att kuddens flexibilitet ger en tolerans mot 

mindre ojämnheter samt hög viktkapacitet (Fujita et al., 2011).  

Metoden används i Japan för att stabilisera och öka toleransen för jordbävningar på 

känslig utrustning. Diafragmakuddar med en diameter på 1400 mm används för att hålla 

utrustning med en vikt upp till 40000 kg (Fujita et al., 2011). 

En variant av denna metod går att hitta på produkten Hover creeper (figur 3.7) som är 

en pneumatisk rullbräda, där mekaniker fritt kan glida åt alla riktningar under fordonet 

istället för de två riktningarna en traditionell rullbräda erbjuder. Det som skiljer Hover 

creepers metod mot den diafragmabaserade luftlagermetoden är att en stel solid form 

används istället för en flexibel gummiduk (Davison, 2013). 
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Figur 3.7, Hover creeper (Davison, 2013). 

I en studie som utfördes av Airfloat (2013), vilket fokuserar på diafragmabaserat 

luftlager, framgår det att ett nylagt betonggolv fortfarande har spår av blött 

injekteringsbruk efter mursleven. Detta bruk ger en yta fylld med små vassa kanter 

vilket gör det svårt för gummikudden att sluta tätt (Figur 3.8). Det leder till att luftlagret 

inte ger någon lyftande funktion. Efter någon vecka så har dessa små kanter slitits ner 

och golvet kommer ha en jämn yta (Airfloat, 2012).  

Figur 3.8, golv täckt av små kanter leder till att gummikudden inte kan sluta tätt 

(Airfloat, 2010) 

För att påskynda nedslitningen av golvet går det att slipa det nylagda golvet för att på så 

sätt få bort kanterna. Att underlaget har en jämn yta överlag är vitalt för att 

diafragmabaserade luftlager ska fungera. Om underlaget har gropar, sprickor eller andra 
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mindre lokala deformationer så kommer gummikudden fortfarande sluta tätt och 

luftlagret att fungera. I figur 3.9 illustreras hur gummikudden klarar av att sluta tätt trots 

gropar i golvet (Airfloat, 2010). 

 

Figur 3.9, gummikudden klarar av att sluta tätt trots lokala gropar (Airfloat, 2010) 

Att avgöra om ett underlag är lämpligt för aerostatiskt lyft är problematiskt. Om en 

spricka leder till att gummikudden inte sluter tätt bildas ett läckage. Förutsatt att 

läckaget är tillräckligt lokalt kommer det aerostatiska luftlagret fortfarande att generera 

lyft. Medan ett underlag som uppfattas som helt men som har en ojämn struktur kan 

leda till ett allmänt läckage där luftlagret inte ger någon bärande kraft (Airfloat, 2010). 

Gummikudden i den diafragmabaserade luftlagermetoden fungerar som en ljuddämpare. 

Flexibiliteten i gummiduken ger ökad tolerans mot ojämnheter i underlag. Dessa två 

egenskaper gör att diafragmabaserade luftlager uppskattas att fungera bra i en 

verkstadsmiljö. 

 Användarstudie 3.5

Användarstudier utfördes genom fältstudier där tio verkstäder i Västra Götaland 

besöktes. Huvudsyftet med fältstudien var att undersöka kvalitén och deformationen av 

verkstadsgolv. Som komplement till undersökning utfördes användarintervjuer för att 

hitta ytterligare kundkrav och önskemål. 

3.5.1 Verkstadsgolv 

Produktens huvudmålgrupp är mekaniker vilket leder till att produktens standardmiljö 

kommer vara verkstadsgolv. Kvaliteten på verkstadsgolv varierar; det är stor skillnad på 

hur jämnt ett nylagt golv är jämfört med ett verkstadsgolv som använts dagligen utav 

tunga fordon. För att ta reda på hur den genomsnittliga kvaliteten är på verkstadsgolv 

utfördes en fältstudie. Under fältstudien dokumenterades varianter av verkstadsgolv, 

ålder på verkstadsgolv samt bredd och djup på de deformationer som fanns. I figur 3.10 

och figur 3.11 går det att observera variationen av verkstadsgolv samt de vanligast 

förekommande deformationer som observerades. 
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Figur 3.10, olika varianter och deformationer av verkstadsgolv 

 

Figur 3.11, olika deformationer av verkstadsgolv 

Som det går att se i figur 3.10 och 3.11 är betonggolv den vanligaste varianten av 

verkstadsgolv. Deformationer som observerades på golven är sprickor och gropar men 

där även brunnar och betongfogar i golvet uppskattades som potentiella 

problemområden. Av de besökta verkstäderna hade 2 av 10 verkstäder klinkergolv 

istället för betonggolv. Inga direkta skador observerades på klinkergolven. Detta 

förklarades genom att varje enskild platta byttes ut vid skada. Fogen mellan 

klinkerplattan hade vid stickprovsmätningar en bredd på 4-8 mm och ett djup på 2 mm.  

Defekterna på de betonggolven varierade i djup från 0-5 mm. 6 av 8 golv hade få till 

inga synliga defekter, där de defekter som hittades hade ett djup under 2 mm. 1 av 8 

golv hade en bred spricka vid betongfogen, som kan ses i figur 3.12. Sprickans högsta 

djup såväl som bredd uppmättes till 4 mm på de maximala punkterna. Det var två 

verkstadsgolv som utmärkte sig med skadat och ojämnt golv. Det första golvet var täckt 

av ett lager grus medan det andra golvet var fyllt av 8-10 mm breda gropar med djup på 

cirka 5 mm. Dessa golv går att se i figur 3.12. 
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Figur 3.12, de allvarligaste deformationerna på verkstadsgolv 

I en studie som Kohan Koygo (2010) utförde testades luftlager genom poröst media 

samt diafragmabaserade luftlager. I studien framgår det att en underlagstolerans på   3 

mm över 1 m är en tillräckligt slät yta för aerostatiska luftlager att fungera. Det framgår 

även i studien att större skador i underlaget går att reparera genom att täcka skadan med 

hjälp av en temporär tejp eller stålplatta, alternativt fylla skadan med epoxispackel 

(Kohan Kogyo, 2010). 

3.5.2 Intervjuer 

Fem intervjufrågor (Bilaga 2) ställdes som en kompletterande insamlingsmetod för att 

få fram ytterligare kundkrav och önskemål från slutanvändaren. Intervjuerna bestod av 

semistrukturerade frågor vid fysiska möten. Metodiken valdes för att erbjuda en öppen 

svarsmöjlighet, vilket leder till en ökad chans för den som intervjuas att förmedla sin 

åsikt och för den som intervjuar att ställa följdfrågor och därigenom få ökad förståelse 

(Lantz, 1993). 

De fysiska intervjuerna ägde rum samtidigt som fältstudien på verkstäderna, där 

arbetare på verkstäderna ställde upp och diskuterade problem och möjligheter i drygt 10 

minuter. Vid diskussionen användes intervjufrågorna som underlag. 

Tio personer intervjuades där samtliga personer var män, vilket medför att enbart åsikter 

och krav från ett kön är representerade från intervjun. Åldern på de intervjuade 

varierade mellan cirka 20 och 50 år. 3 av 10 av de intervjuade använde inte en 

garagedomkraft utan använde en stationär lyft istället. 6 av 7 personer som använde 

garagedomkraft dagligen upplevde samtliga att det finns svårigheter med att placera 
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domkraften. Samtliga av de intervjuade personerna var positivt inställda till en domkraft 

som förflyttas med hjälp av lyftande pneumatik. 4 av de intervjuade var ansvariga för 

verkstaden, där samtliga kunde tänka sig att till en viss grad renovera verkstadsgolven 

för att möjliggöra användning av produkten. 

Övriga problem som enstaka personer upplevde var att det är svårt att se var 

garagedomkraften ska placeras på grund av att det är för mörkt under bilen samt att 

garagedomkraften var vinglig. Domkraften som upplevdes vinglig var inte från 

REHOBOT/NIKE utan var en modell som inte gick att identifiera på grund av rost. 

 Funktionsmodeller 3.6

Funktionsmodeller användes för att skapa en djupare förståelse kring hur de olika 

luftlagermetoderna fungerar. Två olika varianter av funktionsmodeller skapades. Dessa 

varianter baseras på principen för diafragmabaserat luftlager samt hålbaserat luftlager. 

Funktionsmodell för luftlager genom poröst media valdes att inte skapas då hålbaserat 

luftlager och poröst media fungerar likadant enligt Khatait et al. (2005). De två olika 

funktionsmodellgrupperna kan ses i figur 3.13. 

 

Figur 3.13, Hålbaserade och diafragmabaserade funktionsmodeller  

3.6.1 Tester 

Företaget CEJN arbetar med snabbkopplingar och pneumatik. CEJN kontaktades för att 

få råd om hur funktionsmodellerna kunde utformas och utvärderas mest effektivt. 

Projektet blev genom CEJN sponsrade med nipplar, snabbkopplingar, slangar, multi-

link-system och tryckregulator från deras serie 320. Produkterna ledde till att mer 
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avancerade funktionsmodeller kunde skapas, där flera mindre luftlagermodeller 

sammankopplades. 

Funktionsmodellerna användes i tre olika test. Det första testet var att se vilket tryck 

som krävdes för att få respektive modell att flyta på ett luftlager med en egenvikt på 35 

kg. Testet bekräftade luftlagerstudien, där de hålbaserade funktionsmodellerna behövde 

cirka 5 bar (0,5 MPa) för att börja sväva. De diafragmabaserade funktionsmodellerna 

behövde cirka 1,5 bar (0,15 MPa).  

Den andra testvarianten som utfördes på funktionsmodellerna var hur väl de presterade 

vid lokala läckage samt om toleransen och tryck var i relation. Testerna utfördes genom 

att två verkstadsbord separerades med ett 5 mm mellanrum vilket kan ses i figur 3.14.  

 

Figur 3.14, mellanrummet som användes för utfört test 

De olika funktionsmodellvarianterna fördes över mellanrummet med hjälp av en 

dynamometer. Detta illustreras i figur 3.15. Det högsta värdet som avlästes på 

dynamometern antecknades ned. 

 

Figur 3.15, funktionsmodell som åker över mellanrummet 
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Vid test av diafragmafunktionsmodellen utfördes testet vid ett tryck på 1,5 bar, 3 bar, 5 

bar samt 6 bar. Detta för att undersöka om ökat tryck ledde till ökad underlagstolerans. 

Resultatet från testet kan ses i tabell 3.1. 

Tabell 3.1, resultat från mellanrumtestet 

 Hålbaserat luftlager 
Diafragmabaserat 

luftlager 

1,5 bar - 8N 

3 bar - 5N 

5 bar 3 N 3N 

6 bar 3 N 3 N 

Testet visar att toleransen för lokala skador och defekter är lika för hålbaserat och 

diafragmabaserat luftlager vid 5 bar. Skillnaden mellan det diafragmabaserade lagret 

och det hålbaserade lagret är att en höjning i ingående lufttryck resulterar i en ökad 

tolerans av underlag för diafragmabaserat luftlager. 

Det sista testet som utfördes var avläsning av bullret från funktionsmodellerna. En 

decibelmätare användes för att utläsa bullernivån från funktionsmodellen vid ett avstånd 

på 1 m. Avläsning av diafragmafunktionsmodellen gjordes vid 1,5 bar, 3 bar, 5 bar samt 

6 bar. Resultatet från testet kan ses i tabell 3.2. 

Tabell 3.2, bullernivån av funktionsmodellerna 

 Hålbaserat luftlager 
Diafragmabaserat 

luftlager 

1,5 bar - 67dB 

3 bar - 72dB 

5 bar 81 dB 75dB 

6 bar 83dB 76dB 

Bullertestet ledde till att det hålbaserade luftlagermetoden valdes att exkluderas från 

fortsatt utveckling. Detta på grund av att de uppmätta bullernivåerna från 

funktionsmodellen överskred det undre insatsvärdet för buller enligt arbetsmiljöverket 

(AFS, 2005). Luftlager genom poröst media ger en ljuddämpande effekt enligt 

förstudien i kapitel 3, vilket leder till att den metoden väljs tillsammans med 

diafragmabaserat luftlager för vidareutveckling.  

  Sammanfattning förstudie 3.7

En konkurrensanalys konstaterade att flera olika sorters garagedomkrafter finns på 

marknaden. Noterbart är att ingen produkt som finns idag löser problemet av 
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positionering av garagedomkraften. De största konkurrenterna till REHOBOT är AC 

Hydraulics och Compac. 

Hög bullernivå kan leda till permanenta hörselskador. Det är därför viktigt att 

eftersträva en så låg bullernivå som möjligt med en maxgräns på 80 dB. 

Tre olika luftlagermetoder är intressanta för projektet: poröst media, hålbaserat samt 

diafragmabaserat luftlager. Luftlager genom poröst media samt hålbaserat luftlager är 

snarlika vad gäller lufttryckskrav, lyfthöjd och underlagskrav. Diafragmabaserat 

luftlager har en betydligt högre lyfthöjd, lägre krav på lufttryck samt högre 

underlagstolerans på grund av den flexibla gummikudden. 

Fältstudier utfördes för att få bredare kunskap om kvalitén på verkstadsgolv, där 

majoriteten av verkstadsgolven var i god kvalitet med höjdskillnader på enstaka mm. 2 

av 10 golv uppskattades att i dagsläget inte vara brukbara för aerostatiska luftlager. Vid 

fältstudien intervjuades även mekaniker som är en intressentgrupp för projektet. 

Användarintervjuerna gav att en lösning på positioneringsproblemet är efterfrågad samt 

att slutkunden kan tänka sig att eventuellt åtgärda verkstadsgolvet så att det möter de 

krav som en lösning behöver. 

Funktionsmodeller skapades för att testa tolerans mot lokala skador i underlag, 

bullernivå samt utvärdera vid vilket tryck som luftlagermetoden gav en erforderlig 

lyftande kraft. 

3.7.1 Kravspecifikation 

Förstudien avslutas med en sammanställning av en kravspecifikation (tabell 3.3). 

Kravspecifikationen består av två kategorier: nödvändiga krav och önskemål. De 

nödvändiga kraven måste uppnås för att produkten överhuvudtaget ska uppfylla sitt 

syfte. Samtliga krav och önskemål i specifikationen består dessutom av ett acceptabelt 

värde samt ett högre satt mål, vilket eftersträvas.  

Specifikationen över krav och önskemål är ett resultat av krav från REHOBOT, 

bakgrundsundersökningen samt förstudien. Kravspecifikationen är ett verktyg i fortsatt 

arbete för att säkerställa att slutprodukten är en produkt som fungerar bättre än dagens 

lösningar samt tilltalar slutanvändaren. Vid all form av utvärdering i fortsatt utveckling 

kommer kravspecifikationen användas som en referens vid utvärdering. Detta för att 

säkerställa att slutprodukten når upp till samtliga krav (Ulrich & Eppinger, 2008). 

Det huvudsakliga målet med den slutgiltiga produkten är att förenkla positionering och 

förflyttning av garagedomkrafterna. Ett krav från REHOBOT är förflyttningen och 

positioneringen ska utföras med hjälp pneumatik.  

Produkten ska användas i en verkstadsmiljö vilket innebär att material som är slittåliga 

samt resistenta mot vanligt förekommande ämnen i en verkstadsmiljö ska användas. Vid 

eventuella modifikationer av domkraften är det viktigt att garagedomkraftens hållfasthet 

fortfarande klarar av de krav som finns i SIS standarden SS-EN-1494. 

Krav på lägst möjliga tryck för skapande av ett bärande luftlager är i relation till den 

metod som används för att generera luftlagret. Den diafragmabaserade metoden har ett 

lägstavärde på 1,5 bar (0,15 MPa) vilket sätts som målvärde i kravspecifikationen. 
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Luftlager genom poröst media kräver 5 bar (0,5 MPa) vilket sätts som accepterat värde i 

kravspecifikationen.  

Produkten ska vara utvecklad på ett sätt som motverkar risker för personskador. Detta 

innefattar en maximal bullernivå på 80 dB, att det ej ska gå att använda domkraftens 

lyftfunktion samtidigt som det pneumatiska luftlagret är i bruk samt att slutkonceptet 

ska utvärderas med hjälp av feleffektsanalys (FMEA). 

Produkten ska fungera på majoriteten av verkstadsgolv, vilket innebär en tolerans 

gällande underlag med det accepterade värdet +- 3mm över 1 m och ett målvärde på +- 

10 mm över 1 m. Ett önskemål är att produkten ska vara förflyttningsbar även utan 

pneumatik. 

Produktutvecklingen ska ske med miljöpåverkning i åtanke. Detta innefattar en 

eftersträvan av lång livslängd vid regelbunden användning samt utveckling av 

produkten med hjälp av tillverkningsfokuserad design (DFA) samt att materialval sker 

med hjälp av demonteringsanpassad konstruktion (DFDA), där miljöpåverkan är i 

fokus. 

Slutligen ska slutprodukten uppfylla samtliga krav i SIS standard SS-EN 1494, där det 

bland annat framgår att material i produkten ska klara av temperaturspannet -20 till 50 

grader Celsius (SS-EN 1494). 

3.7.2 Avgränsningar 

Fokuseringen av projektet ligger vid lösning av huvudproblemet, vilket är förenkling av 

positionering och förflyttning av garagedomkraft GHP2-2 och GK2-3. Övriga problem 

som utformning av styrstång och reglage av luftflöde kommer inte vara i fokus utan 

finnas i åtanke vid fortsatt utveckling. Kravet av användning av pneumatik leder till att 

lösningar som inte är pneumatikbaserade blir avgränsade vid fortsatt utveckling.  
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Tabell 3.3, projektets kravspecifikation 

Krav Definition

Accepta

belt [x]

Mål 

[x] Krav

Aerostatiskt bärande Med hjälp av pneumatik generera ett 

luftlager som underlättar förflyttning av 

domkraften.

Ja Ja Ja

Förflyttningsbar vid 

applicerad kraft

Produkten ska vid använding kunna flyttas 

med en kraft på [x] N.

300 30 Ja

Fungerar vid lågt 

lufttryck

Luftlagret ska bära vid tryck på >[x] MPa. 0,5 0,15 Ja

Har hög hållfasthet Produkten ska ha en hållfasthet som klarar 

av 2 ton vid lyft med en säkerhetsfaktor på 

1,65.

Ja Ja Ja

Skyddar mot 

personskada

Den pneumatiska luftkudden ska vara 

obrukbar när domkraftens lyftfunktion är i 

bruk.

Ja Ja Ja

Är stöt och skadetålig Produkten ska ha ett material som även 

vid enklare skador klarar av att bära 

domkraften.

Ja Ja Ja

Har materiell tålighet  

mot omgivning

Material i produkten ska vara resistenta 

mot vanligt förekommande ämnen i en 

verkstad, såsom olja och  fett.

Ja Ja Ja

Är brukbar utan 

pneumatik

Förflyttning av produkten ska vara möjlig 

även utan hjälp av pneumatik.

Nej Ja Nej

Ha lågt läckage Luftkudden ska vid normalt underlag  ha 

ett läckage som ej överstiger X l/min.

20 10 Ja

Är brukbar vid ojämt 

underlag

Luftlagret ska kunna lyfta produkten vid en 

höjdskillnad i golv på +-[x] mm över  1 m.

3 10 Nej

Har låg miljöbelastning Produktens materialval  och 

tillverkningssätt ska beslutas med hjälp av 

DFDA.

Ja Ja Ja

Har lång livslängd Produkten ska vid regelbunden och normal 

använding hålla i minst [x] år.

7 10 Nej

Är 

produktionsanpassad

Produkten ska vara produktionsanpassad 

och optimerad med hjälp av FMEA och 

DFM.

Ja Ja Ja

Understiga ljudnivå Produkten skall vid bruk ej överstiga en 

ljudnivå [x] dB.

80 65 Ja

Klara av 

temperaturskillnad

Produkten ska vara fullt brukbar i 

temperaturspannet     -20 °C till 50 °C.

Ja Ja Ja

Uppfyller SIS standard Produkten klarar av samtliga krav i 

standarden SS-EN-1494.

Ja Ja Ja

Är enkel att använda Minst 8 av 10 representerade användare 

skall kunna använda produkten utan 

skriftlig eller muntlig support.

Ja Ja Ja

Funktioner

Tillverkning

Övrigt
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 Konceptutveckling 4

Kapitel 4 tar upp konceptutvecklingen. Konceptutvecklingen utförs i ett flertal faser. 

Varje enskild fas innehåller en konceptgenereringsdel samt en konceptutvärderingsdel 

där kravspecifikationen används som stöd för sållning och utvärdering. När ett flertal 

genomarbetade koncept genereras fram med innehållande information gällande storlek, 

form antal och placering på luftlager fortsätter konceptutvecklingen med ett konceptval 

och detaljdesign.  

Konceptutvecklingen baseras på en utvecklingstunnel, som är ett strukturerat arbetssätt 

vid framtagning av koncept. Utvecklingstunneln utgår från att användaren genererar en 

mängd idéer och koncept med hjälp av olika kreativtetsmetoder. Resultatet från 

metoderna utvärderas och sållas sedan med hjälp av utvärderingsmetoder samt 

kravspecifikationen. De återstående koncepten blir grunden till en ny fas i 

utvecklingstunneln (Pugh, 1990). En visualisering av hur tunneln fungerar kan ses i 

figur 4.1. 

 

Figur 4.1, visar hur en konceptutvecklingstunnel ser ut (Ulrich & Eppinger, 2008) 

Projektet bestod övergripande av tre faser: en konceptgenereringfas, en 

konceptutvecklingfas och slutligen en konceptrealiseringfas. Konceptrealiseringfasen 

resulterade i fyra genomarbetade koncept vilket tillsammans med de olika 

luftlagermetoderna presenterades för REHOBOT Hydraulics AB. Vid presentationen 

genomfördes ett gemensamt konceptval. 

 Konceptgenereringfas 4.1

Informationen och testerna som utfördes under förstudien användes som underlag i 

konceptgenereringen. Initialt översågs kravspecifikationen vid generering av koncept. 

Detta för att minimera antalet mentala spärrar som snäva krav medför. 

Konceptgenereringen inleddes med en brainstormingsession där idéer gällande 

förenkling av positionering och förflyttning av garagedomkrafter diskuterades. Denna 

session utfördes med hjälp av två inlånade designingenjörstudenter. 
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Kreativitetsmetoden Brainstorming beskrivs av Cross (2008) som en metod som 

genererar många och varierande idéer, där enbart ett fåtal av idéerna är tillräckligt bra 

för att uppföljas. Cross (2008) beskriver att en brainstormingsession har ett antal regler, 

där de mest essentiella är att ingen kritik är tillåten samt att galna idéer är välkomna. 

Diskussionen resulterade i en stor mängd idéer, där de mest väsentliga kan ses i figur 

4.2. 

 

Figur 4.2, resultat från brainstormingsession 

Vid en utvärdering av idéerna var det tre som uppnådde kraven i kravspecifikationen, då 

övriga idéer inte utnyttjade pneumatik. Dessa tre idéer var: integrera luftlagerteknik 

med domkraft, luftlagerteknik inbyggt i underlag samt separat modul med 

luftlagerteknik. 

Efter en diskussion beslutades att luftlagerteknik inbyggt i ett verkstadsgolv ej är 

realistiskt, vilket ledde till att idéen inte används vid fortsatt utveckling.  

Brainwriting 6-3-5 användes för att utveckla de simpla idéerna till koncept. Metoden 

går ut på att sex personer under fem minuter skapar tre koncept på var sitt pappersark. 

Arken skickas sedan vidare och används som underlag för en ny femminuterssession. 

Detta upprepas till samtliga personer arbetat på samtliga ark (Cross, 2008). För att 

utföra metoden lånades det in studenter från Designingenjörsprogrammet. Innan 

utförandet fick personerna en genomgång där det aktuella problemet förklarades, 

funktionsmodeller demonstrerades samt en genomgång om de olika luftlagermetoderna. 

Brainwritingsessionen var uppdelad i två etapper där fokuseringen låg på form och antal 

luftlagerenheter samt funktionalitet och extrafunktioner. Efter sessionen grupperades 

liknande koncept ihop och en utvärdering på koncepten resulterade i 22 olika koncept 

och konceptgrupper.  

För att utvärdera vilka koncept och konceptgrupper som lämpas för ändamålet användes 

ett mål- och realiserbarhetsdiagram (Österlin, 2010). Mål och realiserbarhetsdiagram är 

en metod där projektets olika koncept placeras ut på ett x-y diagram. X-axeln står för 
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hur väl ett koncept uppfyller målet och där y-axeln står för hur realiserbart konceptet är. 

Diagrammets origo är placerat i centrum av diagrammet där x- och y-axel delar upp 

diagrammet i fyra rutor. Koncept som under utvärderingen uppskattas som både 

måluppfyllande samt realiserbara placeras i övre högra delen av diagrammet. Det är 

koncept i denna del som går vidare i till fortsatt utveckling och utvärdering. Tolv 

koncept utvärderades som både måluppfyllande samt realiserbara. Det fullständiga 

diagrammet kan ses i figur 4.3. 

 

Figur 4.3, mål och realiserbarhetsdiagram 

 Konceptutvecklingfas 4.2

De tolv konceptens olika funktioner, former och antal luftlagerenheter delades upp i del-

lösningar. Med hjälp av en morfologisk tabell kombinerades olika dellösningar 

systematiskt för att få fram nya koncept. Vid kombinationen identifieras funktioner som 

passar tillsammans och koncept skapas (Cross, 2008). Den morfologiska tabellen 

resulterade i ett stort antal koncept. 

Som ett komplement till den morfologiska tabellen användes en moodboard. En 

moodboard är ett bildcollage som hjälper till att återspegla de intryck som en produkt 

ska ha. Temat på en moodboard varierar mellan exempelvis detaljer, material, färger, 

form eller teknik. Temat väljs efter vilket mål som eftersträvas för att influera koncept 

(Österlin, 2010). Moodboard skapades för att framhäva formspråket som 

garagedomkrafter från REHOBOT har och kan ses i figur 4.4.  
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Figur 4.4, Projektets moodboard 

Koncepten utvärderades samt sållades med hjälp av metoden PNI. PNI står för positiv, 

negativ och intressant och är en metod som listar upp fördelar, nackdelar och intressanta 

aspekter med ett koncept (Österlin, 2010). PNI resulterade i en överskådlig tabell som 

visade fördelarna och nackdelarna med koncepten. Koncept med övergripande negativa 

aspekter, men som kunde kombineras med andra lösningar för att motverka de negativa 

aspekterna, samt koncept med övergripande positiva aspekter, valdes att utvecklas 

vidare. Sex koncept valdes för att vidareutvecklas och kan ses i figur 4.5. 
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Figur 4.5, de resulterade koncepten efter utvärdering med PNI-metoden 

 Konceptrealiseringfas  4.3

Huvudfokuseringen i konceptrealiseringfasen var att realisera koncepten. Detta gjordes 

genom uträkning av arean som behövs för att skapa ett bärande luftlager, tester av 

luftlagersystem med hjälp av funktionsmodeller samt CAD-modellering av koncepten. 

Vid uträkning av den totala arean användes en säkerhetsfaktor på 2. Trycket som 

användes vid uträkning för diafragmabaserade- och poröst mediabaserade-luftlager 

sattes till p=1,5 bar (0,15 MPa) respektive p=5 bar (0,5 MPa). Ekvation 1 användes för 

diafragmabaserad luftlager och ekvation 2 användes för poröst media. Resultatet från 

areauträkningen kan ses i tabell 4.1. 

Tabell 4.1, totalarean vid de olika luftlagermetoderna 

 Poröst media (   
 

  
 ) Diafragmabaserat (   

 

 
) 

GK2-3                     

GHP2-2                     
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En utvärdering av resultatet ledde till att koncept E och F kasserades. Detta på grund av 

att koncepten inte fyllde någon extra funktion jämfört med koncept B och C.  

Funktionsmodeller skapades för att utföra förflyttningstest. Målet med testet var att 

undersöka skillnader mellan förflyttning genom luftlager och förflyttning med hjälp av 

hjul. På grund av detta valde enbart koncept B att skapas som en funktionsmodell. Vid 

typ av luftlagermetod valdes diafragmabaserat luftlager då det medförde att även tester 

gällande relationen mellan ökat lufttryck och underlagstolerans kunde utföras. 

Funktionsmodellen kan ses i figur 4.6 och består av två enheter med sammanlagt area 

på två gånger 480x100 mm. 

 

Figur 4.6, diafragmabaserad funktionsmodell 

Vid förflyttningstestet av koncept B fick en testperson manövrera garagedomkraft GK2-

3 från en startposition. Därifrån skulle garagedomkraften sedan positioneras vid ett 

markerat område för att sedan från den positionen parkeras på en position som innebar 

en 180 graders rotering av garagedomkraften. Detta test utfördes först med 

funktionsmodellen som förflyttningsmedel och sedan med standardhjul. Vid förflyttning 

av hjul behövde testpersonen använda två händer för att placera domkraften. 

Tidskrävande extrarörelser krävdes för både positionering och parkering av domkraft. 

Vid test med hjälp av luftlager så krävdes enbart en hand för att positionera domkraften. 

Det krävdes inga extra rörelser för positionering och parkering vilket ledde till att 

arbetet enbart tog 20 % av tiden jämfört med positionering av den hjulförsedda 

domkraften. 

För att undersöka om ökat tryck medför ökad tolerans av underlag lastades 

funktionsmodellen med vikter till en total massa på 34 kg. Modellen förflyttades sedan 

över en tremetersträcka med hjälp av en dynamometer. Den behövda kraften för 

förflyttning lästes av och en friktionskoefficient kunde räknas ut. Detta test utfördes 

med ett tryck på 1,5 bar, 3 bar samt 5 bar. Resultatet från testet kan ses i tabell 4.2. 
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Tabell 4.2, tryck och underlagstoleranstest 

 Använd kraft för förflyttning (N)  Beräknad friktionskoefficient 

1,5 bar 25-30 0,085-0,101 

3 bar 17-22 0,058-0,075 

5 bar 10-12 0,034-0,041 

Som det går att se i tabell 4.2 så minskar friktionen när trycket ökar. Detta bekräftar att 

ojämnt underlag kan kompenseras med ökat tryck vid användning av diafragmabaserat 

luftlager, förutsätt att luftlagret klarar av att sluta tillräckligt tätt. 

Dessa utförda test ledde inte till en utsållning av koncept. Testerna bekräftade däremot 

att koncepten och förflyttningsmetoden löser problemet med förflyttning och placering 

av garagedomkrafter. 

4.3.1 De slutliga koncepten 

De fyra återstående koncepten modellerades upp i CAD-programmet CREO/Pro-E för 

att sedan presenteras för REHOBOT Hydraulics AB. Som grund till koncepten 

användes konstruktionsritningarna till GK2-3 och av den anledningen är koncepten 

enbart modellerade på den produkten. Koncept A kan ses i figur 4.7. Konceptet innebär 

att samtliga hjul byts ut mot fyra luftlagerenheter. Fördelar med konceptet är att 

placeringen av enheterna ger en god stabilitet och ökad tolerans mot underlag. 

Nackdelar med konceptet är att det är svårt att integrera hjul i dagens konstruktion samt 

den ökade bredden vid den ände där lyftplattan är placerad. 

 

Figur 4.7, koncept A 
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Koncept B kan ses i figur 4.8. Konceptet har på sidorna två stora längsgående 

luftlagerenheter. Fördelar med konceptet är att det möjliggör att hjul enkelt kan 

integreras i dagens konstruktion, samt att placeringen och storlek av enheterna ger en 

ökad stabilitet. Nackdelar med konceptet är att formen av luftlagerenheten innebär en 

stor omkrets i förhållande till area, vilket kan innebära minskad tolerans för ojämnheter 

i underlag, framförallt för diafragmabaserat luftlager.  

 

Figur 4.8, koncept B 

Koncept C (figur 4.9) är det koncept som ändrades mest under konceptrealiseringsfasen. 

Ändringarna från figur 4.5 innebär ökad möjlighet till integrering av hjul. Två 

luftlagerenheter är placerade vid varsin ände av domkraften. Nackdelen med konceptet 

är att de bärande segmenten är nära lyftcentrum, vilket medför låg stabilitet vid lyft. 

 

Figur 4.9 koncept C 
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Koncept D som syns i Figur 4.10, är baserat på tre luftlagerenheter. Fördelarna med tre 

enheter är stabiliteten från koncept A men utan problemet med att domkraften får en 

ökad bredd vid lyftplattan. Nackdelar är dock svårigheten att integrera hjul. 

 

Figur 4.10, koncept D  

 Sammanfattning av konceptutveckling 4.4

Projektets konceptutveckling följer en utvecklingstunnel för en strukturerad arbetsgång. 

Konceptutvecklingen delades upp i tre faser där första fasen är konceptgenerering som 

fokuserade på att ta fram en mängd olika idéer som sedan användes som grund för att 

utveckla ett stort antal koncept med hjälp av brainwriting 6-3-5. Koncepten 

utvärderades och sållades med hjälp av ett måluppfyllande och realiserbarhetsdiagram. 

De återstående koncepten utvecklades vidare i konceptutvecklingsfasen där konceptens 

olika funktioner blev kombinerade med hjälp av en morfologisk tabell tillsammans med 

en moodboard.  De nya koncepten utvärderades med hjälp av PNI och resulterade i sex 

koncept. 

De återstående koncepten utvecklades vidare i en realiseringfas där verkliga krav och 

mått på t.ex. area togs i åtanke. Detta resulterades i att två koncept sållades bort. Med 

hjälp av en funktionsmodell verifierades det att koncepten löste det aktuella problemet 

och koncepten kunde modelleras upp med hjälp av CREO/Pro-E. 

Som grund till CAD-modellerna var konstruktionsritningar från GK2-3 vilket ledde till 

att de fyra koncepten var alla presenterade på garagedomkraft GK2-3. 
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 Konceptval och detaljdesign 5

Kapitel 5 tar upp och argumenterar för det slutgiltiga konceptvalet och hur arbetet 

fortsätter mot en mer detaljerad design. Val av luftlagermetod, materialval, tillverkning 

och produktens miljöpåverkan är en stor del av denna fas. 

 Slutkonceptsval 5.1

Val av slutkoncept är ett naturligt steg i en designprocess. Ulrich & Eppinger (2008) 

beskriver ett flertal tillvägagångsätt för att nå ett slutligt val av koncept. Däribland 

beskrivs konceptvalsmatriser, där koncepten bedöms mot bestämda viktningskriterier. 

De fyra koncepten tillsammans med information kring luftlagermetoderna presenterades 

för konstruktionschefen på REHOBOT. Presentationen ledde till en diskussion där ett 

gemensamt beslut om att diafragmabaserat luftlager är metoden som ska användas för 

att underlätta förflyttning. Presentationen avslutades med en utvärdering av koncepten. 

Utvärderingen skedde med projektgruppen samt företagets konstruktionschef. 

Vid val av koncept användes en parvis konceptjämförelsematris samt en 

konceptvalsmatris som stöd. En parvis konceptjämförelsematris beskrivs av Pugh 

(1990) som en metod där utvalda krav jämförs med varandra och resulterar i en 

procentuell viktning för varje krav. För att samtliga krav ska få en procent över 0 börjar 

kraven med ett poäng. Matrisen utfördes tillsammans med REHOBOTS 

konstruktionschef och kan ses i tabell 5.1. 

Tabell 5.1, resultatet från den parvisa konceptjämförelsematrisen 

 

Stabilitet vid 
domkraftslyft 

Eftersträva 
lågt läckage 

Är 
brukbar 
vid 
ojämnt 
underlag 

Möjlighet 
till 

användning 
utan 

pneumatik 

Fungerar 
vid lågt 

lufttryck 

  Önskade Krav 

  

        Poäng % 

Stabilitet vid 
domkraftslyft  

1 1 1 1 5 33,3 

Eftersträva lågt 
läckage 

0 
 

1 0 1 3 20 

Är brukbar vid ojämnt 
underlag 

0 0 
 

0 1 2 13 

Möjlighet till 
användning utan 
pneumatik 

0 1 1  1 4 26,7 

Fungerar vid lågt 
lufttryck 

0 0 0 0   1 7 

Med den resulterande viktningen från matrisen utfördes en konceptvalsmatris. Ulrich & 

Eppinger (2008) beskriven en konceptvalsmatris som en metod som visualiserar 

åsikterna om varje enskilt koncept. Varje koncept utvärderas efter de utvalda kraven och 

beroende på hur väl konceptet uppfyller kravet får konceptet en poäng mellan 1 till 5, 



Kapitel 5-Konceptval och detaljdesign

 

 

 36   

där höga poäng betyder bra kravuppfyllelse. Det utsatta poänget multipliceras med 

kravets viktning och en viktad poäng skapas. En summering för varje enskilt koncepts 

poäng och viktat poäng genomförs vilket möjliggör en jämförelse mellan koncepten. 

Resultatet från konceptvalsmatrisen kan ses i tabell 5.2. 

Tabell 5.2 resultat från viktad konceptvalsmatris 

Önskade Krav Vikt  Poäng

Viktad 

poäng Poäng

Viktad 

poäng Poäng

Viktad 

poäng Poäng

Viktad 

poäng

Stabilitet vid 

domkraftlyft
0.333 5 1.665 4 1.332 1 0.333 4 1.332

Möjlighet till 

användning utan 

pneumatik

0.267 1 0.267 5 1.335 5 1.335 4 1.068

Eftersträva lågt läckage 0.2 4 0.8 2 0.4 3 0.6 4 0.8

Är brukbar vid ojämt 

underlag
0.13 5 0.65 2 0.26 3 0.39 4 0.52

Fungerar vid lågt 

lufttryck
0.07 4 0.28 5 0.35 3 0.21 4 0.28

Total 

poäng
19 3.662 18 3.677 15 2.868 20 4

Rank 2 4 1

Koncept 

Koncept A Koncept B Koncept C Koncept D

3

Konceptvalsmatrisen rankade koncept D som det konceptet med högst potential vilket 

ledde till att konceptet valdes för vidareutveckling. 

  Uppdatering av slutkoncept 5.2

Efter presentationen med REHOBOTS konstruktionschef framkom det information om 

att när garagedomkraften lyfter upp ett fordon måste domkraften kunna rulla framåt, 

detta för att kompensera lyftplattans horisontella förflyttning när domkraften utför 

lyftet. Detta illustreras i figur 5.1. 

 

Figur 5.1, lyftplattans horisontella förflyttning 
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Det nya kravet om att hjul var nödvändigt ledde till att konceptvalsmatrisen 

uppdaterades, där koncept C utvärderades med utgångspunkten att hjul var integrerade. 

Uppdateringen innebar en stabilitetsändring från 1 poäng till 5 poäng. Denna 

uppdatering skedde internt i projektgruppen utan medverkan av REHOBOT. 

Uppdateringen av koncept C innebar en position från rank 4 till rank 1 och kan ses i 

tabell 5.3. 

Tabell 5.3, konceptvalsmatrisen efter uppdatering 

Önskade Krav Vikt  Poäng

Viktad 

poäng Poäng

Viktad 

poäng Poäng

Viktad 

poäng Poäng

Viktad 

poäng

Stabilitet vid 

domkraftlyft
0.333 5 1.665 4 1.332 5 1.665 4 1.332

Möjlighet till 

användning utan 

pneumatik

0.267 1 0.267 5 1.335 5 1.335 4 1.068

Eftersträva lågt läckage 0.2 4 0.8 2 0.4 3 0.6 4 0.8

Är brukbar vid ojämt 

underlag
0.13 5 0.65 2 0.26 3 0.39 4 0.52

Fungerar vid lågt 

lufttryck
0.07 4 0.28 5 0.35 3 0.21 4 0.28

Total 

poäng
19 3.662 18 3.677 19 4.2 20 4

Rank 3 1 2

Koncept 

Koncept A Koncept B Koncept C Koncept D

4  

Uppdateringen av konceptvalsmatrisen innebar att koncept C valdes. Detta på grund av 

den nya rankingen samt möjligheten att behålla grundprodukten som den är och istället 

integrera diafragmaluftkuddarna. 

 Vidareutveckling av luftlagerenheter 5.3

Vid vidareutveckling av luftlagerenheterna beslutades att enbart en variant av lyftenhet 

som var applicerbar på båda garagedomkrafterna skulle utvecklas.  

DFM står för design for manufacturing och används för att anpassa designen av 

produkten för en enkel fabrikstillverkning. DFM fokuserar på att i en tidig fas behandla 

tillverkningsproblem som kan uppkomma. Detta för att förkorta 

produktutvecklingstiden, minimera utvecklingskostnader och tidigt i detaljfasen 

produktionsanpassa produkten. Detta minskar tiden vid lanseringen av produkten 

(David & Anderson, 2004). 

DFDA står för ”Design for Disassembly” och användes för att minska en produkts 

totala miljöbelastning. Huvudsyftet är att skapa en produkt som är enkel att ta isär vid 

demontering, för att enklare kunna återvinna alternativt återanvända varje material eller 

komponent från produkten. Enligt Philip Crowther (1999) finns det vid skapande av nya 

produkter olika strategier för att komma igång med DFDA. 

I första hand ska material väljas som är återvinningsbara alternativt 

återanvändningsbara. Produkten ska innefatta så få olika material som möjligt samt att 
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material som är skadliga för människor alternativt släpper ut gifter vid förbränning ska 

undvikas. Sekundära ytskikt och andra beläggningar ska inte användas på materialet 

samt att det ska vara enkelt för slutanvändaren att identifiera vilka material som används 

i produkten. Detta för att förenkla återvinningsprocessen. 

Andra steget i DFDA är att reducera antal olika typer av komponenter som produkten är 

uppbyggd av. Detta medför att det är enklare att sortera de olika delarna vid 

demontering. Användning av delar som har risk för slitage bör undvikas i högsta mån, 

för att minska antalet delar som måste renoveras. Ifall slitagedelar måste användas i 

produkten, ska dessa delar vara lättillgängliga för att demontering. Mekaniska lösningar 

såsom snäppfästen ska prioriteras över kemiska lösningar som exempelvis lim, då detta 

minskar onödig förorening och materialen blir enklare att separera. 

Sista steget i DFDA är användning av enkla monteringstekniker, då komplexa 

monteringstekniker kan göra det svårt att demontera produkten. Ifall skruvar och 

muttrar används i produkten ska de vara standardiserade, då slutanvändaren ska kunna 

demontera produkten utan några specialverktyg.  

Användningen av DFDA och DFM resulterade i att beslut om att diafragmakudden 

skulle vara cirkulär. Detta för att få en så liten omkrets i relation till area som möjligt 

och därmed minimera mängden material. Arean räknades ut där viktsäkerhetsfaktorn 

sattes till 2 samt att en 10 mm säkerhetskant applicerades för att öka toleransen mot 

skador i underlag. Eftersom lyftenheterna ska vara applicerbara på båda 

garagedomkrafterna användes GHP2-2 vikten på 74 kg. Från tabell 4.1 i kapitel 4 går 

det att utläsa att behövd totalarea är          . Med två luftlagerenheter är arean per 

enhet           . Eftersom diafragmakudden är cirkulär med en 10 mm säkerhetskant 

sattes radien till 50 mm. 

Vid montering kommer en standardskruv att användas som medför enkelt utbyte av 

skadad lyftenhet, utan några komplicerade verktyg. Monteringen av lyftenheterna 

kommer vara linjär, vilket medför en enkel montering och demontering. 

 Material 5.4

För att lyftenheterna ska klara av verkstadsmiljön undersöktes vilka material som kan 

lämpas för ändamålet. Materialkrav som gummikudden behöver uppfylla är: en hög 

resistens mot oljor och andra fettbaserade medel, vara slittålig, formbar samt att 

materialet behöver behålla sina egenskaper vid temperaturskillnader på -20 till 50 ºC 

från SIS standarden. 

Materialdatabasen CES Edupack (2012) användes för att få en övergripande bild av 

vilka material som existerar med dessa egenskaper som krävs. Materialen med värden 

som stämde bäst överens med kraven var Neopren eller med det formella namnet 

Kloropren. Neopren är slitstakt, oljeresistent samt med ett relativt lågt kilopris. En 

djupare undersökning kring materialet visade att Neopren kombinerat med Polyuretan 

(PU) bildade ett material där egenskaperna är konstanta i det krävda temperaturspannet 

(Ashby & Johnsson, 2010). 

Polyuretaner är ett mångsidigt material. Liksom PVC har Polyuretaner termoplastiska, 

elastomera och värmehärdande egenskaper (Ashby & Johnson, 2010). Övrigt material i 

lyftenheterna är stål alternativt aluminium. 
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 FMEA 5.5

En feleffektsanalys utfördes för att identifiera möjliga problem och risker som kan 

uppstå vid användning av produkten. FMEA används för att ta ut potentiella riskfaktorer 

för den nya produkten för att därefter försöka förhindra riskerna innan produkten 

lanseras. En feleffektsanalys identifierar först potentiella risker, sedan hur allvarlig 

skada som kan ske (Senders, 2004). 

En feleffektsanalysmall från ASQ (2013) användes för att granska vilka risker som 

uppstår vid användning av produkten. Varje potentiell risk utvärderas där sannolikheten 

för olycka blir poängsatt mellan 1 till 10. Därefter poängsätts hur allvarlig skadan i 

fråga skulle bli med samma poängsystem. Vid 1 poäng är det ingen skada och vid 10 

poäng leder skadan till död (Senders, 2004). Resultatet från feleffektsanalysen kan ses i 

bilaga 3. 

 Tillverkning 5.6

För att tillverka en lyftenhet finns det olika metoder som går att använda. För att 

tillverka grundplattan som ska svetsas fast på domkraften rekommenderas 

vattenskärning alternativt laserkärning. Själva gummiduken kan formas med hjälp av 

formvulkning alternativt varmpressning.  

Formvulkning är en metod som används när höga krav på exakta mått är viktigt för 

produkten. Formvulkning utförs genom att en gummiblandning fyller ett hålrum där 

gummit värms upp i en form för att sedan svalna. Formvulkning kan vara dyrt då 

restprodukter bildas vid tillverkningen, desto mer restprodukt desto mer onödig 

materialkostnad (Trelleborg, 2010). Med formvulkning kan gummit fästas på en 

metallplatta under processen. Detta leder till att inget annat material behövs för att fästa 

de båda komponenterna till varandra. Nackdelen med detta är ifall gummikudden går 

sönder måste man byta hela enheten. 

Termoformning kan istället användas för att forma en gummiduk till önskad form. Med 

hjälp av rullformning kan duken sedan fästas till en tunn metallplåt för att skapa en 

kuddmodul. Denna modul kan sedan fästas till domkraften med hjälp av en 

standardskruv och en gänga i den fastsvetsade metallplattan. Genom att tillverka 

produkten på detta sätt är det enkelt att byta ut och separera materialen på kuddmodulen 

vilket leder till en enkel återvinningsprocess. 

 Analys av miljöpåverkan 5.7

För att få en bild av hur materialet påverkar miljön under hela sin livslängd användes en 

produktlivscykelanalys. En produktlivscykelanalys kan illustrera vilka olika aktiviteter 

som behöver genomföras för att en produkt ska kunna fylla en funktion i samhället. 

Livscykeln visar alla stegen från framställning av råvaror till transportering av råvaror 

till fabriken som står för tillverkningsprocesserna, vidare till konsumenten som ska 

använda produkten och slutligen avfallhantering. Ofta studeras sammanhanget mellan 

material och energiflödet i analysen, men analysen kan även ta upp livscykelkostnader. I 

analysen undersöks kopplingar till andra dimensioner, som råvaruuttag och utsläpp där 

deras påverkan av natur, människor och ekonomin betraktas. Begreppet livscykel 

kommer ursprungligen från biologi och syftar på hela livsgången på råvaran från alla 
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steg som organismen går igenom (Gröndahl & Svenström, 2012). Ett exempel på 

produktlivscykelanalys kan ses i figur 5.2. 

 

Figur 5.2, produktlivscykelanalys (Tececo, 2013)  

Fokuseringen vid livscykelanalysen ligger på gummikudden då övriga material är stål 

alternativt aluminium, vilka är fullt återanvändningsbara. Vid en undersökning mellan 

stål och aluminium som utfördes med hjälp av CES Edupack framkom det att 

aluminium är bättre ur återvinnings- och transportaspekter medan stål har lägre energi 

och koldioxidutsläpp vid tillverkning. Enligt DFDA ska så få olika material användas i 

en produkt. Därför rekommenderas användning av stål för att tillverka metalldelarna då 

övriga metalldelar i garagedomkrafterna är tillverkade i stål. 

Då gummimaterialet är en rekommendation på vilket material som kan användas är det 

svårt att anta var materialet kommer att tillverkas. Både Neoprene och Polyuretan är 

återvinningsbara vilket är positivt, dock framgår det inte vid undersökning ifall en 

blandning mellan materialen är användningbar. Vid produktion ska en så stor 

procentuell del av råoljematerial vara återvunnet. Att använda återvunnet material är 

viktigt eftersom råolja är ett fossilt material. Vid demontering av produkten ska 

materialen vara enkla att separera och märkta med vilken återvinningkategori de tillhör. 

Detta för att göra det enklare för konsumenten att sortera och återvinna de olika 

materialen. 
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 Resultat 6

Projektet resulterade i en lösning som är applicerbar på både garagedomkraft GK2-3 

samt GHP2-2. Uppdraget att förenkla förflyttning och positionering med hjälp av 

pneumatik är löst genom: 

 Två diafragmabaserade lyftenheter som skapar en tunn friktionsfri lufthinna 

mellan domkraft och underlag 

 Lyftenheterna är integrerade med dagens domkrafter, där domkrafterna behåller 

hjulen 

När lyftfunktionen är i bruk fylls den 20 mm höga diafragmakudden vilket bär 

domkraften så att dess hjul vilar med en höjd på 5 mm över underlaget. Det tunna 

luftlagret som bär domkraften möjliggör en i princip friktionsfri förflyttning utan 

riktningshinder. Garagedomkraften kan nu förflyttas fritt åt samtliga riktningar vilket 

eliminerar de onödiga och tidskrävande rörelserna som krävs vid användning av hjul. 

När pneumatik inte kopplas till luftlagerenheterna kommer garagedomkraften att 

fungera likadant som den gör vid dagens lösning. Detta eftersom när lyftenheterna inte 

är fyllda med tryckluft kommer de att sakna bärande egenskap, vilket leder till att hjulen 

kommer i kontakt med underlaget. Lösningen kan ses modellerad på GK2-3 i figur 6.1. 

 

Figur 6.1, lösningen modellerad på GK2-3 

Produkten är utformad så att de diafragmabaserade luftlagerenheterna går att integrera i 

garagedomkrafterna med mindre modifikationer i deras nuvarande konstruktion. Det 

föreslagna schematiska pneumatiksystemet kan ses i figur 6.2 och består av en 

regulator, en 4/2-ventil som leder tryckluften till antingen lyftenheterna eller den 

pneumatiska cylindern som driver domkraftens hydraulikcylinder (när sådan funktion 

finns på domkraften). 
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Figur 6.2, föreslaget schematiskt pneumatiksystem 

Kuddmodulen kan ses i figur 6.3 och består av en cirkulär kuddformad gummiduk av en 

Neopren och Polyuretanblandning med en 100 mm diameter och höjd på 20 mm. 

Gummiduken har fyra lufthål med 6 mm i diameter symmetriskt placerade 30 mm från 

centrum. En 1 mm tjock stålplatta rullformas fast på gummiduken. Fäst på stålplattan är 

en pneumatiknippel. I centrum av gummiduken och stålplattan är ett hål placerat. Detta 

hål nyttjas vid montering. 

 

Figur 6.3, kuddmodul 

Modifikationen på GK2-3 är att två 147x110 mm stålplattor med godstjocklek 4 mm 

svetsas fast under domkraften. Dessa plattor är gängade i centrum på plattan samt så 

finns en cirkulär urskärning lokaliserad. Placering kan ses i figur 6.4. 
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Figur 6.4, GK2-3 stålplattor 

För GHP2-2 innebär modifikationen en försänkning på 10 mm samt en förlängning och 

av två stödplattor. Dessa plattor modifieras med en gänga och en cirkulär urskärning.  

Monteringen av luftlagerenheten är linjär och kan ses i figur 6.5. Vid montering förs 

nippeln genom det urskurna hållet i stålplattan på domkraften. En cirkulär stålbricka 

placeras över gummikudden. Brickan kläms sedan åt mot kudden med hjälp av en skruv 

som även fäster kuddmodulen till stålplattan. Det sista steget innan användning är att 

ansluta tryckluft till luftlagerenheterna. Detta görs efter att kuddmodulen är 

fastmonterad och sker i motsatt riktning från montering. 

 

Figur 6.5, montering av produkten 

 Slutsats 6.1

Resultatet löser projektets problem. Slutkonceptet är dock ej redo för produktion då 

majoriteten av detaljkonstruktionsfasen återstår. Vidare arbete måste göras där bland 
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annat gäng- och skruvstorlek samt tjocklek på gummiduken behöver bestämmas innan 

en fysisk prototyp kan skapas. En fysisk prototyp möjliggör utvärdering av produkten 

samt att nya problem kan upptäckas och därefter åtgärdas. Vidare arbete och 

rekommendationer återkommer i kapitel 7. 
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 Diskussion och reflektioner 7

Syftet med examensarbetet var att utveckla en pneumatikbaserad lösning som 

underlättar förflyttning och placering av garagedomkrafter. Lösningsförslaget baseras 

på garagedomkraft GK2-3 och GHP2-2 från REHOBOT Hydraulics AB och möjliggör 

en obehindrad förflyttning av garagedomkrafter i samtliga riktningar på ett 

verkstadsgolv.  

 Kreativitetsprocessen 7.1

Kravet från REHOBOT om en pneumatikbaserad lösning var en styrande faktor under 

projektets förlopp. En sådan styrande faktor kan enkelt ha en hämmande effekt under 

konceptutvecklingen. För att förhindra detta ignorerades kravet initialt, detta för en ökad 

möjlighet till att diskutera lösningar utanför projektets ramar. Detta gav ett positivt 

resultat då förslag ofta inspirerar till nya idéer och tankar som möjligtvis inte skulle 

uppstått ifall kraven tagits i beräkning under metodförloppet.  

Vid kreativtetsmetoden Brainwriting 6-3-5 användes personer utanför projektgruppen. 

Det ledde till att nya förslag kom fram då de inte var låsta i samma idéer och tankar som 

projektgruppen kommit fram till under förundersökningen. 

 Marknadsundersökning och användarstudier 7.2

Marknadsundersökningen visade att garagedomkrafter mellan konkurrenter är snarlika 

och konkurrentanalysen visade att ingen löst problemet med positionering. AC 

Hydraulics lösning, där de erbjöd ett tillägg som innebar enklare manövrering, löste inte 

problemet med positionering av domkraft, utan förenklade förflyttning över ojämnt 

underlag såsom grus. Ifall mer tid hade funnits till hade projektgruppen velat göra en 

bredare marknadsundersökning som även fokuserade på vilka typer av produkter som 

utnyttjar pneumatik för att lyfta sin egen vikt samt underlättning av manövrering. 

Fältstudien och användarintervjuerna gav ett tillfredställande resultat. Dock besöktes 

enbart tio verkstäder. Hade mer tid funnits hade antalet verkstäder kunnat ökas och en 

mer korrekt statistik av verkstadsgolvkvaliteten erhållits. På samma sätt hade möjligtvis 

fler krav och önskemål erhållits ifall fler mekaniker blivit intervjuade. 

 Begränsningar 7.3

Vid projektets uppstart planerades det en mer utförlig funktionsmodellfas, med fler 

variationer av funktionsmodeller samt fler och mer utförliga funktionsmodelltester. Vid 

initial planering skulle samtliga koncept inför presentation skapas fysiskt med 

fungerande funktionsmodeller, där varje funktionsmodell kunde utvärderas gällande 

bullernivå, tolerans mot underlag samt manövrering. En personskada samt kirurgiska 

operationer drabbade dock projektet i tidigt skede. Detta ledde till att projektets fysiska 

arbetsförmåga halverades. Tidsramar gjorde att projektet inte kunde bromsas in och 

funktionsmodellfasen strukturerades om. 

  Slutkonceptet 7.4

Slutkonceptet uppnår förväntningen med att vara en produkt som förenklar manövrering 

och förflyttning med hjälp av pneumatik jämfört med manövrering av dagens 
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garagedomkraften, redo för slutgiltig detaljkonstruktion. Målet att konceptet ska vara 

attraktivt för potentiella kunder anser projektgruppen är uppnått då slutkonceptet inte 

ändrar det visuella utseendet av produkten. Konceptet erbjuder istället en funktionell 

uppgradering gällande manövrering.  

 Vidare arbete 7.5

Majoriteten av detaljfasen återstår. Nästa fas i arbetet är att producera en fysisk 

prototyp. För att en prototyp ska kunna produceras måste först skruvstorlek, gängdjup 

samt hur pneumatiken ska regleras och ledas till luftlagerenheterna lösas.  

Ett potentiellt problem med hur konceptet ser ut just nu kan vara att diafragmakudden 

tar skada när den inte är uppblåst och domkraften förflyttas med hjälp av hjulen. Det är 

flera faktorer som avgör huruvida detta är ett problem eller ej där den mest avgörande är 

styvheten på gummikudden i ej trycksatt form. Beroende på om gummikudden släpar i 

underlaget när hjulen används för förflyttning måste slittester utföras på materialet.  

Ett lösningsförslag på det eventuella problemet har diskuterats fram och det kan ses i 

figur 7.1. Tanken med lösningen är att gummikuddens är dragspelsformad, där formen 

resulterar i att lyftenheten och underlaget ej är i kontakt vid ej trycksatt form, samtidigt 

som formen ej förhindrar lyftenheten att vara fullt funktionell när pneumatik fyller upp 

kudden. 

 

Figur 7.1, lösningsförslag på det eventuella problemet 

Vid vidare arbete rekommenderas fortsatt användning av produktlivscykelanalys för att 

minska onödigt utsläpp vid produktframtagningen.  

En analys över miljötåligheten på Polyuretan och Neoprenblandningen måste utföras. 

Detta för att undersöka livslängden vid exponering av vanligt förekommande ämnen i 

en verkstad. 
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Bilaga 1 - Konkurrensanalys

 

 

 a   

Utseende 

     

Tillverkare AC Hydraulics AC Hydraulics AC Hydraulics AC Hydraulics AC Hydraulics 

Modell DK20 DK13HLQ DK20HLQ DK50HLQ DK40Q 

Längd [mm] 666 940 950 1290 800 

Bred [mm] 410 480 500 525 500 

Vikt [kg] 31 39 49 170 95 

Maxlast [kg] 2000 1300 2000 5000 4000 

Minimal höjd [mm] 80 80 80 140 140 

Maxhöjd [mm] 495 735 795 975 600 

Förflyttningssätt Förflyttas med 4 hjul 

där styrhjulen är 

placerade bak på 

domkraften 

Förflyttas med 4 hjul där 

styrhjulen är placerade 

bak på domkraften 

Förflyttas med 4 hjul där 

styrhjulen är placerade bak på 

domkraften 

Förflyttas med 4 hjul där 

styrhjulen är placerade bak på 

domkraften 

Förflyttas med 4 hjul där styrhjulen är 

placerade bak på domkraften 

Övrigt    Kan förses med luftfyllda däck 

för att få en enklare 

manövrering 

Kan förses med luftfyllda däck för att 

få en enklare manövrering 
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 b   

 

Utseende 

     

Tillverkare AC Hydraulics Compac Compac Compac Compac 

Modell DK100Q 2T-C 2T-F 3T-C 2T-C Bogie PU 

Längd [mm] 805 730 950 1015 800 

Bred [mm] 530 380 380 380 380 

Vikt [kg] 118 37 41 42 42 

Maxlast [kg] 10000 2000 2000 3000 2000 

Minimal höjd [mm] 150 80 90 115 95 

Maxhöjd [mm] 585 500 500 500 500 

Förflyttningssätt Förflyttas med 4 hjul där 

styrhjulen är placerade bak på 

domkraften 

Förflyttas med 4 hjul där 

styrhjulen är placerade bak 

på domkraften 

Förflyttas med 4 hjul där styrhjulen 

är placerade bak på domkraften 

Förflyttas med 4 hjul där 

styrhjulen är placerade bak på 

domkraften 

Förflyttas med 4 hjul där 

styrhjulen är placerade bak 

på domkraften 

Övrigt Kan förses med luftfyllda däck 

för att få en enklare 

manövrering 

   Enklare att förflytta över 

ojämnheter och smutsigt 

golv. 
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Utseende 

 

  
 

 

 

Tillverkare Bahco Kamasa Tools Kamasa Tools Kamasa Tools Kamasa Tools 

Modell BH11000 Garagedomkraft, Pro 2 ton Garagedomkraft, 2.5 

ton 

Domkraft, ALU 2 ton Garagedomkraft, 2 ton 

Längd [mm] 1660 X X X X 

Bred [mm] 355 X 32 X X 

Vikt [kg] 170 51 25 19 12,2 

Maxlast [kg] 10000 2000 2500 2000 2000 

Minimal höjd [mm] 160 70 85 90 120 

Maxhöjd [mm] 585 470 485 450 380 

Förflyttningssätt Förflyttas med 4 

hjul där styrhjulen 

är placerade bak på 

domkraften 

Förflyttas med 4 hjul där styrhjulen är 

placerade bak på domkraften 

Förflyttas med 4 hjul 

där styrhjulen är 

placerade bak på 

domkraften 

Förflyttas med 4 hjul där 

styrhjulen är placerade bak på 

domkraften 

Förflyttas med 4 hjul där styrhjulen 

är placerade bak på domkraften 
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 d   

Utseende 

  

 

 

  

Tillverkare Bahco Bahco Bahco Bahco Bahco 

Modell BH11500 BH12000 B1A2500 BH15000 BH13000 

Längd [mm] 450 400 370 1530 390 

Bred [mm] 190 180 200 330 200 

Vikt [kg] 51 44,6 25 115 50,5 

Maxlast [kg] 1500 2000 2500 5000 3000 

Minimal höjd 

[mm] 

70 70 95 150 90 

Maxhöjd [mm] 610 490 485 585 552 

Förflyttningssätt Förflyttas med 4 hjul 

där styrhjulen är 

placerade bak på 

domkraften 

Förflyttas med 4 hjul där 

styrhjulen är placerade bak 

på domkraften 

Förflyttas med 4 hjul där 

styrhjulen är placerade bak 

på domkraften 

Förflyttas med 4 hjul där 

styrhjulen är placerade bak på 

domkraften 

Förflyttas med 4 hjul där styrhjulen 

är placerade bak på domkraften 

Övrigt   Handtag på sidorna   
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Utseende 

    

Tillverkare Bahco AC Hydraulics Compac Kamasa Tools 

Modell B1A2500 DK50HLQ 2T-C Bogie PU Domkraft, ALU 2 ton 

Längd [mm] 370 1290 800 X 

Bred [mm] 200 525 380 X 

Vikt [kg] 25 170 42 19 

Maxlast [kg] 2500 5000 2000 2000 

Minimal höjd 

[mm] 

95 140 95 90 

Maximal höjd 

[mm] 

485 975 500 450 

Förflyttningss

ätt 

Förflyttas med 4 hjul där 

styrhjulen är placerade bak på 

domkraften 

Förflyttas med 4 hjul där styrhjulen är 

placerade bak på domkraften 

Förflyttas med 4 hjul där 

styrhjulen är placerade bak på 

domkraften 

Förflyttas med 4 hjul där styrhjulen är 

placerade bak på domkraften 

Övrigt Handtag på sidorna Kan förses med luftfyllda däck för att få en 

enklare manövrering 

Enklare att förflytta över 

ojämnheter och smutsigt golv. 
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1. Använder er verkstad en garagedomkraft? 

2. Vilka problem tycker du finns med en garagedomkraft? 

3. Skulle du vara intresserad av en garagedomkraft som vid förflyttning svävar med hjälp av tryckluft? 

4. Är du ansvarig för verkstaden och underhåll av golv? 

5. Skulle du kunna tänka dig att utföra golvreperationer för att kunna använda en pneumatikdriven domkraft? 
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