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Förstudie av införande av autotruckar i produktionen 
på VBG Produkter AB 

Sammanfattning 
Uppdraget har bestått av att undersöka möjligheten att genomföra en automatisering av 
trucktransporter inom företaget VBG produkter AB. 
Tillvägagångssättet för analysen har varit att först utreda nuläget med dess för och 
nackdelar. 
Även viljeinriktningen inom företaget har varit en viktig del av analysen. Det visade klart att 
företaget är positiv till förändringar, vilket har underlättat arbetet. 
Därefter har studier av de teorier som kortfattat är redovisade i rapporten bildat grunden 
till den fortsatta utredningen. De teorier som är beskrivna i rapporten har varit bas till 
frågeställningar och strukturell genomarbetning område för område. 
Resultatet som framkommit genom detta arbetssätt visar att det finns möjligheter att införa 
automatisering av trucktransporter. Dessutom visar det sig att det också ger ekonomiska 
fördelar. I samband med ett sådant transportsätt kommer det sannolikt att ge positiva 
sidoeffekter, såsom mindre risk för skador på såväl personer som material, samt en bättre 
kvalitet genom ”ordning och reda”. 
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Pre-study to implement automated fork lifters in 
production at VBG CO  

Summary 
The prerequisite has been to investigate possibilities of an automatization of fork lifters in 
production within VBG CO. The procedure of the analyses has been to investigate the 
today’s situation with advantages and disadvantages. The Company’s declaration of 
intension has been an important part of the investigation. It shows how positive they are 
for changes and new way of working.  It has made it easier to carry through the work. 
The next step has been to study the theories described shortly in the report and the 
outcome from that has been the basement to continue the work. The theories have been a 
support for the question at issue, the problem as well as the structure to work through area 
by area. 
The result from the investigation shows possibilities to introduce an atomization of 
transportation of material by fork-lifters. Besides that it has also shown economical 
advantages.  With implementation of automated fork lifters it will be possible to see some 
spin-off effects, as less damage on people as well as material.  At the same time it will be 
quality improvements by keeping the material flow in good order. 
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Nomenklatur 
 

AGV Automated Guided Vehicle - Är en benämning som används för truckar avsedda 
för enbart automatisk styrning. 

 

Autotruckar Vardagligt uttryck för standardtruckar som anpassats för automatisk styrning. 

 

Batch En serie av produkter med en definierad numerär. 
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1 Inledning 
Rapporten dokumenterar författarens examensarbete om 10 poäng C-nivå vid 
Högskolan Väst. Författaren har läst utbildningen maskiningenjör 120 poäng med 
inriktning mot produktionsteknik.  

Uppdraget består av att genomföra en förstudie där autotruckar skall ersätta en del av 
dagens trucktransporter inom VBG Produkter AB. Rapporten skall vara ett underlag 
för ställningstagande och beslut. 

1.1 Bakgrund 
Kopplingsavdelning 

VBG Produkter AB har införskaffat nya maskiner för att på ett effektivt sätt klara en 
produktionsökning. I en del av maskincellerna skall de färdiga detaljerna transporteras 
till och från ett måleri som är placerat i samma byggnad. De färdiga detaljerna packas i 
pallar för transport till en cell för utgående gods, även kallad utlastningssluss. Därifrån 
skall detaljerna vidare till ett centrallager som ligger ca 100-150 meter skilt från 
produktionen. 

1.2 Syfte   
Syftet med projektet är att planera flödet för en automatiserad godshantering med 
minsta möjliga antal autotruckar samt presentera en kostnad för ett sådant system. 

1.3 Mål 
Målet är att presentera en förstudie som kan ligga till grund för beslut. Denna ska 
innehålla: 

• Antal enheter som skall transporteras efter produktionsökning 

• Antalet truckar för att klara transporterna 

• Flödesplanering inkl buffertplatser 

• Utbyggnadsmöjligheter av trucksystemet 

• Ekonomiska kalkyler 

1.4 Avgränsningar 
Projektet innefattar transport till och från måleri samt transport av färdiglastade pallar 
som skall till utlastningssluss. 
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2 Metod 

2.1 Tillvägagångssätt 
En litteraturstudie har utförts med fokus på Lean Production för att se möjligheterna 
till ett rationellare materialflöde. För att rapporten skall täcka in den information som 
är nödvändig för att leva upp till målen har förfaringssättet varit följande.  

• Kartlägga problemen 

• Datainsamling och kartläggning av parametrar som har påverkan 

• Analysera och beräkna data 

• Lönsamhetskalkyl 

• Sammanställa information för att sedan presentera förslag 

Vid rapportens skrivande är VBG Produkter AB mitt inne i en omstrukturering av 
produktionen för att klara tillverkning av en ny produkt. Maskinparken är delvis ny 
och verkstadens layout är ändrad något. En beräkning av kommande flöde har därför 
genomförts med hänsyn till de nya maskinernas placering. I figur 5.5 framgår det hur 
transporter kommer att ske till och från måleri samt till utlastningsenhet.  

Mängden gods som skall transporteras är baserat på prognoser vilket medför en viss 
osäkerhet. Prognoserna är på årsbasis där ett medelvärde har tagits fram för 
dygnsproduktionen. Produktionstoppar är inte medräknade då de kommer att påverka 
marginellt.  

För att illustrera huvudmomenten i tillvägagångssättet har följande principskiss tagits 
fram.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planera flöde 
och layout 

Beräkna antal
vagn och pall 

Beräkna 
truckkapacitet

Ta fram en 
kostnad 

Kartlägga problem 

Utföra 
litteraturstudie 

Presentera förslag 
Figur 2.1. Principskiss för projektets tillvägagångssätt
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3 Teori 

3.1 Lean 
Författarna Dan Blücher och Birgitta Öjmertz skriver i boken Utmana dina processer [2] 
vikten av att ett företags processer är värdeskapande. Med värdeskapande menas 
sådant som skapar ett värde för kunden. Om ett företag kan ta bort icke 
värdeskapande aktiviteter frigörs resurser som då kan användas bättre. Detta är en 
viktig del inom Lean production som allt fler företag fokuserar på. Där talas också om 
vikten att minska slöseri. Det är främst följande åtta slöserier som tas upp. 

• Överproduktion – Produktion sker i för höga kvantiteter eller tidigare än 
efterfrågan. 

• Väntan – en operatör väntar på att någonting skall hända 

• Transporter – transporter som är onödiga 

• Lager – lagernivån är högre än nödvändigt 

• Rörelse – en operatör utför onödiga rörelser vid sin arbetsplats 

• Omarbete – sådant som inte tillför något värde för kunden, t ex omarbete och 
reparationer 

• Överarbete – utföra mer än vad kunden kräver 

• Medarbetarnas outnyttjade kreativitet – ej ta till vara på personalens förmåga 
att komma med idéer och förslag 

 

3.2 Ständiga förbättringar 
För att ett företag skall kunna utvecklas är det viktigt med ständiga förbättringar. Det 
måste ske på alla nivåer och kan ha olika omfattningar. För att resultatet skall slå väl ut 
är det oftast nödvändigt att genomförandet sker i mindre steg. Vid större förändringar 
inom produktionen är det dock viktigt att hela organisationen är involverad. En 
princip som ofta förekommer inom ”Lean” är att företagets ledning sätter upp 
visioner och mål och sedan lägger fokus på vad som är nödvändigt för att uppnå 
dessa. Övrig organisation diskuterar sedan hur detta kan möjliggöras. När detta är 
klarlagt kan beslut om genomförande fattas i organisationens olika nivåer. Principen 
brukar kallas förankring av organisationens viljeinriktning [2].  
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3.3 Kanban  
Begreppet kanban kommer från Japan och betyder litet kort. Systemet fungerar på så 
sätt, att ett kort placeras på en förutbestämd plats i t ex en lastbärare. När plockning 
skett tills dess att kanban-kortet dyker upp skickas kortet till föregående operation. På 
så sätt utgör kortet en beställningspunkt. Mottagaren vet då vad som skall produceras 
och i vilken mängd. Placering av kanban-korten bestäms bl a av detaljens förbrukning 
och ledtid [3].  

 

3.4 Förbrukningstyrd produktion 
Att produktionen sker efter förbrukning är något som eftersträvas inom ”Lean”. Med 
det menas att kunden, extern eller intern, gör en beställning till föregående led. Detta 
leder till en förbrukningsstyrd produktion. Figur 3.1 ger en bild av hur ett så kallat 
sugande system kan se ut [1].  

 

 
Vid ett optimalt sugande flöde gäller det att produkten hela tiden förädlas. Lager 
mellan olika aktiviteter skall elimineras. I praktiken är det oftast tvunget med någon 
form av mellanlager [1]. Ett beställningssystem som kanban är då att föredra. 

 

Kund CBA Material 

 Produktionsenhet Beställning

Figur 3.1. Sugande system för beställning
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3.5 Tryckstyrd produktion 
Genom att styra produktionen med hjälp av prognoser frambringas ett tryckstyrt 
system. Produktionsenheterna kan då arbeta oberoende av varandra vilket kan leda till 
ett högt kapacitetsutnyttjande. Färdiga detaljer placeras i ett mellanlager tills behov 
uppstår. Detta resulterar dock till en lång genomloppstid vilket även kan bidra till en 
hög kapitalbindning [1].  

 

 

 
 

3.6 Materialförsörjning 
Vid utformning av ett materialförsörjningssystem gäller det att inte begränsa sig till 
organisatoriska enheter inom företaget. Det viktiga är att fokusera funktionen som 
kan beröra både transporter, hantering, förråd osv. Enligt Lumsden [3] är det lämpligt 
att indela ett materialförsörjningssystem i olika planeringsenheter. Det finns tre 
principer att dela in materialtillförsel.  

• Kontinuerligt – Generellt är detta ett materialförsörjningssystem som 
används vid line-produktion. Materialet transporteras oftast fram till linen 
förpackat från leverantören 

• För en serie av produkter – Försörjning av material till begränsade serier, 
batcher. 

• Per monterat objekt – Försörjning av material sker individuellt till varje 
objekt, t ex monteringssatser. 

Ovanstående kan förekomma samtidigt. 

Kund A Material 

Produktionsenhet Mellanlager 

B B

 

Prognosbaserad tillverkningsorder

Figur 3.2. Tryckande system för beställning 



Förstudie av införande av autotruckar i produktionen på VBG Produkter AB 

 6 

3.7 Val av transportutrustning  
Valet av transportutrustning baseras på flera faktorer [3]. Dessa kan variera beroende 
på typ av produkter, men generellt kan man grunda sitt val av utrustning genom 
följande: 

• Materialflödets riktning 

• Typ av produkter 

• Frekvens på transporter 

• Möjlighet till mekanisering 

• Vilka tekniska krav som ställs på transportsystemet 

 

3.8 Trender och utveckling 
Lumsden [3] påpekar att kundens krav numera har fått en mer central roll och att 
företagen med ledning av detta måste anpassa sig till den nya situationen. I och med 
detta har kraven på materialhantering starkt ökat under senare år. Det betyder att 
materialstyrning med hög precision och tillförlitlighet är ett baskrav.  
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4 Företaget 
VBG AB 

VBG AB är en koncern som inriktar sig på produkter för den tunga 
lastbilsmarknaden. Produkterna består mestadels av kopplingar mellan bil och släp 
samt kringutrustning. Efter ett förvärv av den tyska koncernen Edschas Division 
Sliding Roofs for Trucks har produktområdet utökats då Edschas tillverkar skjutbara 
tak för lastbilspåbyggnader samt för trailers. I koncernen ingår även det tyska bolaget 
Ringfeder VBG GMBH. De arbetar huvudsakligen med konstruktion och tillverkning 
av kopplingar och vändskivor.  

VGB Produkter AB har sin produktion förlagd i Vänersborg. Företaget ingår i VBG 
koncernen [5]. 

4.1 Produkter 

4.1.1 Onspot 
Onspot är ett automatiskt slirskydd för tunga fordon som med hjälp av tryckluft kan 
manövreras från hytten. Produkten utvecklas, konstrueras samt sätts samman av VBG 
Produkter AB. Tillverkning av delkomponenter sker både internt och externt.  

 

 

 

 

 

          

 

 

Figur 4.1. Onspot 012 [5] Figur 4.2. Onspot 012 monterad [5]
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4.1.2 Kopplingar 
Företaget tillverkar släpvagnskopplingar (se figur 4.3) till de flesta applikationer inom 
den tunga fordonssidan. Kopplingens delkomponenter tillverkas mestadels internt 
förutom en del standardiserade artiklar som köps in. I dagsläget erbjuder VBG 
Produkter AB åtta olika varianter av släpvagnskopplingar. 

 

 

 

VBG 8500 (www.vbg.se) 

DRAGBALKAR 

 

 

4.1.3 Dragbalk och gavelsatser 
Dragbalken monteras på bilramen för att möjliggöra montering av drag. Då det 
förekommer variationer bland släpvagnar kan monteringen anpassas med hjälp av 
gavelsatser.  

 

 

  

 

       

    

 

     

4.1.4 Dragstänger 
Dragstången sitter monterad på släpet och förbinder bil och släp. 

 

 

 

   

 

 

     

 

 

 

 
         

Figur 4.3. Släpvagnskoppling VBG 8500 [5]

Figur 4.4. Dragbalk DB 75V [5] 

Figur 4.5. Gavelsats och dragbalk [5] 

Figur 4.6. VBG Multi Dragstång [5]
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5 Förutsättningar 

5.1 Detaljbeskrivning 

5.1.1 Vagnar måleri 
De detaljer som skall ytbehandlas hängs upp på vagnar vid produktionscellerna. 
Vagnarna körs sedan med staplingstruck till måleriavdelningen där de placeras på 
något ledigt utrymme i väntan på målning. Vagnarna består av ett standardiserat chassi 
(se figur 5.1) som förses med olika ramar (se figur 5.2) beroende på vilken detalj som 
skall hängas. Ramen följer sedan med detaljen genom måleriprocessen.  

Efter ytbehandlingen placeras ramarna åter på chassiet för att köras tillbaka till 
respektive produktionscell. Där sker sedan packning av detaljerna för att skickas 
internt eller externt. Chassiet är konstruerat för två ramar. 

 

        
               

 

 

Figur 5.1. Chassie. Foto: Peter Johnsson Figur 5.2. Chassie med ramar. Foto: Peter Johnsson 



Förstudie av införande av autotruckar i produktionen på VBG Produkter AB 

 10 

5.1.2 Truckanvändning i nuläget 
I dagsläget ansvarar varje produktionscell för den godshantering som krävs. Det 
innebär materialförsörjning från pallställ, transport till och från måleriet samt 
transport av färdiga detaljer till utlastningssluss. Ett sådant upplägg kräver att varje 
produktionscell har tillgång till truck vilket även medför att de enskilda operatörerna 
måste kunna klara av godshanteringen. 

Truckparken är av varierande ålder där en del truckar har köpts in begagnade. Ingen 
dokumentation finns gällande drifttiden men uppskattas vara låg för ett flertal av 
truckarna. En del truckar saknar fungerande drifttidsmätare vilket gör att exakta 
värden ej finns att tillgå.  Då truckarna används till annat än transport, t ex ersättning 
för lyftbord går det heller inte säga att nyttjandegraden och drifttiden är densamma. I 
byggnaden finns ca 40 st truckar av olika fabrikat som används till varierande ändamål 
(se bilaga A). 

Dokumentation om truckarnas underhållskostnader är i dagsläget bristfällig. 
Kostnader för reservdelar hänförs heller inte de enskilda truckarna. Reparationstid 
som utförs av VBG:s underhållsavdelning redovisas inte som en truckkostnad utan 
belastar respektive avdelning där trucken är stationerad. 

 

5.1.3 Autotruckarnas uppgift 
I första skedet skall autotruckarna sköta transport av vagnar till och från måleribuffert 
samt köra färdiglastade pallar till slussen för utgående gods. Vid framtagning av 
systemet bör det dock vägas in att truckarna skall kunna hantera mer av de interna 
transporterna.  Det kan bl. a röra sig om förflyttning av pallar eller hämtning och 
lämning i pallställ. Systemets initialkostnad blir då lättare att räkna hem. 
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5.1.4 Materialhantering i måleri vid 3-skift 
Då största delen av de artiklar VBG producerar skall ha någon form av ytbehandling 
finns ett schema för när de olika detaljerna skall ytbehandlas. I dagsläget går måleriet i 
treskift enligt nedanstående schema, men VBG har planer på att gå ner till tvåskift. 

 

 

 
Figur 5.3. Schema för in- och utlastning vid treskift. 

De artiklar som ingår i automattrucksprojektet är produkttyp 2. Målning sker en 
gång/dygn vilket medför att en buffert byggs upp motsvarande ett dygns produktion.  



Förstudie av införande av autotruckar i produktionen på VBG Produkter AB 

 12 

5.1.5 Materialhantering i måleri vid 2-skift 
Vid införande av tvåskift är schemat planerat enligt figur 5.4. Vid rapportens 
uppkomst är det inte fastställt exakt vilken tid de olika produkttyperna kommer att 
målas. Det som ligger fast är dock att detaljer från kopplingsverkstaden (produkttyp 2) 
kommer att målas måndagar 08.00-13.30 och övriga dagar i veckan 05.00-13.30.    

 

INLASTNING 
MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

05.00
BRINK VBG Rött VBG Rött VBG Rött VBG Rött

06.00 05.00-08.00 05.00-07.00 05.00-07.00 05.00-07.00 05.00-07.00

07.00
VBG VBG VBG VBG

08.00 07.00-13.30 07.00-13.30 07.00-13.30 07.00-13.30
VBG Rött

09.00 08.00-10.00

10.00
VBG

11.00 10.00-13.30

12.00

13.00

14.00
Brink Brink Brink Brink Brink

15.00 13.30-19.30 13.30-19.30 13.30-19.30 13.30-19.30 13.30-19.30

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00 VBG VBG VBG VBG VBG
19.30-21.00 19.30-21.00 19.30-21.00 19.30-21.00 19.30-21.00

21.00  

Figur 5.4. Schema för inlastning vid tvåskift 

 

De artiklar som målas för Brink (externt lego) påverkar inte trucksystems flöde då in- 
och avlastning sker vid separat station. Artiklar som målas mellan 07.00-13.30 (tisdag 
till fredag) innefattar även detaljer från balktillverkningen vilket gör att lastbärare 
därifrån också skall hanteras.  Inget schema för avlastning har presenterats, men de 
detaljer som berör kopplingsverkstaden har en planerad avlastning 11.00-14.00 (VBG 
Rött) och 14.00-19.30 (övriga detaljer i produkttyp 2). 
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5.1.6 Flöde efter ny produktionslayout 
Vid produktionsstart av de nya artiklarna måste de interna transporterna ske med 
manuell truckkörning. Flödet för transport till måleri samt till utlastning kommer att 
se ut enligt principskissen (se figur 5.5). Vad som inte tydligt framgår är att det inte 
finns någon förutbestämd slinga för truckarna utan att det är upp till truckföraren att 
köra lämpligast väg.   

 

 
Produktionsceller med material som skall till måleriet eller färdigvarulagret är indelade 
från A till H. 

Utöver de transporter som visas i flödet sker även transporter mellan 
produktionscellerna. 

 

5.1.7 Layouter för produktionsceller A-D 
I produktionscellerna måste det finnas möjlighet att husera det antal vagnar som krävs 
enligt bilaga B. I layouterna framgår förslag på placering av vagn- och pallplatser som 
ingår i autotrucksystemet (se bilaga D-F). De övriga vagnarna kan placeras tillfälligt på 
någon fri yta. När trucksystemet fungerar fullt ut kan antal vagnar anpassas 
noggrannare för att komma ned till beräknad nivå (se bilaga B). Layouten kan då 
justeras och platser för vagnarna kan fastslås. 

Figur 5.5. Flöde för manuell truckkörning 
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6 Mätningar 

6.1 Antal vagnar och pallar 
Antal autotruckar som åtgår för att klara flödet baseras på den mängd vagnar och 
pallar som skall transporteras. VBG har satt prognoser för antal tillverkade artiklar/år 
vilket använts som underlag för beräkningarna. Varje artikels prognos har delats med 
220 dagar för att få fram ungefärligt antal/dag. Då de flesta maskiner går treskift har 
även antal/skift beräknats för att se hur många vagnar som behövs i buffert. Eftersom 
genomloppstiden i måleriet är ca 6 timmar är det lämpligt att det finns en buffert 
motsvarande ett skift. Enligt beräkningarna är det vid jämn produktion 18 vagnar som 
skall transporteras till måleriet (se bilaga B). Maskinerna har dock kapacitet att köra 
mer detaljer vilket gör att det finns möjlighet att ta igen tappad produktion vid ev 
maskinfel. Det kan i sin tur leda till att antalet vagnar ökar något vid enstaka tillfällen. 
Trucksystemet bör därför klara av en fluktuation på ca 25 %. 

Det är i nuläget osäkert hur detaljerna skall paketeras avseende kvantiteter/pall. En 
uppskattning av antal pallar är därför gjord med en viss osäkerhetsfaktor. Beräkningen 
avser de pallar som är färdiglastade och skall till färdigvarulagret.  

7 Utformning av trucksystem 

7.1 Leverantörsval 
VBG har i förstudiens skede valt att fokusera på trucktillverkaren BT: s utbud. 
Relationen mellan säljare och VBG anses god vilket medför att säljaren är insatt i 
VBG: s interna transportbehov. VBG har i dagsläget ett antal truckar från BT och är 
därför insatta i serviceutbudet. BT kan presentera en ungefärlig kostnadskalkyl för ett 
autotrucksystem som utgör en viktig del i förstudien. Om VBG fattar beslut om att 
investera i ett autotrucksystem kan en större offertförfrågan läggas ut. I nuläget finner 
företaget inte detta intressant då ett nytt trucksystem ligger så pass långt fram i tiden 
att offerterna inte är relevanta vid uppköp. Det material BT kan erbjuda är dock 
tillräckligt för att få en uppfattning om ett autotrucksystem är en lämplig ersättare till 
en del av dagens trucksystem. 
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7.2 Produktutbud BT 
De autotruckar BT marknadsför bygger på en vanlig standardtruck som försetts med 
ett system för automatisk navigering. BT kallar själva denna typ av truck för 
halvautomatisk eftersom det är möjligt att använda trucken för manuell körning. 
Trucken använder laserstyrningsteknik för att kunna identifiera sin position. Det gäller 
då att trucken har kontinuerlig kontakt med olika reflektorer.  Vid programmering av 
trucken körs den manuellt genom transportrutten för att memorera banan. BT kallar 
sitt system för ”Teach-In”. BT erbjuder tre olika modeller av autotruckar men erbjuder 
även att anpassa dessa efter kundönskemål. De truckar som finns i sortimentet är AL 
24, AS 14 och AS 20. Alla är försedda med nedfällbar åkplattform för förarstyrd 
hantering [4]. Texten nedan är i stora drag citat från Bt: s hemsida. 

 

AL 24 ledtruck 

Kapacitet: 2400 kg 

Batteri med 480Ah eller 600 Ah 

 

 

 

AL 24 ledstaplare med gränslande stödben 

Kapacitet: 1400 kg 

Lyfthöjd: 1,69m 

För användning av pallar med bottenbräda 

eller pallar av udda storlek. Idealisk för  

användning med rullbanor. 

 

    

AS 20 ledstaplare  

Kapacitet: 2000 kg 

Lyfthöjd: 1,79m 

För användning av Europallar eller  

andra pallar utan bottenbräda. Idealisk för  

användning med rullbanor. 

 

Figur 7.1. AL 24 ledtruck. [4 ] 

Figur 7.2. AL 24 ledstaplare 
med gränslande stödben. [4] 
  

Figur 7.3. AS 20. [4]
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7.3 Planerad flödeslayout för autotruckar 
Vid godshantering med autotruckar är det önskvärt med någon form av U-flöde. De 
som arbetar i lokalerna blir då medvetna om i vilken riktning trucken färdas i eftersom 
trucken håller sig till samma slinga. Det medför även en enklare programmering av 
truckarna. För att trucken skall klara att hämta och lämna vagnar eller pallar måste den 
ibland avvika något från slingan. På VBG är ett tänkbart flöde för autotruckar enligt 
figur 7.4. Trucken får i stort sett samma transportsträcka oberoende från vilken 
produktionscell hämtning sker. Den avvikelse som finns är dock medtagen i 
kapacitetsberäkningarna.  

 
Figur 7.4. Flöde för autotruckar. 

 

Pilarna beskriver hur autotruckarna rör sig i produktionen. Truckarnas väntstation är 
placerad i närhet av måleribufferten.   
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7.4 Förslag till utformning av måleribuffert 
I dagsläget finns det inga fasta rutiner för hur vagnar skall placeras innan målning. I 
praktiken fungerar det så att maskinoperatörerna kör lastade vagnar till måleriet och 
placerar dem där plats finns. Detta medför att vagnarna står utspridda och ibland är i 
vägen för övrig verksamhet. Måleriets personal upplever inte detta som något 
problem då de har tillgång till truck och därför enkelt kan flytta på vagnarna. 
Personalen medger ändå att det skulle vara bättre med någon typ av fasta in- och 
utlastningszoner då förflyttning medför merarbete. I figur 7.5 följer ett förslag på 
buffertlayout: 

 

 
 Figur 7.5. Buffertlayout i måleriet  

Vagnar som kommer från produktionen placeras i rutor markerade IN. När avlastning 
av ramar skett ställs tomma chassie i buffertrutor. Efter målning placeras ramarna 
återigen på chassiet för att sedan ställas i rutorna markerade UT, där sedan hämtning 
sker med truck.   

För att få en optimal hantering av vagnar i måleriets buffert är det önskvärt med 
någon form av matningssystem. Truckarna behöver då enbart programmeras för en 
eller ett par stationer istället för en programmering för varje buffertplats. Nackdelen är 
att buffertstationen får en mer komplicerad konstruktion vilket leder till att 
flexibiliteten minskar. I första skedet kommer hanteringen att ske manuellt där 
pallplatserna enbart är avgränsade sidledes med styrskenor.  
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7.5 Sluss för färdiga pallar 
De pallar som skall transporteras till färdigvarulagret är tänkta att placeras i en separat 
sluss. Någon form av transport kommer sedan att ske till färdigvarulagret. Denna 
transport ligger egentligen utanför rapportens område men bör ändå beaktas då 
slussens utomformning kommer att påverka det interna flödet. Exakt hur transport 
kommer att ske mellan sluss och centrallager är vid rapportens uppkomst inte 
fastställd men olika förslag finns. Beroende på vilket förslag som kommer att antas 
bestäms slussens utformning. Slussen kommer att utgöra någon form av buffert vilket 
måste tas med i flödesberäkningarna. Pallhanteringen måste även anpassas för 
autotruckar.    
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7.6 Beräkning av antal autotruckar 

7.6.1 Tidpunkt för transportbehov 
Med hänsyn till truckens kapacitet och layouter för flödet har en snitthastighet på 2,3 
km/h används för att ge en uppfattning av vad trucken klarar av. En ungefärlig 
mätning av slingans längd har visat att trucken har en färdväg på ca 240 meter.  
Beräkningen visar då att trucken klarar ca 9 varv/timma. Frekvensen för de pallar som 
skall förflyttas har uppskattats efter medelvärdet för antal pall/dag. Diagrammet 
nedan visar hur behovet för transport av pallar och vagnar för de olika 
produktionscellerna kan se ut. Utöver det antal som redovisas i diagrammet 
tillkommer ca 7 pall till Ringfeder (se bilaga C).  

 

 
 

De olika färgerna beskriver från vilken produktionscell pallarna kommer (A-H). 
Staplar med ram representerar vagnar till och från måleri. Siffran under symbolerna 
anger antal pallar respektive vagnar. 

 

Truckens kapacitet

Antal 
pall 

Tid

Figur 7.6. Tidpunkt för behov av pallförflyttning. 
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7.6.2  Planering av tidpunkt för transporter 
För att skapa ett jämnare utnyttjande av trucken kan tidpunkten för transporterna 
planeras på följande sätt: 

  
 

Även här tillkommer ca 7 pall (bilaga C). I diagrammet går det utläsa att 
transportbehovet vid ett tillfälle överstiger truckens kapacitet. Detta kan dock lösas 
genom att trucken tar med en pall som returtransport. Snitthastigheten som 
uträkningen är baserad på är lågt tilltagen för att innefatta den extra tid trucken 
behöver för att klara övriga hanteringar. 

Antal 
pall 

Tid

Truckens kapacitet

Figur 7.7. Tidpunkt för palltransporter.
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7.6.3 Uträkning enligt BT:S kalkyleringsprogram 
I projektet har det utförts en ungefärlig kalkylering av hur många truckar som åtgår 
för att klara de interna transporterna. I figur 7.7 går det att utläsa att truckhanteringen 
kan ske med enbart en autotruck. De faktorer som påverkar uträkningen är dock 
uppskattade vilket medför en viss osäkerhet. Ett beräkningsprogram används när BT 
utför truckberäkningar. Erfarenhet har visat att detta är tillräckligt rättvisande för 
dimensionering av ett trucksystem. För att säkerställa projektets beräkningar utfördes 
nya beräkningar enligt det program BT tillhandahåller. Transportsträckorna har delats 
upp för att ge en rättvisande hanteringstid. Eftersom transport av vagnar påbörjas 
under nattskiftet har arbetstidsfaktorn satts till 10 timmar. Medelhastigheten i 
kalkylunderlaget är 0,9 meter/sekund och utnyttjandegraden 90 %. En hanteringstid 
på 60 sekunder/transport är även inräknad. 

 

 
Även denna kalkyl visar att en truck kan hantera efterfrågat transportbehov. Vad som 
måste beaktas är att pallvolymen är beräknat på ett snitt/år.  Figur 7.9  visar vad en 
volymökning med 25 % kommer att innebära. 

Figur 7.8. Kapacitetberäkning för autotruckar.
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Ett system med enbart en truck resulterar i ett labilt system. Vid användande av ett 
trucksystem som bygger på en truck måste andra faktorer vägas in. I praktiken går det 
inte räkna med att trucken kan gå kontinuerligt. Driftstörningar kan förekomma samt 
även att trucken går sönder. Det går heller inte förutsätta att laddning alltid kan ske 
den tid trucken inte används. Trucken behöver även underhållas samt genomgå 
planerad service.  Någon form av backupsystem måste därför finnas för att inte störa 
produktion och leveranser.      

Figur 7.9. Kapacitetberäkning för autotruckar med 25% volymökning
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8 Simuleringar 

8.1 Praktisk simulering av måleribuffert 
För att få en uppfattning om huruvida förslag 7.4 kommer att fungera i praktiken har 
en praktisk simulering utförts. Den yta som är tänkt för framtida måleribuffert har 
frigjorts i möjligaste mån. Därefter markerades golvet för att utgöra en bild av tänkt 
layout. De berörda operatörerna har informerats om hur flödet är planerat samt hur 
hanteringen skall ske i markerat område. Simuleringen skall visa om det är möjligt att 
klara av hanteringen samt om ytan är rätt disponerad.   

Under simuleringen har transporter till och från måleriet skett med manuell 
truckkörning på kortast möjliga sträcka. Avlastning har gjorts i markerat område för 
att efterlikna den hantering som ligger till förslag för autotruckar. Genomförandet av 
simuleringen bildar en uppfattning om huruvida systemet fungerar i praktiken. 
Eventuella ändringar och justeringar kan då ske innan bufferten byggs permanent.   

En indirekt effekt blir att den manuella truckhanteringen kommer att omorganiseras 
för att delvis kunna efterlikna autotruckarnas körschema. 
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9 Ekonomiska kalkyler 

9.1 Inköp av trucksystem 
Vid införande av ett autotrucksystem är det flera faktorer som måste tas med i 
kostnadsberäkningarna. Anpassningar måste många gånger ske under installation 
vilket medför att kostnaderna är svåra att exakt beräkna i förväg. BT presenterar 
därför en uppskattad kostnad för olika system. Vid offertförfrågan genomförs 
noggrannare beräkningar men den slutliga totalkostnaden kan ändå variera. De förslag 
som lagts fram gäller BT AS 20 och ser ut följande: 

 

1 st truck BT AS 20 (se Figur 7.3)    700 000 kr 

     

 

2 st truckar BT AS 20 (se Figur 7.3)  1 400 000 kr 

 inklusive trafikregleringssystem   

    

Vid eventuell utökning utöver 2 truckar 

Extra truck         600 000 kr 

 

I samtliga offerter ingår kostnad för utbildning. 

En underhållskostnad på ca 12 kr/drifttimme tillkommer. Priset inkluderar 
elektronikkomponenter, dock ej påkörningsskador.  
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9.2 Kostnader 
Eftersom de manuella truckarna som finns inom VBG används till materialförsörjning 
mm går det inte direkt att rationalisera bort dessa vid införande av autotruckar. Den 
besparning som kan ske är att rationalisera den icke värdeskapande aktiviteten som 
det innebär att transportera till och från måleri samt till utlastningssluss. Det är då 
personalkostnaden som fokuseras. Följande beräkningar kan ge en riktlinje hur 
mycket transporterna kostar. 

 

Antal vagnar/dygn  18 st x 2 (tur & returtransport)  

Antal pall/dygn:   ca 50 st 

Antal arbetsdagar/år  220 st 

Genomsnittlig tid/transport 4 min 

Timkostnad personal  400 kr  

 

9.2.1 Kostnad för pallhantering till utlastningssluss 
(Antal pall/dygn) x (antal arbetsdagar/år) = antal pall/år  

50 x 220 = 11 000 pall/år  

 

(Antal pall/år) x (genomsnittlig tid/transport) = antal min/år 

11 000 x 4 = 44 0000 min/år 

 

(antal min/år) / (min/tim) = antal timmar/år 

44 000 / 60  ≈ 733,33 tim 
 
(antal timmar/år) x (timkostnad personal) = Personalkostnad/år 

733,33 x 400 ≈ 293 333 kr 
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9.2.2 Kostnad för vagnhantering till måleri 
(Antal vagnar/dygn) x (antal arbetsdagar/år) = antal vagnar/år  

(18 x 2) x 220 = 7 920 vagnar/år  

 

(Antal vagnar/år) x (genomsnittlig tid/transport) = antal min/år 

7 920 x 4 = 31 680 min/år 

 

(antal min/år) / (min/tim) = antal timmar/år 

31 680 / 60  ≈ 528 tim 
 
(antal timmar/år) x (timkostnad personal) = Personalkostnad/år 

528 x 400 ≈ 211 200 kr 

 

 

9.2.3 Total personalkostnad/år 
Personalkostnad/år pallar + Personalkostnad/år vagnar  = total personalkostnad/år 

293 333 + 211 200 = 504 533 kr 
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10 Resultat 

10.1 Uppfyllnad av projektmål 
Med de mål som är satta i projektet och med stöd av de teorier som är beskrivna i 
rapporten så visar det på följande måluppfyllnad: 

 

• Enheter som skall transporteras efter produktionsökning 

Studien visar att införandet av autotruckar klarar den tänkta produktionsökningen. 
Det finns dessutom möjligheter att utnyttja truckarna till fler enheter. 

 

• Antalet truckar för att klara transporterna  

Beräkningen enligt BT:s modell visar på ett behov av 2 st truckar inklusive 
trafikledningssystem. Genom att använda 2 truckar har man skapat en marginal i 
utnyttjandet vilket kan vara bra för ett företag som genomför sin första automatisering 
av trucktransporter. 

 

• Flödesplanering inklusive buffertplatser 

Enligt layoutbeskrivningarna (se figur 7.4) kommer materialhantering med autotruckar 
att ge både rationellt flöde och en fördelaktig buffertering. 

• Utbyggnadsmöjlighet av trucksystem 

Med införande av två autotruckar finns en överkapacitet. Denna potential kan 
utnyttjas antingen som en utökning av automatisering av godshantering eller som 
manuell truckhantering tack vare truckarnas flexibilitet. Dessutom finns det möjlighet 
att ytterligare utöka antalet truckar med befintligt trafikledningssystem. Kostnaden för 
utökning av fler truckar finns redovisat i offerten från BT. 
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• Ekonomiska kalkyler 

Lönsamhetsberäkning 

Med ledning av de beskrivna förutsättningarna samt även till en viss del antaganden, 
då det t ex saknas en noggrann uppföljning av dagens trucksystem, dess utnyttjande 
och kostnader sker beräkningen enligt följande: 

Utgångspunkten för lönsamhetsberäkningen är att det finns möjlighet att rationalisera 
bort en person ur produktionen. Även om det i beräkningsunderlaget visar att det idag 
inte fullt ut belägger en person till 100% med trucktransporter är dock andelen så stor 
att den  kvarvarande delen  borde kunna antas vara den del som utnyttjas för service 
och underhåll av dagens trucksystem. 

Kalkylen bygger också på att 2 st truckar installeras för att klara transportbehovet. 

 

Faktaunderlag för beräkning: 

 

Inköp av 2 st truckar inkl utbildning                                               1 400 000  Kr 

Avskrivning 5 år                                                                                 280 000 Kr/ år 

Service och underhåll tas inte upp varken som plus eller 

minuskostnad  eftersom den bedöms vara lika i båda systemen                    0 Kr/ år  

Kostnader för trucktransporter i dagens system:  

1261 timmar a 400 kr/tim                                                                    505 000 Kr/ år 

 

Lönsamhetsanalys

Figur 10.1. Diagram lönsamhetsanalys
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Enligt de antaganden som är gjorda är investeringen lönsam i slutet av tredje året. 

Eftersom detta enbart bygger på en rak lönsamhetskalkyl baserat på reducering av en 
person i produktionen har inte hänsyn tagits till de spin-offeffekter som också har 
bidragande förtjänster. Det kan t ex vara: 

• Jämnare flöde i transportgångar 

• Ökad säkerhet genom att inga personer är i transportflödet 

• Det finns en större förutsättning att få ett ”sugflöde” från måleriet 

• En bättre kostnadsuppföljning avseende transporter 

• Nya moderna truckar med hög tillförlitlighet 

• Bättre avgränsade ytor avseende truckgångar, vagns- och pallplatser vilket kan 
möjliggöra bättre utnyttjande av golvyta. 

Det kan också medföra en förbättring av processkvaliteten eftersom införandet av 
autotruckar kräver disciplin samt ordning och reda.  

Med ovanstående faktorer som grund, samt med de teorier som redovisas i rapporten, 
pekar det mesta mot en klar fördel att investera i automatiska truckar för 
materialhantering  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förstudie av införande av autotruckar i produktionen på VBG Produkter AB 

 30 

10.2  Principer för framtagning av resultat 

10.2.1 Förändring av materialhantering 
VBG Produkter AB är väl bekanta med ständiga förbättringar i det dagliga arbetet (se 
3.2). Vid beslut om anskaffning av ett autotrucksystem gäller det att all berörd 
personal involveras i projektet. För att införandet skall ge önskad effekt gäller det 
även att alla synpunkter och förslag beaktas (se 3.1, medarbetarnas outnyttjade kreativitet). 
Då det är svårt att tillgodose alla önskemål gäller det att ledningen fastställer vad 
systemet skall göra. Övrig organisation är sedan med för att diskutera hur utförandet 
bör ske. När ledningen slutligen fattar beslut gäller det att få alla berörda parter 
positivt inställda. 

För att få fram resultatet har de teorier som beskrivs i Lean-filosofin och i Logistikens 
grunder [3] varit vägledande. De delar av teorierna som varit mest kopplade till 
projektets inriktning finns beskrivna under rubriken Teori (se kapitel 3). 

Inom Lean-filosofins beskrivna slöserier har framför allt punkterna Transporter, 
Rörelser samt Lager (buffertlager) haft störst påverkan till resultatet. 
Förbrukningsstyrd produktion är en viktig del av analysarbetet då detta är fokuserat 
inom företaget.  

    

10.2.2 Rörelser och transporter 
En anpassning av produktionscellerna måste ske för att hämta- och lämnaplatserna 
skall vara anpassade för autotruckar. Hänsyn måste då tas så att operatören inte 
behöver utföra några onödiga rörelser (se 3.1, rörelse). Målet måste även vara att 
operatören inte skall behöva flytta vagnar eller färdiga pallar med ledtruck innan 
hämtning kan ske av autotrucken (se 3.1, transporter). I lösningen med autotruckar samt 
layoutförslag har onödiga rörelser och transporter minskats bl a genom att operatören 
inte genomför lika många trucktransporter.  

 

10.2.3 Buffertlager 
Dagens buffertlager är i viss mån flexibla, dvs. pallar och vagnar ställs inte på 
förutbestämd plats. Detta kan bl. a innebära att materialet inte är placerat i logisk 
ordning samt att onödig golvyta tas i anspråk. Vid införande av autotruckar medför 
detta en klar förbättring då ett sådant system kräver fasta platser för pallar och vagnar. 

Logistikens grunder [3] har bidragit till analyser inom framför allt materialförsörjning, 
val av transportutrustning och trender inom materialhanteringsområdet. 
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10.2.4 Materialförsörjning  
Materialförsörjningen är inte kopplad till organisatorisk enhet utan är en egen 
planeringsenhet. Av de tre principer materialförsörjningen normalt indelas i, 
kontinuerlig, serie av produkter samt material per objekt, är det serie av produkter 
som är applicerbar i denna utredning. Transporterna bygger på framtagning av ett 
visst sortiment till en viss volym som sedan transporteras. Detta är grunden till 
förslagen beträffande buffertering. 

 

10.2.5 Val av transportutrustning 
Valet av utrustning ligger i den offert som framtagits av BT. I den har hänsyn tagits till 
de faktorer som beskrivs i ”Logistikens grunder”, som t ex materialflödets riktning, 
typ av produkter, frekvens på transporter och tekniska krav. Dessutom ger det nya 
systemet möjlighet att utnyttja truckarna till manuella operationer. 

 

10.2.6 Trender och utveckling  
Inom lastbilsindustrin har det skett ökade krav från kunder beträffande korta ledtider 
och leveransprecision [6]. Detta kommer att få följdverkningar även på 
underleverantörer som VBG Produkter AB. Ett betydande område, för att klara de 
ökade kraven är ett effektivt materialhanteringssystem med hög tillförlitlighet. I och 
med införande av automatisering av truckar kan detta ses som ett första strategiskt 
steg. 



Förstudie av införande av autotruckar i produktionen på VBG Produkter AB 

 32 

10.3 Kostnadsuppföljningsförslag för manuella truckar 
Varje enskild truck skall ha en tydlig dokumentation vad gäller: 

• Inköpskostnad (avskrivning: - timmar, - år?) 

• tillverkningsår 

• drifttid 

• underhållskostnader (reservdelar, reparationstid, planerad service, ev 
produktionsstörning när trucken ej är tillgänglig, mm). 

Hänsyn måste även tas till övriga ändamål där trucken används för att där kunna väga 
in kostnader för alternativa lösningar.  

 

Det är även intressant att följa upp hur stor del av truckens användningstid som går åt 
till:  

- transport av färdigt material (utlastningssluss) 

- transport till och från måleriet 

- materialförflyttning inom produktionscellen 

- icke transporterande användning 

- ev klockslag när användning sker 

 

Genom att kartlägga ovanstående punkter skapas ett underlag för att se över 
rationalisering av truckanvändandet och därigenom skapa möjlighet att minska antalet 
truckar. Dokumentationen är även viktig för att få en rättvisande kalkyl över 
införande av autotruckar. 
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11 Slutsatser 
De transporter som autotruckarna kommer att utföra frigör inte fullt ett manår. Den 
kvarvarande delen (ca 20 %) borde kunna elimineras genom rationalisering i den 
övriga verksamheten. Med denna ansats sker en återbetalning efter ca 3 år, vilket ger 
en lönsam investering.  

Genom att införa ett system med 2 autotruckar kan en utökning av den tänkta 
materialhanteringen infrias. Detta med en marginal som möjliggör en ytterligare 
utökning. 

Eftersom ett automatiserat trucksystem kräver ordning och reda i framförallt i pall 
och vagnsplatser kommer detta att ge en positiv inverkan på kvaliteten, även för den 
övriga verksamheten. 

Ett förändrat materialhanteringssätt inom en viss del av produktionen kan utgöra 
grunden till en fortsatt automatisering och rationalisering. 

Om rationaliseringen trots allt inte ger önskat resultat kan de i rapporten beskrivna 
truckarna användas i konventionell manuell drift, eller för automatisering inom annat 
område eftersom styrsystemet bygger på reflektorer som i sig medger stor flexibilitet. 

 

11.1  Rekommendationer till fortsatt arbete 
Företaget bör införa rutiner för hur dokumentation av truckar skall ske vad gäller 
kostnader, utnyttjande och drifttid. Därefter kan analys göras om det finns möjlighet 
att rationalisera truckanvändandet samt minska antalet truckar.  

Om beslut fattas att införa autotruckar, eller att företaget ser att möjlighet finns även 
om det i nuläget inte är aktuellt, bör det även ses över om autotruckarna kan sköta 
annan godshantering. Genom planering och omstrukturering i de befintliga pallställen 
kan en del av den interna materialförsörjningen ske med autotruckar. På så sätt skapas 
möjlighet att ytterligare dra ner på antalet manuella truckar samt nyttjandegraden blir 
högre på autotruckarna vilket medför en mer attraktiv payback-kalkyl. 
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Bilaga A:1 

A. Översiktslista truckar 
 

Int,Nr: Fabrikat Typbeteckning Chassienr:
1 Abeko KV15SATTE 3148
2 BT BTR SS 1350-1 1 458 691 984
3 Abeko KV15SATTE 4225
4 Atlet 125STY450AJN AJN 11854
5 Kentruck BLS 122
6 Atlet 125 STE-420-XJN X-6309-S-3823-308-S
7 Abeko 15 SATT FX 214-88-986
8 BT BT RT 1600-5 164068-1986
9 BT PR B2-14 298025AA-1997
10 Abeko KV10 SAD 6-87
11 BT RSS 1350
12 Jungheinrich 821-8016 ERC-A-1250-115-480 T
13 Abeko BATT FX 214-88-987
14 CLARK KP 30
15 BT LSV 1200-9 141365
16 Kentruck BLS 1250 485 S85
17 Kentruck BLS 100 605 S 87
18 BT LSV 1000-9 1 544 461 985
19 BT LSV 1200-8 1 283 721 982
20 BT PPH 1600 MX 289829 AA 1996
21 Abeko 15 SATT FX 214-85-887
22 BT SPS 1,6 L-3 314935AA 1998
23 Atlet 160 SDTFS 57A 3032
24 Kentruck BLS 1250 606 S 87
25 Atlet 125 STE-420 AJN 6139
26 Jungheinrich ETV Q20 91005845
27 Abeko KV 15 SATT 37-7-465
28 BT TRT 1350-11
29 Atlet 200 BTFV 400 ASN ASN 12120 S
30 BT LSV 1000-11 264443 AA 1994
31 Atlet ASN 160 STFV 420 ASN 13748
32 Atlet 125 STV 450 AJN AJN 11715
33 Atlet 125 STV 450 AJN AJN 12026
34 Abeko 15 SATT FX 21486912
35 Kentruck B 69 34184
36
37
38 Kentruck DLV 1500 486 V 05
39 Atlet X160SDTFVJN54D X30828/01
40 BT RR B2 719573
41 Atlet X160SDTFVJN54D X30829/01



Förstudie av införande av autotruckar i produktionen på VBG Produkter AB 

Bilaga  B:1

B. Beräkning av antal vagnar 
 

    Kalkyl -antal vagnar beräknat efter (antal/år) / 220   

Detalj st/år st/dag (220)antal/skiftAntal/vagnantal vagnar
antal 

vagnar  i 
prod.cell

         
         

Mekhus 32000 145,45 48,5 72 2 3 
         

Lyftarmar 80000 363,64 121,2 480 1 2 
         

Lyftarmsaxel 80000 363,64 121,2  ev.2 3 
         
         

Lyfthylsor 107000 486,36 162,1  ev.3 4 
         
         

Bult 40 mm 55000 250,00 83,3     
50 mm 37000 168,18 56,1     
57 mm 15300 69,55 23,2     

         
VBG 15000 68,18 22,7     

  122300 555,91 185,3 120 5 7 
         

Bussningar RF 79000 359,09 119,7     
Bussningar VBG 49000 222,73 74,2     

         
  128000 581,82 193,9     
         

Slitringar 20000 90,91      
         

Byglar 15000 68,18 22,7 16 4,3 6 

          ≈  18 26 
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Bilaga  C:1

C. Antal pallar till Ringfeder 
 

RINGFEDER   Kalkyl -antal pallar beräknat efter (antal/år) / 220 

Detalj st/år 
st/dag 
(220) Antal/pall

antal 
pallar/år 

antal 
pall/dag

Axle to lifting arm 68585 311,750 1632 42 0,191
Upper bush typ 92 12000 54,545 600 20 0,091
Lower bush typ 2040 26000 118,182 1000 26 0,118
Lower bush 2050 and 590V 5812 26,418 500 12 0,053
Upper bush 2050 and 590V 5812 26,418 500 12 0,053
Lifting sleeve Ø50 complete 5812 26,418 500 12 0,053
Lifting sleeve Ø40 complete 26290 119,500 1000 26 0,120
Hand lever A 68585 311,750 1000 69 0,312
Lifting arm machining  Ø40 26290 119,500 1000 26 0,120
Lifting arm machining  Ø50 24993 113,605 1000 25 0,114
Lifting arm machining Ø57 17012 77,327 1000 17 0,077
Mechanism Ø50 c2 machining 12000 54,545 24 500 2,273
Mechanism Ø40 and 50 
machining 7761 35,277 24 323 1,470
Bolt 2050 3677 16,714 480 8 0,035
Bolt 2050 Industry version 3504 15,927 480 7 0,033
Bolt 92 12000 54,545 480 25 0,114
Bolt 2040 26000 118,182 700 37 0,169
Mechanism 2150 A 12000 54,545 72 167 0,758
            
SUMMA       1353 6,151
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Bilaga  D:1

D. Layout produktionscell A och B 
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Bilaga  E:1

E. Layout produktionscell C 
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Bilaga  F:1

F. Layout produktionscell D  
 

 


