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EXAMENSARBETE

Gränsyteoptimering fordon vs. artilleripjäs
Bofors Defence AB, Karlskoga

Sammanfattning
Transport av gods eller varor sker vanligtvis på traditionellt sätt med lastbil och släp.
För att förbättra verkningsgraden på fordonen har system för växling av last och bärare
utvecklats. Dessa system ger en ökad flexibilitet och effektivitet för fordonen. [1]

Syftet med denna rapport är att undersöka möjligheterna att integrera ett
lastväxlingssystem med en artilleripjäs på en Volvo A30D dumper. Rapporten redovisar
översiktligt möjligheterna att med dagens gränsytor åstadkomma detta.

Konceptgenerering har skett i CAD-verktyget Solid Edge.

Fyra huvudkoncept har tagits fram varav koncept 4 rekommenderas. Koncept 4 är en
enkel lösning som använder sig av ett redan beprövat svetsförband mellan mellanbalken
och dumperramen. Bakstammen som används i koncept 4 går snabbt att montera och
antas inte bli speciellt kostsam att tillverka.

Rapporten ger förslag till fortsatt arbete och kan användas som ett underlag vid
framtagning av framtida gränsytor.
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DISSERTATION

Interface optimisation vehicle vs. artillery piece
Bofors Defence AB, Karlskoga

Summary
The traditional way to transport goods is by truck and trailer. Systems for change of load
and carrier have been developed to increase the efficiency on each vehicle. These
systems give an increased flexibility and efficiency for the vehicles.[1]

The purpose with this report is to examine the possibilities to integrate a system for
changes of loads and carriers with an artillery piece on a Volvo A30D articulated hauler.
This report shows the possibilities to achieve this with the interfaces of today.

The concepts have been made in the CAD-tool Solid Edge.

Four main concepts have been produced of which concept 4 is recommended. Concept 4
is a simple solution that uses a already tested welding seam between the middle beam
and the Volvo chassis. The rear beam that is used in concept 4 is quick attached and is
not expected to be expensive to manufacture.

The report gives a number of proposals in what that can be done in the future with the
concept. The report can also be used as basis for future development of interfaces.
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1  Inledning

1.1 Bakgrund
Transport av gods sker vanligtvis på traditionellt sätt med lastbil och släp. För att
förbättra verkningsgraden på fordonen har system för växling av last och bärare
utvecklats. Dessa system ger en ökad flexibilitet och effektivitet för fordonen. Med
högre utnyttjandegrad förkortas även återbetalningstiden samt drift- och
underhållskostnaderna sänks. [1]

Detta tänkande anammas mer och mer även av försvarsmakten. Tanken är att försvarets
fordon utrustas med ett standardiserat snabblåssystem som möjliggör ett större
utnyttjande av varje enskilt fordon. [1]

Artilleripjäser är idag dragna av lastbilar. P.g.a. dagens snabba och exakta moteld måste
artilleripjäsen snabbt kunna omgruppera efter avfyrad salva. Detta går långsamt med
dagens dragna pjäser och försök pågår med en pjäs placerad på dumper.

Uppgiften är ett 10p examensarbete på C-nivå som ingår i maskiningenjörsprogrammet
med inriktning mot produktutveckling, 120p på HTU.

1.2 Syfte och mål
Syftet är att undersöka möjligheterna att integrera ett lastväxlingssystem med en
artilleripjäs på en Volvo A30D dumper. Utgångsläget är en Volvo A30D dumper, en
Haubitz artilleripjäs, ett ammunitionsskåp och en LAXO mellanram. Se figur 1.1.

Figur 1.1: Figuren visar vilka gränsytor som skall sättas samman.
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Målet var att ta fram en teknisk rapport innehållande ett antal konstruktionsförslag på
hur ovanstående nämnda gränsytor kan sättas samman.

1.3 Avgränsningar
� Endast Volvo modell A30D:s standardbakram skall användas

� Hållfasthetsberäkningar utföres av Bofors Defence AB

� Ingen kostnadskalkyl utförs

1.4 Problembeskrivning
En artilleripjäs placeras på en dumper Volvo A30D. En begränsad del av fordonen
utnyttjas i utbildning medan resten står oanvända i förråd.

Den grundläggande idén är att kunna skifta mellan olika utbytbara påbyggnader på ett
och samma fordonschassi. När vapensystemet ställs i förråd skall således fordonet
kunna användas för andra uppdrag, t ex med ordinarie lastflak.

Idag finns en prototyp med en äldre modell av dumper med en artilleripjäs på. I den nya
versionen ska en Volvo modell A30D användas kombinerat med en artilleripjäs. Det är i
den nya versionen önskvärt att man i fredstid kan använda fordonet till andra områden
än som bärare av vapen.

2 Metod
Arbetet startade med inlärning av CAD-verktyget Solid Edge V12 där en övningspärm
följdes[2]. Sedan har det kontinuerligt gått att få hjälp av konstruktören Kjell Rehnberg
på Bofors Defence AB samt har handbok använts[3].

Fältstudier har genomförts på Bofors Defence AB:s dumper och på Laxo Mekan:s
mellanram för lastväxling. Dialoger har förts löpande med representanter från Bofors
Defence AB, LAXO Mekan och Volvo Articulated Haulers AB.

Konceptgenerering har skett i CAD-verktyget Solid Edge V12 där det funnits tillgång
till en fullständig modell av dumper, infästning för vapensystem, ammunitionsskåp samt
surrbock. Dokumentation har gjorts med Officepaketet.
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3 Produktbeskrivning
För att lättare förstå kommande konceptbeskrivningar följer här namn, bilder och
kortare beskrivningar av större förekommande delar. Figur 3.1 presenterar en
helhetsbild.

Figur 3.1: Dumper med större delar namngivna.

Artilleripjäs

Figur 3.2 visar artilleripjäsen med mellanbalk, pjäs och stödben. Till mellanbalken
ansluter pjäs, stödben och dumperram. Detta gör den till en viktig gränsyta att ta hänsyn
till. I figur 3.3 visas enbart mellanbalken.

Figur 3.2: Artilleripjäs Haubitz.

Surrbock

Ammunitionsskåp

Artilleripjäs

Pjäs

Mellanbalk
Stödben
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Figur 3.3: Mellanbalk

Ammunitionsskåp

I ammunitionsskåpet förvaras laddningar, ammunition och annan utrustning såsom
ryggsäckar etc. Se figur 3.4.

Figur 3.4: Ammunitionsskåp

Surrbock

Under transport av artilleripjäsen fixeras eldröret mot surrbocken. Se figur 3.5.

Figur 3.5: Surrbock
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LAXO mellanram

LAXO mellanram monteras fast på fordonets (t ex lastbil, dumper mm) ordinarie ram
med skruvförband. I figur 3.6 visas en modell av Laxo mellanram. Modellen är gjord
med rätt mått men skruvlåsen är ersatta av förenklade block som visar låsens position.
Mellanramen gör det möjligt att enkelt byta laster och på så sätt ökar
användningsområdet för fordonet. På undersidan av lasten sitter en motsvarande ram
med fästöglor monterad. Se figur 3.7. I figur 3.8 framgår principen för fästöglan som
förs ner i låset. Låsning av lasten sker manuellt med ett skruvlås som trycker fast lasten
med ett tryck på 5-10 ton per lås, totalt 60-120 ton på hela chassit [1]. Se figur 3.9 för en
beskrivning av skruvlåset. Påbyggnadslängden för mellanramen är 5,5 m [1].

Figur 3.6: LAXO mellanram SLM 310/55F.

Figur 3.7: LAXO mellanram med exempel på lastapplikation.
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Figur 3.8: Förenklad bild på LAXO-låsanordning med fästögla.

Figur 3.9: LAXO-skruvlås tagen ifrån ritning 8010765 från Laxo Mekan.
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4 Resultat
Här redovisas fyra koncept.

4.1 Koncept 1: Byte av vagn
Grundtanken i koncept 1 är att hela bakvagnen på en dumper byts ut. En vagn som har
vapensystem och ammunitionsskåp monterat och en vagn där möjligheten för andra
applikationer finns. När en dumper skall användas till ett annat uppdrag kopplas således
vagnen med vapensystemet av och kopplas en annan vagn på. Se figur 4.1.1.

Figur 4.1.1: Vänster: vagn med vapensystem. Höger: vagn för valfri applikation.

4.2 Koncept 2: Två delar
I koncept 2 lyfts vapensystem och ammunitionsskåp av i två separata stycken. Efter
avlägsnandet av vapensystem och skåp kan sedan önskad applikation placeras och
fixeras på dumpern med hjälp av en LAXO mellanram.

Den bakre delen av orginalramen skärs av och ett snitt görs framåt för att bereda plats åt
mellanbalken. En liggande fästplåt, se A i figur 4.2.1, svetsas fast tvärsöver ramen i
snittet. I plåten finns frigående hål för ett skruvförband samt ett spannformat uttag för att
möjliggöra genomföring av kabel. I rambalkarnas ändar svetsas täckplåtar fast, se B i
figur 4.2.1, för ökad vridstyvhet.
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Figur 4.2.1: Vänster: Orginalram Volvo A30D. Höger: Modifierad Volvo A30D ram.

Även i mellanbalken svetsas en fästplåt fast. Plåten är identiskt utformad som den i
ramen med undantag av att hålen är gängade. Se figur 4.2.2.

Figur 4.2.2: Mellanbalk med fästplåt markerad.

Mellanbalken placeras på dumperramen och de två fästplåtarna bultas ihop med ett
skruvförband. Bultarna skruvas i underifrån upp i mellanbalken. Se figur 4.2.3.

Figur 4.2.3: Vänster: Mellanbalk fastskruvad på dumperram sett från sidan. Höger: Mellanbalk på
dumperram.

A
B
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I samband med att ramen skärs av försvinner även infästningen för tvärstaget på bakre
bakaxeln. Detta stag skruvas fast i mellanbalken. Fästpunkten på mellanbalken för
tvärstaget, se A i figur 4.2.4, har från den tidigare versionen av dumper bytt sida. Sett
bakifrån har fästet bytt från vänster till höger sida.

Figur 4.2.4: Tvärstag fäst i mellanbalk sett bakifrån.

Framför mellanbalken placeras en LAXO mellanram som möjliggör snabba byten och
fixering av laster. Mellanramen bultas fast i Volvochassiet enligt LAXO Mekans
instruktioner. Se figur 4.2.5.

Figur 4.2.5: Laxo mellanram placerad på Volvo A30D ram.

Ammunitionsskåpet och surrbockarna har placerats på två VKR-rör. På dessa VKR-rör
finns fästen för låsning emot LAXO-ramen. På båda sidor inne i skåpet sitter ett sådant
fäste. Detta och att skåpet är anpassat till dumperramens bredd gör att ett spår måste
göras inuti skåpet, se A i figur 4.2.6. Spåret ger utrymme för låsen på LAXO-ramen
både vid montering och när skåpet är på plats. I figur 4.2.7 illustreras när skåpmodulen
lyfts på chassiet och sitter fixerad på LAXO-ramen.

A



Gränsyteoptimering fordon vs. artilleripjäs

10

Figur 4.2.6: Vänster: Ammunitionsskåp och surrbock i en sammanhängande modul. Höger: Skåp i
genomskärning där spåret för Laxo-låset syns

Figur 4.2.7: Volvochassie med mellanbalk, ammunitionsskåp samt surrbockar på.

När en dumper skall användas till annat än bärare av vapen lyfts skåpmodulen av och
mellanbalken skruvas loss. Se figur 4.2.8. Mellanbalken ersätts med en bakram, se figur
B2.9, som har till uppgift att förlänga ramen bakåt för att möjliggöra användning av
tippflak. På bakramen finns ett fäste, se A i figur 4.2.9, för bakaxelns tvärstag. Det är nu
möjligt att lyfta på önskad applikation och låsa fast den mot LAXO-ramen. Se exempel
figur 4.2.10.

Figur 4.2.8: Volvochassie utan vapensystem och skåpmodul.

A
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Figur 4.2.9:Vänster:  Bakram med fästplåt markerad. Höger: Bakram monterad på chassie.

Figur 4.2.10: Tippflak monterat på dumperram.

4.3 Koncept 3: Allt i en modul
Koncept 3 har i stort sett samma lösning som koncept 2 med den skillnaden att
mellanbalken och skåpmodulen är en sammansatt enhet. Detta gör att man kan lyfta av
allt i ett stycke.

Två VKR-rör löper parallellt från mellanbalken fram till surrbocken och bildar en ram.
På denna ram svetsas skåp, surrbock och mellanbalk fast. Se figur 4.3.1. Ramen är
försedd med LAXO-lås och låses fast i LAXO-ramen som ligger på Volvochassiet, se
figur 4.3.2 och figur 4.3.3. Mellanbalken fixeras även med ett skruvförband utformat
som det i koncept 2.

Figur 4.3.1: Mellanbalk och skåpmodul sammansatt till en enhet på en ram.

A
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.

Figur 4.3.2: Volvochassie med Laxo-ram.

Figur 4.3.3: Sammansatt modul placerad på Volvochassiet.

4.4 Koncept 4: Mellanbalken kvar
I koncept 4 svetsas mellanbalken fast permanent och när andra laster skall användas
placeras en mellanram ovanpå mellanbalken.

Mellanbalken svetsas fast mot en dumperram som är beskuren efter mellanbalkens
gränsyta. Se figur 4.4.1. Även här fästes bakaxelns tvärstag i mellanbalken, se figur
4.2.4.

Figur 4.4.1:Vänster: Beskuren dumperram. Höger: Mellanbalken fastsvetsad mot dumperramen.
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Ammunitionsskåpet och surrbocken är placerade på en ram likt den beskrivet i koncept
2 med undantag av att inga LAXO-lås används. Detta medför att inga uttag inuti skåpet
behövs. Modulen skruvas istället fast i Volvochassiet med tre fästjärn per sida, se A i
figur 4.4.2.

4.4.2: Ammunitionsskåp monterat på dumperram

Bakstammen, se figur 4.4.3 blir gränsytan mellan LAXO-ramen och mellanbalken.
Bakstammen monteras fast i mellanbalken med hjälp av tre axlar som förs in i befintliga
hål för stödben och hydraulkolvar. Stammen skjuts in i mellanbalken och axlarna förs
in, på så sätt fixeras bakstammen i alla riktningar, se figur 4.4.4. Den bakre axelns
placering, se A i figur 4.4.4, relativt de två främre, se B i figur 4.4.4, gör att moment kan
tas upp. De främre hålen i bakstammen görs något avlånga. Detta för att minska
toleranskravet som annars uppkommer i samband med positioneringen av hålen i
stammen relativt hålen i mellanbalken. Den bakre axeln tillverkas med varierande
diameter för att underlätta vid montering.

Figur 4.4.3: Bakstam med axlar.

A
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Figur 4.4.4: Bakstammen monterad på mellanbalken.

För att skydda mellanbalkens inre mot smuts och föroreningar placeras ett täcklock över
hålet i mellanbalken, se figur 4.4.5. Locket hålls på plats genom att Laxo-ramen skruvas
fast. Alternativt att locket svetsas fast i LAXO-ramen och därmed fixeras. LAXO-ramen
skruvas fast i bakstammen med vinkelfästen, se A i figur 4.4.5. I figur 4.4.6 illustreras
hur hela konceptet ser ut på plats.

Figur 4.4.5: Vänster: Mellanbalk med täcklock på. Höger: Mellanbalk med täcklock och LAXO-
ram.

Figur 4.4.6: Volvochassie med mellanbalk, bakstam och LAXO-ram.

A

B

A
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5 Analys

5.1 Dimensionerande faktorer
Krafter
Den dimensionerande kraften vid utformning av ett löstagbart vapensystem är
rekylkraften. Rekylkraften verkar under ca ¼ s med storleksordningen 340 kN och är
avsevärt mycket större än de krafter som uppkommer vid körning av fordonet. Det är
därför av stor vikt att inget glapp förekommer i infästningen av vapensystemet då ett
glapp skulle accelerera systemet och slå sönder infästningen. [4]

Placering
Vapensystemets placering i höjd är av betydelse. Det är viktigt att ha en låg placering för
att begränsa det vridande moment som uppstår pga. rekylkraften [4]. Dagens stödben är
även anpassade till en viss placering i höjdled. Hänsyn måste tas till systemets placering
i förhållande till bakaxeln. Detta för att få rätt tyngdpunkt och avlasta kopplingen mellan
släp och dragare.

Det främre ammunitions- och utrustningsskåpets höjd får inte inkräkta på svängrummet
för pjäsens eldrör som måste kunna svänga fritt ovanför.

”Smala” laster, dvs laster som ej skjuter ut över boogien, kan placeras direkt på A30D-
ramen, däremot bör bredare laster höjas upp för att inte hindra boogiens frigångshöjd.
Enligt Arne Johansson på Volvo Articulated Haulers AB har försvaret redan i dagsläget
lösningar på sådana förhöjningar. Se figur 5.1.1 för ett illustrerande exempel på en
sådan förhöjning. Arne Johansson föreslår vidare att då boogien sällan når sitt ändläge i
höjdled skulle ett alternativ till att höja upp lasten vara att på undersidan den utskjutande
lasten ha släta ytor som hjulen kan glida mot utan att skadas.

Figur 5.1.1: Exempel på förhöjning.

Kompatibilitet
Försvaret har för närvarande inte tagit några beslut om en standard för ett militärt
snabblåssystem. Försöksverksamhet pågår med en för försvaret anpassad version av
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LAXO snabblåssystem. Anpassningen innebär att snabblåsmellanramen inte är utrustad
med luftcylindrar för lyft av den utbytbara påbyggnaden, utan lyftet utförs av
exempelvis en hjullastare. Låsning av lasten sker manuellt med ett skruvlås som trycker
fast lasten med ett tryck på 5-10 ton per lås, totalt 60-120 ton på hela chassit.
Påbyggnadslängden för mellanramen är 5,5m. Snabblåssytemet går under namnet
”Snabblåssystem LAXO(mekaniskt)” med beteckningen SLM 310/55F. [1]

Enligt Arne Johansson på Volvo Articulated Haulers AB är den optimala lösningen att
Volvo tillverkar en standardram med ett standardgränssnitt. Det skall sedan finnas en
rad lastapplikationer som har motsvarande gränssnitt. Kunden kan lätt byta
lastapplikationerna utan att ändra standardramens konstruktion.

5.2 Koncept 1: Byte av vagn
Koncept 1:s lösning antas bli dyr då det behövs flera vagnar som måste vara fullt
fungerande med avseende på drivlina mm. En fördel kan vara att en vagn som är
anpassad enbart för sitt specifika syfte fås, och då kanske får en bättre prestanda inom
sitt område. Det kan även vara enklare att göra ett byte av hela vagnen jämfört med att
montera ner komplexa delar såsom artilleripjäs. Detta har dock inte undersökts närmare.

5.3 Koncept 2: Två delar
Koncept 2 har sina fördelar i att man relativt lätt kan göra bytet från artilleripjäs till en
mellanram som i sin tur möjliggör applicering av olika laster. Chassiet behåller sin
ursprungliga längd och detta gör att tyngdpunkten för vagnen inte flyttas nämnvärt.
Detta skulle kunna underlätta möjligheten att uppnå målet med en standardram med ett
standardiserat gränssnitt.

 Efter konsultation av beräkningsingenjören Mats Karlsson på Bofors Defence AB
framgår det dock att skruvförbandet som håller fast artilleripjäsen är för klent
dimensionerat. Vid en avfyrning kommer pjäsen inte bara vilja flytta sig bakåt utan
också ge upphov till en dragning i skruvförbandets riktning. Detta kommer att slita av
skruvarna. Ett alternativ kan vara att göra ett skruvförband som sträcker sig längre fram
på dumperramen och på så sätt fås en längre momentarm som kan ta upp rekylkraften.
Det krävs också skruvförband i flera olika plan för att kunna ta upp krafter i alla
riktningar. Detta kräver en mer ingående analys med beräkningar på både skruvförband
och på dumperramen.

Ammunitionsskåpets placering på LAXO-ramen gör att LAXO-låsen stjäl utrymme på
båda sidor i skåpet. På höger sidan kommer det inte gå att få plats med den förpackade
ammunitionen och på vänster sidan kommer ett reducerat antal laddningar få plats.
Antingen kan skåpet breddas vilket kommer att göra det bredare än resten av dumpern
eller så får hela skåpet konstrueras om.
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5.4 Koncept 3: Allt i ett
Då koncept 3 har nästan identisk lösning som koncept 2 fås samma nackdelar. En
skillnad är att man i koncept 3 kan lyfta av allt i ett sammanhängande syfte. Fördelen
med detta kan vara att man då har allt samlat på en plats och bara gör ett lyft. En nackdel
kan vara att den kräver mer utrymme vid förvaring i förråd.

5.5 Koncept 4: Mellanbalken kvar
I koncept 4 svetsas mellanbalken fast i dumperramen vilket ger fördelen att en beprövad
lösning används. Detta då det i den tidigare versionen av dumper med artilleripjäs hade
just en sådan lösning med gott resultat. Svetsas mellanbalken fast fås också en helt
glappfri infästning. Det är enligt Mats Karlsson på Bofors Defence AB dock troligt att
dumperramen behöver förstärkas ytterligare för att klara påfrestningarna vid avfyrning.
Främst för vridning. En fördel med att ha en permanent monterad mellanbalk är att
bakaxelns tvärstag, se figur 4.2.4, ej behöver monteras loss vid byte mellan vapensystem
och lastapplikation.

Ammunitionsskåpet ser i stort sett likadant ut som i koncept 2 med ett viktigt undantag;
det finns inga LAXO-lås inuti skåpen som stjäl utrymme. Det är därför möjligt att
förvara ammunition och laddningar på oförändrat sätt.

Bakstammen monteras relativt enkelt och snabbt på och av med hjälp av redan
befintliga hål i mellanbalken. Detta gör att små eller inga förändringar krävs på
mellanbalken för ett införande av denna lösning. Lösningen kan ses som ett
påbyggnadspaket till en dumper med artilleripjäs och kan köpas in i efterhand.

I koncept 4 kommer tyngdpunkten för hela bakvagnen att flyttas bakåt. Detta p.g.a. att
hela bakvagnen förlängs bakåt i och med mellanbalkens placering. Figur 5.5.1 och 5.5.2
illustrerar hur punkten för leden på ett tippflak förflyttas bakåt relativt mittpunkten på
boogien. I figur 5.5.1 visas var leden är placerad på en originaldumper och i figur 5.5.1
var leden kan tänkas hamna i koncept 4. Tyngdpunktens förflyttning bakåt tros inte ha
någon större inverkan på bakvagnens uppförande vid tippning. Troligtvis kommer dock
kopplingen mellan bakvagn och dragare bli onormalt belastad. Detta borde kunna lösas
genom att kompensationsvikter placeras på bakvagnen, nära koppling mellan dragare
och vagn. Se bilaga 1 för en sammanfattning av konceptens för- och nackdelar.

Figur 5.5.1: Avstånd mellan boogiens mittpunkt och led för tippflak.
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Figur 5.5.2: Avstånd mellan boogiens mittpunkt och en tänkt punkt för led till tippflak.

6 Slutsatser
Som slutgiltig lösning väljs koncept 4. Lösningen är enkel och har en beprövad
infästning för mellanbalken som garanterat klarar av att ta upp krafter och moment vid
skjutning. Med mellanbalken fast monterad behöver inte bakaxelns tvärstag monteras
bort vid byte av last. Bakstammen monteras snabbt på och av och bör inte bli speciellt
kostsam eller komplicerad att tillverka.

Övriga tre koncept bör ändå inte dömas ut på ett så här tidigt stadium utan en djupare
undersökning av vart och ett av dem. I vidare undersökningar bör särskild vikt läggas på
koncept 2. Om en teknisk lösning finnes på koncept 2:s skruvförband så ser Volvo
större möjligheter att standardisera dumperramen. Detta då det blir möjligt att köpa en
dumper och sedan utrusta den med valfri applikation.

Koncepten i den här rapporten är framtagna med hänsyn tagen till hur dagens gränsytor
ser ut. Det är i den framtida dumpern inte säkert att delar såsom ammunitionsskåp och
mellanbalk kommer se ut som idag. Rapporten kan ses som ett underlag vid framtagning
av framtida gränsytor.

6.1 Rekommendationer till fortsatt arbete
Allmänna rekommendationer:

� Finns möjlighet att flytta mellanbalkens läge?

I koncept 2 bör följande punkter studeras närmare:

� Skruvförband – Längre utbredning framåt

� Skruvförband – I flera plan och riktningar

� Ammunitionsskåp – Annan utformning för att undkomma problemet med
LAXO-lås i stuvutrymmen.

� Tvärtstag – Möjligt att montera permanent i ramen?

I koncept 4 bör följande punkter studeras närmare:

� Tyngdpunkt – Inverkan av förflyttning av tyngdpunkt.
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� Täcklock – Finns behov av sådant?
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Bilaga 1 - Fördelar/nackdelar med varje koncept

Fördelar Nackdelar

Koncept 1 Ändamålsenliga vagnar fås Dyr

Relativt snabba byten

Koncept 2 Stor potential att uppnå
standardgränssnitt Stjäl utrymme i ammunitionsskåp

Ställer stora krav på infästningen

Tvärstag måste monteras av och på

Koncept 3 Stor potential att uppnå
standardgränssnitt Stjäl utrymme i ammunitionsskåp

Allt lyfts av i ett stycke Ställer stora krav på infästningen

Tar stor plats i förråd

Tvärstag måste monteras av och på

Koncept 4 Svetsförbandet är en beprövad lösning Ramen förlängs bakåt

Tvärstaget är permanent monterat

Påbyggnadspaket kan köpas i efterhand


