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Sammanfattning 

Världsbefolkningen växer och vad vi alla här på jorden har gemensamt är att vi behöver mat för att 
överleva. Väderstad AB utvecklar och tillverkar maskiner för växtodling som effektiviserar dagens 
jordbruk. Det här examensarbetets syfte var att förbättra funktionen hos Väderstad AB:s 
precisionssåmaskin Tempo genom att ta fram en flytande radrensare till den. Vid tiden för arbetet 
köptes radrensare in från externa leverantörer. Uppdraget gick ut på att ta fram en egen konstruktion 
som skulle vara effektivare och ha lägre tillverkningskostnad än inköpspriset på den befintliga 
produkten. För att inte gå miste om lösningar på problemet användes en systematisk 
konceptutvecklingsmetod under arbetet. Resultaten som uppnåddes var fullständiga CAD-modeller 
på radrensarens konstruktion. Konstruktionen bestod av två tallrikar i V-formation upphängda i ett 
parallellänkage. Parallellänkaget var justerbart fjäderbelastat. Dessutom tillverkades prototyper på 
tallrikarna till den framtagna radrensaren, som sedan testades i fält. Detta gjordes med mycket goda 
resultat och utformningen på tallrikarna kunde ses som klar för produktion. Det visade sig att det gick 
att ta fram en radrensare som fungerar i de flesta typer av markförhållanden. Andelen 
standardkomponenter och inom företaget befintliga komponenter som användes i det slutgiltiga 
konceptet var 67,4 procent. Priset för radrensaren blev 86 procent av priset för den fasta inköpta 
radrensaren.  
 
Alla de alternativa lösningarna som undersöktes redovisas också i rapporten. I och med att arbetet 
utfördes under en begränsad tid togs vissa delar av utvecklingsprocessen inte med, till exempel 
gjordes inga hållfasthetsberäkningar eller ritningar. Rekommendationer och underlag för fortsatt 
arbete på konstruktionen lämnades över till Väderstad AB.   



 

  



 

Abstract 

The world population is growing fast and what we all have in common here on earth is that we need 
food to survive. Väderstad AB develops and manufacture machines that make crop production more 
efficient for today’s farming. This thesis’ purpose was to improve Väderstad AB’s planter Tempo by 
developing a floating row cleaner for it. At the time this work took place, row cleaners were bought 
from external manufacturers. The task was to develop an original design which was supposed to be 
more efficient and have a lower manufacturing cost than the purchase price for the existing product. 
To make sure that no solutions to the problem were lost, a systematic concept development method 
were used throughout the project. The achieved results were complete CAD models of the row 
cleaner’s design. The design was built up by two discs in V-formation suspended by a parallel linkage. 
The parallel linkage had an adjustable spring load. Furthermore, prototypes of the discs for the 
developed row cleaner was manufactured and tested in the field. Good results were achieved and the 
shape of the discs could be considered ready for production. It turned out that it was possible to 
develop a row cleaner that can handle most conditions. The proportion of standard components and 
already existing components at the company that were used in the final design was 67,4 percent. The 
price of the row cleaner was estimated to 86 percent of the fixed bought one.  
 
The alternative solutions that was investigated is also presented in the rapport. Since the project took 
place during a limited time some parts of the development process were not included. For example, 
no strength calculations were done, and no drawings were made. Recommendations and material for 
continued work on the design was handed over to Väderstad AB.  



 

  



 

Nomenklatur 

Bearbetad jord – Innebär att efter senaste skörd har marken på något sätt bearbetats av ett redskap. 
Det kan vara plog, harv, kultivator, tallriksredskap och/eller vält. Det görs för att de flesta grödor som 
odlas i Europa behöver en bra matjord att sås i som är fri från den gamla grödan och dess rotsystem. 
 
Boggi – En boggi är en typ av upphängning där två axlar sitter ihop men är ledade gentemot resterande 
konstruktion och detta medför bättre följsamhet, klättringsförmåga och lastfördelning. 
 
Enkelarm – En upphängning som består av en ensam arm. Till skillnad från parallellänkaget som 
har två armar ut från radenheten som hjälper varandra. 
 
F/m-träd – Funktions- och medelträd är en karta där det på ett översiktligt sätt listas upp funktioner 
(problem) med tillhörande medel (lösningar). Funktions- och medelträdet utgår från blackboxen och 
förgrenar sig sedan vilket ger utseende likt ett träd. 
 
Jordkoka – En klump bestående av hårt sammanpressad jord eller lera som ofta bildas på åkrar. 
 
Masströghetsmoment – En kropps massa motverkar alltid dess acceleration. Denna storhet är 
beroende av kroppens linjära rörelse och dess rotation. 
 
Obearbetad jord – Jord som är orörd sen den skördades senast. I Sverige är det oftast enbart stubb 
kvar på fältet. Där det är vanligare att odla och skörda till exempel majs ligger det kvar ett täcke av 
gamla växtrester som ibland kan vara så tjockt som 20 cm. 
 
Offset – Tallrikarnas inbördes avstånd från varandras centrum sett i körriktningen. Används 
framförallt i syfte att få tallrikarna att överlappa varandra och inte lämna ett gap mellan sig.  
 
Parallellänkage – Ett länkage som är uppbyggt som en parallellogram. Detta innebär att länkarmarna 
parvis måste ha samma längd mellan ledningspunkterna för att de två länkarmarna i varje par alltid 
gentemot varandra ska vara parallella.  
 
Släppvinklar – Fasningar gjorda för att tallriken lättare ska skära ner i jorden och för att lättare släppa 
material. 
 
Spetsvinkel – De två linjer som skapas där tallrikar och horisontalplanet skär varandra har en 
inbördes vinkel. Denna vinkel dividerad med två är spetsvinkeln. Det vill säga hur mycket varje tallrik 
är vinklad i horisontalplanet i förhållande till körriktningen.  
 
Stubb – Det som blir kvar efter att skördetröskan kapat av grödan. 
 
Tiltvinkel – Den vinkel med vilken tallriken lutar gentemot markens normal. 
 
 
	 	



 

  



 

Förord 

Ett stort varmt tack riktas till våra handledare på Väderstad AB, agronom Lars Thylén och konstruktör 
Morgan Collin. De har bistått med ovärderlig kunskap till arbetsgången. Ett tack riktas också till 
Rasmus Eriksson, Andreas Bengtsson, Fredrik Bergström och Martin Olanders för deras hjälp och 
engagemang. Vidare tackas utvecklingsverkstaden med alla dess medarbetare för lån av verktyg och 
arbetsplats samt hjälp vid tillverkningen av prototyper. Övriga medarbetare på Väderstad AB som 
glatt och hjälpsamt gjort vårt arbete lättare vill vi också rikta ett stort tack till, i synnerhet 
dokumentationsavdelningen som bidragit med god stämning. Opponenter Erik Magnusson och Jakob 
Kristoffers tackas för givande diskussioner kring arbetet. Till sist men inte minst ett stort tack till 
Peter Hallberg vid Linköpings universitet för handledning och stöd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linköping, Maj 2016 

Felix McLean & Carl-Johan Svanäng	  



 

  



 

Innehållsförteckning 

1. Inledning .......................................................................................................................................... 1	
1.1 Bakgrund .................................................................................................................................... 1	
1.2 Syfte och mål ............................................................................................................................. 2	
1.3 Problemformulering och frågeställning ..................................................................................... 2	
1.4 Avgränsningar ............................................................................................................................ 2	
1.5 Genomförande och metod .......................................................................................................... 2	

2. Teori ................................................................................................................................................. 5	
2.1 Såteknik ...................................................................................................................................... 5	
2.2 Radrensare .................................................................................................................................. 5	
2.3 Tillverkningsaspekter ................................................................................................................. 8	
2.4 Hjälpmedel ................................................................................................................................. 9	

3. Konceptutveckling ......................................................................................................................... 11	
3.1 Problemförståelse ..................................................................................................................... 11	
3.2 State of the art .......................................................................................................................... 11	
3.3 Teknisk och ekonomisk genomförbarhet ................................................................................. 12	
3.4 Konstruktionskriterielista ......................................................................................................... 12	
3.5 Etablering av blackbox-modell ................................................................................................ 13	
3.6 Etablering av tekniska principer .............................................................................................. 13	
3.7 Etablering av transformationssystem ....................................................................................... 13	
3.8 Etablering av funktions-/medelträd .......................................................................................... 13	
3.9 Välja medel och skapa koncept ................................................................................................ 14	
3.10 Utvärdera, välja och utveckla koncept ................................................................................... 20	

4. Resultat .......................................................................................................................................... 35	
4.1 Prototyperna ............................................................................................................................. 35	
4.2 Fälttester ................................................................................................................................... 37	
4.3 Slutgiltigt koncept .................................................................................................................... 38	
4.4 Beräknade krafter och moment ................................................................................................ 39	

5. Slutsatser och analys ...................................................................................................................... 41	
5.1 Slutsatser .................................................................................................................................. 41	
5.2 Diskussion kring resultatet ....................................................................................................... 41	
5.3 Metodkritik .............................................................................................................................. 42	
5.4 Framtida arbete och rekommendationer .................................................................................. 43	

6. Referenser ...................................................................................................................................... 45	
Tryckta källor ................................................................................................................................. 45	
Elektroniska källor ......................................................................................................................... 45	
Muntliga källor ............................................................................................................................... 45	

Bilagor ................................................................................................................................................ 47	
Bilaga 1 .......................................................................................................................................... 47	
Bilaga 2 .......................................................................................................................................... 48	
Bilaga 3 .......................................................................................................................................... 50	
Bilaga 4 .......................................................................................................................................... 51	
Bilaga 5 .......................................................................................................................................... 52	
Bilaga 6 .......................................................................................................................................... 53	

 
  



 

  



 

Figurförteckning 

Figur 1: Väderstad Tempo F. I zon A finns radenheten som placerar frön i jorden. I zon B finns 
radrensaren som erbjuds idag. Zon C består av gödningsenheten som placerar gödningen i 
jorden. .......................................................................................................................................... 1	

Figur 2: Det universalfäste som de flesta tillverkare använder till att fästa extrautrustning med. ...... 6	
Figur 3: Den inköpta fasta radrensare till Tempo som skulle ersättas. ................................................ 6	
Figur 4: Skiss från sidan. När marken är kuperad ändras armens vinkel och därmed tallrikarnas spets- 

och tiltvinklar för en enkelarm. Blå pil markerar körriktning. .................................................... 6	
Figur 5: Skiss framifrån som schematiskt visar det som benämns tiltvinkel (γ). ................................ 7	
Figur 6: Skiss ovanifrån över radenhetens undre delar: radrensartallrikarna (1), såtallrikarna (2) och 

radenhetens hjul (3). Pilarna visar det önskade flödet av växtrester, jordkokor och stenar. α är 
radrensartallrikens spetsvinkel. Blå pil visar körriktning. ........................................................... 8	

Figur 7: Flytande radrensare från Martin-Till monterad på Tempo F. .............................................. 12	
Figur 8: Blackbox-modellen som användes ....................................................................................... 13	
Figur 9: Transformationssystemet som skapades. ............................................................................. 13	
Figur 10: En tidig skiss över koncept 1. ............................................................................................ 15	
Figur 11: Skiss över tallriksprofil och svetsat djupband. ................................................................... 15	
Figur 12: Skiss över koncept 2. .......................................................................................................... 16	
Figur 13: Skiss på tallrik med djuphållningsband. ............................................................................. 16	
Figur 14: Skiss över fjäderbelastning till koncept 2. ......................................................................... 17	
Figur 15: Tidig skiss på koncept 3. .................................................................................................... 18	
Figur 16: Schematisk skiss över hur en boggi fungerar. Den struktur som av hjulen bärs upp monteras  

i det mittersta hålet i triangeln. Hjulens axlar monteras i de två andra hålen. Konstruktionen 
följer marken på ett fördelaktigt vis. Avståndet mellan hjulaxlarna är det som i denna rapport 
benämns offset (L). .................................................................................................................... 18	

Figur 17: Principskiss över hur kraften från armen inte har (till vänster) samt har (till höger) sin 
verkningslinje mellan tallrikscentra. .......................................................................................... 19	

Figur 18: Tidig skiss över koncept 4. ................................................................................................. 20	
Figur 19: Skiss över tallrik till koncept 4. Med bockat djuphållningsband. ...................................... 20	
Figur 20: CAD-modeller över de två prototyperna. Tallrik 1 till vänster och tallrik 2 till höger. ..... 21	
Figur 21: CAD-modell över knäleden i bottenläge (till vänster) och toppläge (till höger). Notera den 

låga infästningspunkt som enkelarmen har i radenheten.. ......................................................... 23	
Figur 22: CAD-modell över glidspåret med enkelarm. ..................................................................... 23	
Figur 23: Bottenlägesstopp från koncept 3 till parallellänkage. Till vänster i arbetsläge och till höger 

i urkopplat läge. ......................................................................................................................... 24	
Figur 24: Mekanismen från koncept 2 med ett vred som styr belastning och läge. .......................... 24	
Figur 25: Mekanism med excenterreglering. ..................................................................................... 25	
Figur 26: Mekanism med excentervred. ............................................................................................ 25	
Figur 27: Mekanism med ställskruv. ................................................................................................. 26	
Figur 28: Parallellupphängningen. ..................................................................................................... 27	
Figur 29: Friläggning av den övre armen i parallellupphängningen. Bortses från egenvikten. ......... 27	
Figur 30: Friläggning av den undre armen i parallellupphängningen. Bortses från egenvikten. ....... 28	
Figur 31: Friläggning av tallrikshållaren. Bortses från egenvikten. .................................................. 28	
Figur 32: Friläggning av justeringsvredet. Reaktionskrafter vid A ej utritade. Bortses från egenvikten.

.................................................................................................................................................... 29	
Figur 33: Friläggning av övre arm vid lyft. ....................................................................................... 30	
Figur 34: Friläggning av undre arm vid lyft. ..................................................................................... 30	
Figur 35: Friläggning av tallrikshållare vid lyft. ................................................................................ 31	
Figur 36: Friläggning av vred vid lyft. Reaktionskrafter vid A ej utritade. Bortses från egenvikten.

.................................................................................................................................................... 32	



 

Figur 37: Friläggning av vred 2 i godtyckligt läge. Reaktionskrafter vid A ej utritade. Bortses från 
egenvikten. ................................................................................................................................. 34	

Figur 38: Tallrik 1. Till vänster: ej fasade tänder. Till höger: fasade tänder. .................................... 35	
Figur 39: Komplett prototyp av tallrik 1. ........................................................................................... 35	
Figur 40: Tallrik 2. Till vänster: ej kapade tänder. Till höger: kapade tänder. .................................. 36	
Figur 41: Prototyp av tallrik 2. ........................................................................................................... 36	
Figur 42: Rensade rader med prototyper. Tallrik 1 har rensat raden till vänster och tallrik 2 raden till 

höger. Notera mängden växtrester som ligger kvar i respektive spår. ....................................... 37	
Figur 43: Slutgiltigt koncept med radenhet. ...................................................................................... 38	
Figur 44: Närbild slutgiltigt koncept. ................................................................................................. 38	
 

Tabellförteckning 

Tabell 1: Värderingsmatris för tallrikarna. Betyg sattes mellan 1 och 10. ........................................ 22	
Tabell 2: Värderingsmatris för upphängningarna. Betyg sattes mellan 1 och 10. ............................. 22	
Tabell 3: Värderingsmatris för mekanismerna. Betyg sattes mellan 1 och 10. ................................. 26	
Tabell 4: Värden för den slutgiltiga konstruktionen i godtyckligt läge. ............................................ 33	
Tabell 5: Värden för den slutgiltiga konstruktionen i godtyckligt läge. Observera att kraften Ftallrik 

sattes till 100 N baserat på en bedömning av Lars Thylén (se avsnitt 4.2). ............................... 33	
  



 1 

1. Inledning 
Den här rapporten är resultatet av ett examensarbete vid Väderstad AB under våren 2016. Arbetet 
gjordes inom maskinkonstruktion och syftet var att göra en förstudie och konceptframtagning av 
radrensare till precisionssåmaskinen Väderstad Tempo. 

1.1 Bakgrund 
Världsbefolkningen växer så det knakar och vad vi alla här på jorden har gemensamt är att vi behöver 
mat för att överleva. Mat produceras av bönder. Denna yrkesgrupp blir bara mindre för varje år. 
Gårdarna blir färre och lantarbetarna byts ut mot större och mer avancerade maskiner. Behovet av bra 
maskiner som på ett effektivt men samtidigt, mot naturen och miljön, hänsynsfullt sätt gör marken 
odlingsbar ökar. Det är här Väderstad AB kommer in med sin kunskap och sina produkter. Väderstad 
AB är ett  familjeägt företag i andra generationen som grundades 1962 och ingår i Väderstad Holding 
AB. Koncernen omsätter 2,1 miljarder SEK om året och har ca 1100 anställda varav runt 700 är 
placerade i Väderstad. Företaget tillverkar och säljer lantbruksmaskiner inom såteknik och 
jordbearbetning. I produktkatalogen ryms en mängd olika kultivatorer, harvar, såmaskiner och 
precisionssåmaskiner. Just precisionssåmaskiner (eller ”planters” som de benämns internationellt) är 
en relativt ny produktserie för företaget och lanserades så sent som 2011. De används till grödor som 
ska sås med förhållandevis stora radavstånd och med extrem precision mellan varje frö. Väderstad 
AB:s precisionssåmaskin heter Tempo (Figur 1) och finns i fyra olika utföranden som skiljer sig åt 
beroende på hur stor maskinen i fråga är och på vilket sätt den fälls ut och in på. Precisionssåmaskiner 
används både i bearbetad och obearbetad jord. När jorden är obearbetad är det vanligt att det ligger 
kvar gamla växtrester, stenar och jordkokor i körfältet. Dessa ojämnheter på fältet gör att maskinen 
inte går jämnt på marken och därmed tappar precision i sådden. För att undvika detta kan radrensare 
fästas i fronten på precisionssåmaskinen. Radrensarnas uppgift är som namnet avslöjar att rensa 
såraden från ojämnheter så att radenhetens hjul kan gå jämnt på marken och därmed säkerställa en 
mer precis fröplacering.  

 
Figur 1: Väderstad Tempo F. I zon A finns radenheten som placerar frön i jorden. I zon B finns radrensaren som erbjuds idag. Zon C 

består av gödningsenheten som placerar gödningen i jorden. 
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1.2 Syfte och mål 
Väderstad AB:s precisionssåmaskiner förväntades kunna arbeta i olika terräng och på många olika 
nivåer av förarbete. Därför ställdes höga krav på radrensarna. Att de var följsamma och justerbara, 
skonsamma och effektiva. Detta examensarbetets syfte var att förbättra radrensarnas funktion och 
samtidigt minska produktionskostnaderna. Det fanns flera mål med examensarbetet. Radrensarna 
skulle vara flytande, det vill säga följa markens och inte maskinens nivå. Radrensaren skulle 
konstrueras, tillverkas, testas och i största möjliga mån bli en komplett produkt färdig för marknaden. 

1.3 Problemformulering och frågeställning 
När det här arbetet utfördes köpte Väderstad AB in sina radrensare till Tempo från en extern 
tillverkare. Denna radrensare var både dyr att köpa in och uppfyllde inte heller den kravbild som 
fanns. Den kastade för mycket jord in i närliggande sårader då Tempo används i hastigheter som är 
nästan dubbelt så höga som de konkurrenternas maskiner är byggda för. Dessutom kunde den inte 
följa markens ojämnheter. Därför ville Väderstad AB utveckla en egen radrensare som både var 
billigare att tillverka och som gjorde jobbet bättre än nuvarande produkt. Dessutom skulle den nya 
radrensaren vara flytande, det vill säga följa markens höjdskiftningar. Anledningen till att en flytande 
radrensare inte redan hade köpts in var att de som fanns på marknaden var för stora för att få plats på 
Tempo. 
 
Tre frågor togs fram för att enkelt och övergripligt bestämma var problematiken låg och vilka mål 
som arbetet hade.  
 

A. Finns det helt andra lösningar på problemet som fungerar bättre än de som idag finns på 
marknaden utan att radrensaren på Tempo blir dyrare än idag?	

 
B. Går det att konstruera radrensaren endast med standardkomponenter och, inom Väderstad AB,  

befintliga komponenter?	
 

C. Går det att tillverka en radrensare som fungerar på alla typer av underlag?	
 

1.4 Avgränsningar 
För att arbetet inte skulle vara oöverkomligt stort var avgränsningar tvungna att göras. Tiden för 
arbetet var 10 veckor, en förhållandevis kort tid för det som var önskat att utföras. Därför avgränsades 
arbetet till att fungera mer som en förstudie än en fullskalig konceptframtagning. Detta framförallt 
för att det inte fanns tid att testa kompletta prototyper av koncepten. De delar av koncepten där 
prototyper inte framställdes behandlades istället enbart teoretiskt och med hjälp av CAD. Vidare 
gjordes inga hållfasthetsberäkningar under arbetet eftersom uppdragsgivarna var mer intresserade av 
själva förstudien och de konceptuella lösningarna. Fullständiga ritningar på konstruktionen skapades 
inte heller av samma anledning. 

1.5 Genomförande och metod  
Kapitlet avser redovisa vilka metoder som användes för att arbetet skulle följa ett systematiskt 
tillvägagångsätt. Likaså omnämns de resurser som fanns tillgängliga vid projektets genomförande. 

1.5.1 Systematisk konceptutveckling 
Konceptgenereringen skedde med inspiration från en metod vid namn Systematisk konceptutveckling 
(Liedholm, 1999). Metoden var uppdelad i tre olika faser som till slut ledde fram till ett slutkoncept. 
Den första fasen gick ut på att tydligt formulera problemet för att sedan undersöka vad som gjorts 
tidigare och hur genomförbar uppgiften var. Fasen avslutades med upprättandet av en 
lösningsoberoende kravlista på konstruktionen. Fas två bestod av att klargöra vilka uppgifter som 
konstruktionen skulle klara av att utföra. Dessutom diskuterades det kring vilka olika medel och 
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tekniska principer som skulle användas för att lösa dessa uppgifter. I tredje och sista fasen sattes sedan 
flera olika koncept ihop utifrån tidigare nämnda medel. Dessa koncept utvärderades för att sen 
förbättras, slås ihop eller rent av skrotas för att till slut välja ett koncept som arbetet skulle fortskrida 
med. Nedan följer en övergripande lista över vilka faser som ingick i konceptframtagningen.  
 
Fas 1, Från problem till konstruktionskriterielista 

• Kritisk granskning av problemet	
• Undersökning av  "state of the art" 	
• Undersökning  av teknisk/ekonomisk genomförbarhet	
• Upprättande av en konstruktionskriterielista (KKL)	

 
Fas 2, Funktionsanalys 

• Etablering av black-box modell	
• Etablering av tekniska principer/medel	
• Etablering av transformationssystem	
• Etablering av funktions-/medelträd (F/M-träd)	

 
Fas 3, Etablera ett koncept 

• Välj medel och skapa koncept	
• Granska och förbättra koncepten	
• Utvärdera och välj koncept	
• Korrigera och komplettera KKL och planera fortsatt arbete	

1.5.2 FMEA 
FMEA är en förkortning av Failure Mode and Effects Analysis. På svenska är det vedertagna uttrycket 
"feleffektsanalys". FMEA går ut på att på ett kritiskt sätt granska produkten för att på alla möjliga vis 
förutsäga möjliga fel och dess effekter. Genom ett systematiskt tillvägagångssätt kan olika fel 
kategoriseras för att det sedan ska kunna sorteras ut vilka fel som är direkt farliga, kostsamma eller 
rentav onödiga. De fel som uppmärksammas bör i första hand konstrueras bort. Om det handlar om 
slitage konstrueras kanske vissa komponenter om så att de blir enkelt utbytbara. Här handlar det om 
att väga in användarvänlighet, enkelhet, kostnad och miljöhänsyn (Ullman, 2010). 

1.5.3 DFM och DFA 
DFM (Design for Manufacture) och DFA (Design for Assembly) är två metoder som vanligen 
används och är viktiga vid designarbete. DFM innebär att de komponenter som ingår i den tänkta 
konstruktionen eller produkten ska konstrueras för att underlätta själva tillverkningen av 
komponenterna. Det gäller alltså att som konstruktör ha tillverkningsmetoder i åtanke när delar 
utformas. Med det menas att tillverkningen inte innehåller onödigt svåra, tidsödande eller omöjliga 
processer. DFA omfattar i sin tur att produkten ska konstrueras med fokusering på en så enkel och 
snabb montering som möjligt. Det kan betyda att konstruktionen innehåller så få komponenter som 
möjligt. Det kan också innebära att inkluderade delar utformas på ett sådant sätt att det omöjliggör 
felmontering, vilket är något som är både är dyrt och tidsödande (Ullman, 2010).  

1.5.4 Provkörning 
För att lättare och bättre utvärdera de olika koncepten gjordes flera prototyper som testades i fält. 
Detta var möjligt eftersom det fanns maskiner till förfogande på företaget. Mer specifikt en Väderstad 
Tempo F6 samt en traktor, John Deere 6215R. Väderstad AB äger mark i närområdet runt fabriken 
just för att kunna prova sina maskiner i diverse förhållanden. 

1.5.5 Arbetsplatser på Väderstad AB 
Det dagliga arbetet utfördes på plats i Väderstad. Dator, skrivbord och kontorsmateriel tillhandahölls 
av företaget. På fabriken i Väderstad fanns utvecklingsavdelningens prototypverkstad att tillgå. Här 
tillhandahölls arbetsbänk, skruvstäd, de vanligaste verktygen samt svets och slipmaskin.  
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2. Teori 
Detta kapitel ämnar beskriva den kunskap som redan fanns inom området såteknik i allmänhet och 
radrensare i synnerhet. Kunskapen togs till stor del från kunnig personal på Väderstad AB och Svensk 
presshärdning AB. De andra informationskällorna var artiklar, vetenskapliga artiklar och akademiska 
arbeten.  

2.1 Såteknik 
Jordbruket är idag något som en väldigt liten del av Sveriges befolkning arbetar med. Endast 1,25 
procent av medborgarna bedriver professionellt jordbruk i någon form (Jordbruksverket 2015). 
Däremot har förmodligen många sett att dagens lantbruk innefattar stora maskiner. Men långt ifrån 
alla vet hur dessa fungerar. Därför följer här en principbeskrivning av vad en av dessa maskiner gör: 
en så kallad såmaskin. Såmaskiner sår; de placerar frön i jorden för att få dessa att börja gro och växa 
upp. För att respektive frötyp ska trivas och utveckla rötter på ett önskvärt sätt, krävs det att fröet i 
vertikal led placeras med stor precision (Karlsson, 2001). Samt att det placeras korrekt i horisontell 
led för att ge bäst förutsättningar för att alla plantor ska breda ut sig lika mycket.  
 
Många av dagens såmaskiner som används i Sverige är så kallade kombisåmaskiner. Det innebär att 
såmaskinen har kombinerad såenhet och gödningsenhet. Det vill i sin tur säga att maskinen placerar 
både frö och konstgödning i jorden under samma överfart. Konstgödning är näringsämnen som 
producerats industriellt. Plantan använder dessa näringsämnen för att växa sig stor och ge bra 
avkastning. Den gödning som används i Sverige har formen av små korn. Både frön och konstgödning 
förs via rör ner i marken. Längst ner på röret finns någon typ av bill med en eventuellt tillhörande 
tallrik. En bill är en kraftfull ihålig käpp som är stark nog att skrapa sig ner i jorden på önskat djup. 
Fröna placeras med såbillar medan konstgödningen placeras med gödningsbillar. En tallrik är i detta 
fall en rund metallskiva som är stark nog att plöja ner i jorden och skapa en fåra åt fröet eller 
gödningskornet. På motsvarande sätt som med billarna finns det såtallrikar respektive 
gödningstallrikar. På vissa maskiner finns mekaniska delar som täcker igen fåran efter att fröet satts 
ner i den samt ibland utrustning som jämnar till jorden och packar den lätt.  
 
De största skillnaderna mellan en vanlig såmaskin och en precisionssåmaskin är, förutom 
radavståndet, antalet sådda frön per yta. Precisionssåmaskinen sår färst och därmed ökar behovet av 
att de hamnar på rätt ställe. Detta medför i sin tur att användandet av en radrensare och dess 
effektivitet får stor betydelse.  

2.2 Radrensare 
Att använda radrensare på precisionssåmaskiner är inget nytt, det finns ett flertal tillverkare som haft 
dessa produkter i sina kataloger under lång tid. De flesta är från USA och ett tiotal olika märken har 
under detta arbete undersökts via hemsidor för att uppnå en större förståelse för marknaden. Det finns 
en universalinfästning som de allra flesta tillverkare av precisionssåmaskiner använder när det 
kommer till tillvalsutrustning på maskinen, som till exempel radrensare (Figur 2). Det finns en mängd 
olika modeller och varianter. Fasta radrensare följer inte markens undulation utan är precis som 
namnet antyder fast monterade på såmaskinens ram eller på varje radenhet (Figur 3). Det finns även 
en uppsjö av flytande radrensare på marknaden. Dessa är mer väsentliga för det här arbetet då det 
ingår i uppgiftsbeskrivningen att den radrensaren som ska utvecklas ska vara just flytande. De 
flytande radrensarna kan som nämnts tidigare röra sig i förhållande till resten av såmaskinen och följa 
markens höjdskiftningar. På marknaden finns idag modeller som är upphängda både med hjälp av en 
enkelarm och med hjälp av ett parallellänkage (Sunco, 2016). Fördelen med att ha två parallella armar 
är att tallrikarna, även om armarnas vinkel ändras, alltid har samma angreppsvinkel i förhållande till 
marken (Figur 4). Genom detta kan en god funktion hos radrensaren säkerställas, oavsett var den 
befinner sig i vertikalled.  
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Figur 2: Det universalfäste som de flesta tillverkare använder till att fästa extrautrustning med. 

 
Figur 3: Den inköpta fasta radrensare till Tempo som skulle ersättas. 

 

 
Figur 4: Skiss från sidan. När marken är kuperad ändras armens vinkel och därmed tallrikarnas spets- och tiltvinklar för en 

enkelarm. Blå pil markerar körriktning. 
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Många tillverkare av radrensare använder sig av två tallrikar som tillsammans bildar ett V i vinkel 
mot varandra som teknisk lösning på rensningsproblemet. Det verkar vara det mest effektiva sättet 
att rensa såraden utan att det fastnar växtrester på konstruktionen. Det är ett mycket vanligt problem 
att växtrester och jord fastnar på radrensaren (Thylén, 2016). Antingen för att jordarten är sådan att 
den kladdar fast när den blir fuktig eller att maskinen körs i växande gröda eller där långa och sega 
växtrester finns. Detta kan undvikas om radrensaren rör på sig, till exempel genom roterande tallrikar. 
Ett annat stort problem med att använda statiska delar, som plog eller kratta, är att det antingen krävs 
ett stödhjul eller att det uppstår stor friktion mellan marken och den yta som ligger an mot den. 
Friktionen blir ännu mer påtaglig när maskinen körs i Tempo-hastigheter, det vill säga omkring 16 
km/h. Extra hjul ger extra kostnader vid produktion och slitage ökar servicekostnaderna för kunden.  
 
Tallrikarna kan ha olika utformning på ytterprofilen, olika sorters form på tandning, olika antal tänder 
på respektive tallrik samt vara kupad eller inte kupad. En övervägande andel av alla tillverkare av 
radrensare kommer från USA. Detta på grund av att det där finns fler radodlingar (framförallt majs) 
och att det är vanligare med direktsådd. Direktsådd innebär att fröet placeras i jorden direkt efter att 
åkern blivit skördad utan att jorden där emellan överhuvudtaget blivit bearbetad. Den europeiska 
marknaden har ännu inte riktigt kommit ikapp när det kommer till att tillverka egna radrensare för 
mer europeiska, eller för den delen världsomspännande, odlingsförutsättningar.  
 

 
Figur 5: Skiss framifrån som schematiskt visar det som benämns tiltvinkel (γ). 

Ett problem som bör undvikas till varje pris är att radrensaren på en radenhet kastar in material i en 
annan radenhets såbädd och i värsta fall in mellan såtallrikarna (Thylén, 2016). Om detta problem 
inte undviks spelar det ingen roll hur bra radrensaren rensar om det ändå raseras bakom den. Det finns 
flera aspekter som kan beaktas för att förhindra att felkastning sker. Den första är tallrikens utseende. 
Om den är konkav, konvex eller plan. Om den har så kallade släppvinklar eller inte. Konkavitet ökar 
kastbredden medan släppvinklar på rätt ställe minskar den. Den andra är tallrikens vinklar. Både 
spetsvinkel (Figur 6) och tiltvinkel (Figur 5) ökar kastbredden när vinklarna ökar. Den tredje aspekten 
är avståndet mellan radrensartallrikarna och radenhetens hjul (Figur 6). 
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Figur 6: Skiss ovanifrån över radenhetens undre delar: radrensartallrikarna (1), såtallrikarna (2) och radenhetens hjul (3). Pilarna 

visar det önskade flödet av växtrester, jordkokor och stenar. α är radrensartallrikens spetsvinkel. Blå pil visar körriktning. 

 
I USA finns inte samma krav när det kommer till maxbredd för maskiner vid transport på vägar, som 
det finns inom Europa (Thylén, 2016). Därför tillverkas det överlag större och inte lika flexibla 
maskiner där. Det leder till att det finns mer plats för större tillvalsdelar, till exempel radrensare. 
Vidare är det i USA mer vanligt med flytande gödning vilket gör att gödningsbillar, som begränsar 
radrensarens utrymme, ej behövs. Därav är oftast flytande radrensare från den amerikanska 
marknaden mer skrymmande i sin utformning, framförallt i körriktningen. På Tempo sitter 
gödningsbillarna framför radenheten och är den ensamt största begränsande faktorn utrymmesmässigt 
för radrensaren.  
 
Det finns flera studier gjorda som visar på att radrensare är något positivt ur odlingssynpunkt. 
Däremot finns det inte många vetenskapliga utvärderingar av hur bra olika typer av radrensare 
fungerar (Roberge, 2010). 

2.3 Tillverkningsaspekter 
Här förklaras teorin bakom de huvudsakliga tillverkningsmetoder som användes för koncepten. 

2.3.1 Bockning 
I och med att flera av koncepten består av bockade detaljer krävs kunskap kring hur denna typ av 
tillverkning går till samt vilka parametrar som spelar in. När något bockas används en övre del, som 
kallas kniv, som pressas ner i den undre delen, dynan. Mellan dessa placeras detaljen som ska bockas. 
Kniven och dynans vinklar och bredder anpassas till den bockning som ska göras. Det är vid 
konstruerandet viktigt att tänka på att det finns tillräckligt med material på varje sida om bockningen 
så att plåten inte glider eller deformeras på fel ställe. Om hål eller andra urtag är gjorda innan plåten 
bockas får dessa inte vara placerade för nära bockningen, då de kan deformeras och förlora sin form 
(Eriksson, Karlsson, 1997).  
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2.3.2 Laserskärning 
Idag är det mycket vanligt med laserskärning av detaljer ur plåt jämfört med förr då det var vanligare 
med stansning ur stångmaterial (Collin, 2016). När lasern går in i materialet blir det ett fult snitt och 
därför börjar skärcykeln så ofta det är möjligt i det som ska komma att bli spillmaterial. Dock är det 
väldigt svårt att bli av med det lilla skägg som uppkommer där lasern sluter sin bana. På Väderstad 
AB gås detta runt genom att ett litet urtag ritas på den önskade geometrin. Detta urtag är djupare än 
skägget riskerar att sticka ut. Härmed skyddas toleranser och frigångar. Urtagets placering är viktig 
och måste övervägas för att inte hamna där belastningen är som störst. 

2.3.3 Rörlaser 
Fyrkantsrör skärs i en stor rörlaser som finns på Väderstad AB. Denna maskin skär alltid normalt mot 
ytan på röret. Fyrkantsrör är inte helt fyrkantiga utan har en viss radie vid varje hörn. Om ett urtag 
eller hål således placeras i denna radie kommer hålets väggar här inte blir normala mot den sida på 
vilken hålet är placerat. Detta förstör i så fall toleranser och passningar. (Collin, 2016) 

2.4 Hjälpmedel 
Här beskrivs vilka hjälpmedel, såsom programvara och maskiner, som använts. Det förklaras även 
vad respektive hjälpmedel är och hur det fungerar. 

2.4.1 Designverktyget 
Under arbetets gång användes CAD-programmet PTC Creo Parametric 2.0. CAD är en förkortning 
och står för Computer Aided Design. Mjukvaror som går under det samlingsnamnet används till att 
3D-modellera samt skapa ritningar och även analysera modeller. 

2.4.2 Studiebesök på Svensk presshärdning AB 
Svensk presshärdning AB ligger i Överum och är sedan 2011 helägt av Väderstad Holding AB. De 
tillverkar smidda och härdade förslitningsdetaljer såsom spetsar, vältrullar och tallrikar till alla 
Väderstad-maskiner. I och med att en framtida tillverkning av slitdelar till radrensarna var tänkt att 
förläggas på fabriken i Överum gjordes ett studiebesök där. Detta för att få insyn i hur delarna 
tillverkas och för att kunna diskutera med företagets VD Dan Somlin vilka möjligheter och problem 
som fanns vid tillverkningen. Informationen som utvanns var mycket nyttig för den framtida 
utvecklingen av radrensarens tallrikar.  

2.4.3 Muntliga källor 
Under tiden på Väderstad AB bidrog medarbetarna med mycket kunskap och tips. Framförallt 
handledarna Lars Thylén och Morgan Collin. Thylén bidrog i egenskap av agronom med enormt 
mycket information angående hur en radrensare fungerar och vad som är ett önskvärt beteende hos 
en sådan. Collin tillsammans med Rasmus Eriksson var till stor hjälp vid konstruktions- och 
mekanikdelen av arbetet.  
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3. Konceptutveckling 
Detta kapitel avser beskriva hur arbetet fortlöpte. Innehållet redovisar hur de moment som nämndes 
i kapitel 1.5 utfördes. Detta görs i delkapitel för de olika momenten. 

3.1 Problemförståelse 
Först var det viktigt att få klarhet i vad som önskades från uppdragsgivaren. Vilka förhållanden som 
kunde uppstå i fält. Hur jord, stenar och växtrester betedde sig samt hur samspelande delar på 
precisionssåmaskinen var uppbyggda och tänkta att fungera. Den enskilt största källan till denna 
kunskap var en av examensarbetets handledare på Väderstad AB, Lars Thylén. Han tillfrågades i stor 
utsträckning och sammanställningen av vad som önskades, redovisades i konstruktionskriterielistan 
(Bilaga 1). Övrig kunskap antecknades för senare användning i projektet.  

3.2 State of the art 
Avsnittet beskriver hur kunskap kring problemet inhämtades i syfte att bygga en stadig teoretisk 
grund. 

3.2.1 Litteraturstudier 
Det krävdes mer kunskap än den som redan fanns inom Väderstad AB. Därför gjordes en state of the 
art-undersökning. Hjälpmedel var framförallt databaser som tillhandahölls av Linköpings universitets 
bibliotek, men även sökmotorer på internet. I allmänhet var radodling ett ganska nytt odlingssätt i 
Europa. Akademiska arbeten gjorda för att utvärdera olika radrensare, eller ens konceptet radrensare, 
var få. 

3.2.2 Intervjuer 
Den person som till största del såg till att problemet blev förtydligat, var handledare tillika agronom 
Lars Thylén. Under flertalet tillfällen förklarades olika jordars beteende, de vanligaste förhållandena 
i fält samt önskat resultat av produkten. Teknisk handledning var huvudsakligen Morgan Collins roll. 
Som erfaren konstruktör kunde han redogöra för olika typer av mekaniska och hållfasthetsmässiga 
aspekter vid konstruktionsarbetet. 

3.2.3 Provning 
För att få klarhet i vad som fungerar och inte fungerar samt hur andra tillverkare har gjort mättes två 
konkurrenters radrensare upp. Märkena var Yetter Manufacturing inc och Martin Industries. 
Respektive tillverkare hade en fast och en flytande radrensare, det vill säga totalt fyra olika radrensare. 
Spetsvinklar, tiltvinklar, längd på svingarm samt vikt på både tallrikar och svingarm mättes upp och 
fördes in i tabell för att få en tydlig överblick och lätt kunna jämföra modeller med varandra. Därefter 
monterades de båda flytande modellerna från respektive tillverkare på en sexradig Tempo F för att 
undersöka hur respektive modell betedde sig i fält (Figur 7). Tempomaskinen var inte utrustad med 
gödningsbillar vid testtillfället för att få plats med de stora amerikanska radrensarna. Kameror fästes 
på maskinen för att få närbilder och lättare kunna studera radrensarnas aggressivitet, deras 
djuphållning och hur bred fåra de rensade. 
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Figur 7: Flytande radrensare från Martin-Till monterad på Tempo F. 

3.3 Teknisk och ekonomisk genomförbarhet 
Avsnittet behandlar huruvida arbetet i ett tidigt skede ansågs genomförbart. 

3.3.1 Teknisk genomförbarhet 
Produktens komplexitet var i sig inte utmärkande. Majoriteten av de mekaniska komponenter som 
förväntades användas var sedan länge beprövade. Däremot var den agronomiska aspekten mer 
svårbestämd. Till exempel gjorde variationen mellan olika jordar i olika förhållanden att produkten 
var tvungen att vara flexibel och anpassningsbar. Projektet ansågs tekniskt genomförbart då dessa två 
aspekter kan lösas tekniskt. 

3.3.2 Ekonomisk genomförbarhet 
Eftersom den produkt som användes när projektet började var inköpt från en underleverantör kostade 
den mer än önskvärt. Däremot belastades produktionslinan mindre. Om tillverkningen av en 
egenutvecklad radrensare skulle kräva mer personal ansågs detta täckas av en lägre produktkostnad. 
Projektet ansågs ekonomiskt genomförbart. 

3.4 Konstruktionskriterielista 
Konstruktionskriterielistans uppgift var att sammanställa alla krav som ställdes på produkten. Kraven 
skulle i största möjliga mån vara lösningsoberoende för att inte begränsa lösningsrymden, 
huvudsakligen i projektets tidiga skede. Kraven skulle även helst vara mätbara för att lättare kunna 
värdera en viss lösning liksom utvärdera lösningens funktionalitet. Efterhand som mer kunskap 
inhämtades kring vad problemet var, vad som fungerade och vilka begränsningar som fanns 
uppdaterades konstruktionskriterielistan löpande (Bilaga 1). 
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3.5 Etablering av blackbox-modell 
Som första steg i att angripa den huvudsakliga funktionen hos produkten upprättades en så kallad 
blackbox. Termen blackbox innebar precis som direktöversättningen skvallrar om en ruta (box), oftast 
färgad svart som innehåller ett verb och ett substantiv. I detta fall var substantivet: (i såbädden 
oönskat) material. Verbet var flytta. På varje sida om rutan redovisades de så kallade operanderna 
som tillhörde processen vilken produkten skulle utföra. På vänster sida placerades de operander som 
tillfördes processen medan de operander som processen resulterade i stod på höger sida om rutan. 
Detta steg resulterade i en blackbox-modell enligt Figur 8. 
 

 
Figur 8: Blackbox-modellen som användes	

3.6 Etablering av tekniska principer 
Efter att produktens huvudfunktion fastställts i blackboxen idégenererades det kring vilka tekniska 
principer som kan komma att utnyttjas för att uppnå denna funktion. Liksom genom hela 
konceptgenereringsprocessen lades stort fokus på att inte bortse från något medel utan i positiv anda 
lista allt som ansågs aktuellt. Bilaga 2 redovisar alla de tekniska principer som kom på tal. 

3.7 Etablering av transformationssystem 
De operander som redogörs för i avsnitt 3.5, var tvungna att helt och hållet redovisas så att ingen av 
dem helt plötsligt tillkom eller försvann. Med hjälp av ett transformationssystem kunde operandernas 
väg följas genom de olika steg som processen krävde. Ett transformationssystem sågs som en 
förstorad blackbox, där processen som först bara bestod i två ord, fördjupades och strukturerades upp 
(Figur 9).   

 
Figur 9: Transformationssystemet som skapades.	

3.8 Etablering av funktions-/medelträd 
Om blackboxen sågs som ett träds rot, var de tekniska principerna olika sorters stammar som ledde 
vidare till grenarna som ledde vidare till kvistarna och slutligen till löven. Tillsammans utgjorde alla 
delar en slutlig produkt. Det gällde bara att kartlägga alla olika lösningar och funktioner för att kunna 
välja mellan dem alla för att få den ultimata kombinationen. Passande nog gjordes detta i ett 
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funktions-/medel-träd. Trädet liknade utseendemässigt ett släktträd. Varannan nivå utgjordes av 
funktioner (problem) och varannan nivå av medel (lösningar). Bilaga 3 visar det fullständiga 
funktions-/medelträdet. Ett sätt att förtydliga f/m-trädet och för att ge en bättre översikt över medlen 
gjordes morfologiska matriser, se Bilaga 5 och Bilaga 6. 

3.9 Välja medel och skapa koncept 
När detta stadium inleddes stod det klart genom diskussioner med handledare och medarbetare samt 
state of the art-undersökningar att tallrikar var den enda tekniska princip som var värd att gå vidare 
med i konceptfasen. Huvudanledningen till detta var, som nämns i kapitel 2.2, att de andra lösningarna 
skulle samla på sig material och inte släppa det vidare. Första steget i att skapa koncept var att 
bestämma hur många koncept som skulle ritas upp och kostnadsbestämmas. Här bestämdes det att ett 
koncept skulle vara billigt (koncept 1), ett så teoretiskt önskvärt som möjligt (koncept 2), ett 
någonstans däremellan (koncept 3) samt ett ur marknadsperspektiv helt unikt koncept (koncept 4). 
Alltså totalt fyra stycken. Koncept 1 och 2 började ritas i Creo. Ganska snart stod det klart att platsbrist 
var en central begränsning för designen. Flertalet avstämningar med agronom Lars Thylén och 
konstruktör Morgan Collin gjordes för att få professionella kommentarer och bedömningar. 
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3.9.1 Koncept 1 – kostnadsfokus, enkelhet 
Det första konceptets grundidé var att spara in på både material och teknisk komplexitet, för att 
därmed få ner kostnaderna. Fokus låg helt enkelt på att hitta en fungerande lösning med så få 
komponenter som möjligt. Således valdes en enkelarm som upphängning till tallrikarna (Figur 10). 
Genom att bara ha ett bockat plattjärn som arm sparades det in på både material och 
produktionskostnader. Det befintliga universalfästet skulle användas så lite som möjligt då en 
passande infästningsplåt ansågs som en onödig kostnad. Istället förlängdes sidoplåtarna på den 
befintliga ramen för att skapa fästöron i önskvärd höjd.  

 
Figur 10: En tidig skiss över koncept 1. 

Vidare gjordes en tallrik inspirerad från vad som redan fanns på marknaden, det vill säga en beprövad 
variant (Figur 11). Den egenritade tallriken skulle ha en något mindre diameter än vad som erbjöds 
på marknaden. Genom att minska arean som skär ner i marken med hjälp av kortare tänder, hoppades 
det att jordbearbetningen och onödigt kastande av jord och växtmaterial skulle minskas. Ett svetsat 
band på utsidan agerade djuphållning för tänderna.  

 
Figur 11: Skiss över tallriksprofil och svetsat djupband. 

Som ändlägesstopp valdes till detta koncept en knäled. Knäleden bestod av två länkar som 
tillsammans liknade ett knä. Dess rörelse begränsades av en sprint som kunde förflyttas så att 
radrensaren antingen var in- eller urkopplad. För att få en nedåtriktad kraft på tallrikarna placerades 
en vridfjäder i knäleden som ville räta ut leden, alltså öka vinkeln mellan länkarna. 
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3.9.2 Koncept 2 – funktionsfokus, teoretisk resultatorientering 
En önskan från agronom Lars Thylén var att bibehålla radrensarens angreppsvinkel. Ett sätt att uppnå 
detta var att använda ett parallellänkage (Figur 12). Det visade sig att parallellänkaget även 
möjliggjorde förflyttning av armarnas främre ledningspunkt i förhållande till tallrikarna centrum, och 
därmed en mer konstruktionsmässigt justerbar arbetsvinkel för upphängningens armar. Här att 
jämföra med att om en enkelarm användes var tallrikens diameter och armens infästningspunkt på 
radenheten det enda som ändrade armarnas vinkel. I och med att tallrikarnas centrum och armens 
främre infästningspunkt inte var tvungna att sammanfalla vid användande av ett parallellänkage, 
kunde även armens längd ändras i större utsträckning. Här ansågs det mest fördelaktigt att göra armen 
så lång som möjligt för att minimera armens vinkelförändring i förhållande till tallrikarnas vertikala 
förflyttning. Detta dels för att bättre utnyttja utrymmet för radrensaren, dels för att få ett så följsamt 
beteende hos radrensaren som möjligt. Det resonerades på ett sådant sätt att radrensarens uppförande 
blev som minst stötigt vid en mer linjär rörelse. Vilket var önskvärt för att bättre följa marken utan 
att hugga. För att försäkra att radrensaren höll sig nere mot marken utan att göra den onödigt tung 
(vilket ökade masströghetsmomentet och kostnaderna) uppstod tankar kring någon typ av 
fjäderbelastning. Ett ökat masströghetsmoment gjorde radrensaren mindre följsam mot marken då 
den blev långsammare, mer trög. 

 
Figur 12: Skiss över koncept 2. 

Tallrikarna som valdes till koncept 2 var plana med hajliknande tänder. De kompletterades med ett 
stödhjul av aluminium, skruvat på respektive tallrik (Figur 13). 

 
Figur 13: Skiss på tallrik med djuphållningsband. 

Bottenstopp utgjordes av en rundhylsa fäst med en skruv i tallrikshållarens stolpe. Denna hylsa tog 
vid det önskade bottenläget stopp mot en mindre sådan som var vinkelrät mot den första hylsan. Alltså 
ej justerbart bottenläge.  
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Fjäderbelastningen skapades genom att en dragfjäder fick verka i parallellogrammen. Fjäder fästes i 
en lina som drogs via hylsor till ett vred som användaren kunde justera (Figur 14). Vredet var axiellt 
fjäderbelastat och frigjordes genom att dras ut från konstruktionen. Vredet kunde ställas in i önskat 
läge och därefter släppas tillbaka in i de två hål vilka låste de två stiften monterade i det gjutna vredet. 
Vredet kunde vridas totalt tre varv och ställas i sex olika lägen. Uppfällt läge vid urkopplad 
radrensare. Arbetsläge 1 där fjädern var obelastad under hela radrensarens rörelse. Arbetsläge 2 där 
fjädern var obelastad fram till mitten av radrensarens rörelse och som mest spänd till en fjärdedel av 
maxlängd. Arbetsläge 3 där fjädern var som minst precis ospänd och som mest spänd till hälften. 
Arbetsläge 4 där fjädern var som minst spänd till en fjärdedel och som mest spänd till tre fjärdedelar. 
Slutligen arbetsläge 5 där fjäder som minst var halvspänd och som mest maximalt tillåtet spänd.  

 
Figur 14: Skiss över fjäderbelastning till koncept 2. 
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3.9.3 Koncept 3 – funktion och kostnad 
Koncept 1 med sin enkelarm hade för avsikt att spara in på antalet delar gentemot koncept 2 och 
därmed spara in på kostnader. För att till skillnad från koncept 1 ändå uppnå god följsamhet och rätt 
angreppsvinkel precis som hos koncept 2 utrustades koncept 3 med en boggi, se Figur 15. Detta 
innebar med andra ord en dubbelt ledad enkelarm. För att detta skulle fungera krävdes tillräckligt 
stort avstånd mellan tallrikarna sett i körriktningen. Detta avstånd kallas offset. Resonemanget var att 
om offseten var tillräcklig stor fick boggin bärighet nog att följa marken utan oönskade beteenden 
(Figur 16). Till exempel studsande, stegrande eller grävande effekter. Teorin var att om den drivande 
kraften från armen som sköt på tallrikshållaren hade sin verkningslinje mellan tallrikarnas centra sett 
från sidan, skulle boggin behållas dikt an mot marken (Figur 17). 

 
Figur 15: Tidig skiss på koncept 3. 

 

 
Figur 16: Schematisk skiss över hur en boggi fungerar. Den struktur som av hjulen bärs upp monteras  i det mittersta hålet i 

triangeln. Hjulens axlar monteras i de två andra hålen. Konstruktionen följer marken på ett fördelaktigt vis. Avståndet mellan 
hjulaxlarna är det som i denna rapport benämns offset (L). 
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Figur 17: Principskiss över hur kraften från armen inte har (till vänster) samt har (till höger) sin verkningslinje mellan 

tallrikscentra. 

 
Bottenstopp utgjordes av en plattstång med ett spår i placerad mellan armarna och radenheten. I spåret 
skulle en sprint glida. Genom att variera vilket hål som fästes med en sprint i radenheten kunde 
radrensaren kopplas ur drift.  
 
Tallriksmässigt utrustades koncept 3 med ett invändigt svetsat band på en plan tallrik. Genom att 
placera bandet på insidan, det vill säga mellan tallrikarna sett uppifrån, var tanken att få ett bättre 
materialflöde, ökad flexibilitet och stadigare gång. Med ökad flexibilitet menades att oavsett vad som 
var framför tallriken, mycket växtrester eller lite, skulle tallriken gå på rätt djup. Risken som fanns 
var att tallriken skulle bli grävande om den var för aggressiv. Alltså genom att tänderna tog bort 
material som sedan gjorde att det bärande bandet gick ner på en lägre nivå som gjorde att tänderna 
tog bort material ännu lägre och så vidare. 
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3.9.4 Koncept 4 - nytänkande, utrymmeseffektivitet, komplexitet 
Något som inte fanns på marknaden sedan tidigare var en linjärt fjädrande radrensare (Figur 18). Att 
ha en linjär förflyttning av radrensarens rensarenhet innebar noll vinkelförändring, vilket i sin tur 
bibehöll önskad angreppsvinkel och en kontrollerad fjädringsväg. Antal rörliga delar skulle 
minimeras vilket minskade risken för att det skulle fastna växter eller växtrester i radrensaren. Få 
delar innebar lägre kostnader, lättare montering och minskad risk för haveri. Bottenstopp löstes 
genom att ha klackar i cylindrarna som tog i varandra när radrensare nådde en miniminivå mot 
marken. En fjäderbelastning kunde lösas genom att antingen ha mekaniska fjädrar eller gasfjädrar 
integrerade i cylinderkonstruktionen.  

  

Figur 18: Tidig skiss över koncept 4. 

För att fortsätta på den nytänkande banan skissades en tallriksmodell fram som inte hade hittats någon 
annanstans. Tänderna utformades kortare, smalare och glesare än på någon modell som fanns på 
marknaden. Genom att behålla materialet mellan tänderna när tallriken skars fram ur grundplåten 
möjliggjordes det att bocka fram ett djuphållningsband ur dessa flikar. På det sättet sparades material 
och tillverkningskostnad (Figur 19).  

 
Figur 19: Skiss över tallrik till koncept 4. Med bockat djuphållningsband. 

3.10 Utvärdera, välja och utveckla koncept 
Efter diskussioner med både Lars Thylén och Morgan Collin blandades delar från koncepten för att 
få fram de helhetslösningar som ansågs mest realiserbara. Koncepten uppdelades i tre områden. Dessa 
var tallrikar, upphängning och mekanism. Det gjordes för att enklare kunna undersöka funktionen 
hos en del i taget. Till en början fokuserades det på tallrikarna i konstruktionen. Eftersom det var just 
tallrikarna som först kunde utformas så pass mycket att prototyper var möjliga att tillverka. 
Upphängningen och mekanismen runt om var mer komplexa konstruktioner med rörliga delar vilket 
ledde till att de tog längre tid. Med hjälp av Creo ritades olika lösningar på tallrikar och upphängningar 
samt fjäderbelastning. Återigen var en stor del av utmaningen att få plats med konstruktionerna i det 
lilla utrymme som Tempomaskinen erbjöd. Hela utvecklingsprocessen influerades av DFM och DFA 
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för att lämna vidare en så kostnadseffektiv produkt som möjligt. Det slutgiltiga konceptet gick även 
igenom en FMEA-analys för att undersöka eventuella fel som kunde uppkomma vid drift och vilka 
åtgärder som skulle kunna eliminera dessa (Bilaga 4). Analysen sågs i första hand som en lista på 
eventuella förbättringsförslag till Väderstad AB när utvecklingen skulle gå in i nästa fas på företaget. 
Alla modeller som ritades upp lämnades över till Väderstad AB som del av förstudien och som 
eventuell inspirationskälla när utvecklingen fortsatte på företaget efter det att detta arbete avslutats. 

3.10.1 Tallrikar 
De tallrikar som beslutades att utveckla vidare var de från koncept 1 och 4, hädan efter benämnda 
tallrik 1 respektive tallrik 2. Tallrik 1 valdes eftersom dess utformning liknade produkter som redan 
fanns på marknaden. Därför betraktades den vara mest sannolik att fungera. Dessutom innefattade 
den redan befintliga tillverkningsmetoder hos Svensk presshärdning AB. Tallrik 2 valdes då den i sin 
nytänkande design med glesa tänder och bockade djuphållningsband var för intressant för att avstå 
från att utveckla vidare. Även denna tallrik skulle gå att tillverka på Svensk presshärdning AB, fast 
utan att kräva svetsning. Det skulle med tillräckligt stor volym sänka kostnaderna gentemot tallrik 1, 
på grund av ett dyrare pressverktyg, som är en engångskostnad för en viss detalj. Efter en tid med 
ritande i Creo hade de båda tallrikarna utformas så pass långt att det kunde tillverkas prototyper för 
fälttester. Dessa båda modeller visas i Figur 20. För att spara in på utvecklingskostnader och för att 
öka volymen på de befintliga komponenterna på Tempo användes det lager och det nav som sitter på 
Tempos såtallrikar. Allt för att sänka  konstruktionens tillverkningskostnad. Ritningar och 
skärdatafiler togs sedan fram för vardera modell. Dessa skickades till en extern underleverantör för 
skärning av plåt. Själva tillverkningen och bearbetningen skedde på Väderstad AB i prototypverkstan. 
Bandet på tallrik 1 skars ut med formen liknande en banan. Denna bockades för hand till ungefärlig 
cirkulär form. Sedan svetsades den fast, en svetsloppa i taget, och bockades rätt efterhand. Tallrik 2 
var skuren sådan att materialet var försvagat där bockningen önskades ske. Därför kunde banden 
bockas med en medelstor skiftnyckel. Alla flikarna böjdes 75 grader och svetsades sedan för att 
behålla sitt läge.  
 

 
Figur 20: CAD-modeller över de två prototyperna. Tallrik 1 till vänster och tallrik 2 till höger. 

De egentillverkade prototyperna testades i fält för att kontrollera hur de stod sig kontra 
konkurrenternas radrensare som tidigare testats. Prototyperna fästes på de svingar från 
konkurrenterna som tillhandahölls av Väderstad AB. Det skickades en beställning till 
utvecklingsverkstaden på Väderstad AB för att modifiera svingen från Yetter genom att smalna av 
den för att undersöka vad som händer om spetsvinkeln var 40 grader istället för 60 grader på svingen. 
Lager och nav från de befintliga radrensarna användes. På det sättet kunde egenskaperna hos just 
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tallrikarna isoleras och därmed bättre utvärderas. På samma sätt som tidigare fästes kameror på 
såmaskinen som sedan kördes ut i fält för att tillsammans med handledare Lars Thylén utvärdera 
prototyperna. Tallrikarna ställdes sedan mot varandra genom okulär utvärdering direkt i fält samt med 
bilder och filmer. Prototyperna testades i obearbetad mark såväl som på mjuk bearbetad och hård 
bearbetad mark. Efter den första provkörningen modifierades tallrikarna för att undersöka inflytandet 
av små förändringar på utformningen. Det gjordes återigen i utvecklingsverkstaden. På Tallrik 1 
gjordes de fasningar på tänderna som visas i Figur 20. Det visas även upp i Figur 38. På tallrik 2 
kapades tändernas längd till hälften (Figur 40). Båda tallrikarna fördes in i en värderingsmatris och 
viktades mot varandra (Tabell 1). 
 

Tabell 1: Värderingsmatris för tallrikarna. Betyg sattes mellan 1 och 10. 

 
3.10.2 Upphängning 
Upphängningarna från koncept 3 och 4 valdes bort. Anledningen till detta var, för koncept 3, att det 
fanns för stora frågetecken kring boggins beteende men huvudsakligen för att det inte fanns plats för 
en tillräckligt stor offset. Radrensaren skulle bli för lång och därmed inte få plats. För koncept 4 
insågs i ett tidigt skede av konceptsyntesen att lagringen som skulle krävas för en önskvärd linjär 
förflyttning i kombination med miljön som radrensaren utsättes för, det vill säga damm, smuts och 
belastningar, ej var förenlig med projektets ekonomiska aspekt. Därmed avskrevs koncept 3 och 4 
från vidare arbete efter skisstadiet. Således var upphängningarna från koncept 1 och 2 kvar för vidare 
utveckling. Koncept 1 togs vidare tack vare enkelheten och visionen om en så billig konstruktion som 
möjligt. Dock var en stor nackdel med en enkelarm att utrymmet radrensaren fick ta upp återigen 
mycket begränsat och stela delar nära marken ej var önskvärt. Dessa kan ge upphov till att växtrester 
fastnar eller att stenar eller jordhögar kröker dem. Detta gjorde att enkelarmens angreppsvinkel var 
mycket svår att justera. Ökades tallrikarnas storlek för att höja armens främre ände fick de inte plats, 
och sänktes armarnas nedre infästning, satt dessa öron för lågt av nyss nämnd anledning. Den stora 
fördelen med parallellänkaget från koncept 2 var den konstanta angreppsvinkeln som erhölls. 
Dessutom var en fördel att konstruktionen möjliggjorde användning av en dragande fjäder till 
belastningsfunktionen, vilken var enklare och billigare jämfört med en tryckande sådan. Båda 
upphängningarna finns värderade gentemot varandra i Tabell 2. 
 

Tabell 2: Värderingsmatris för upphängningarna. Betyg sattes mellan 1 och 10. 

 
 
Den så kallade tallrikshållaren var den del som båda svingarmarnas främre ändar, tallrikarna samt 
eventuella avskrapare satt fast i. Tallrikshållaren modellerades som en bockad plåt ihopsvetsad med 
en fyrkantsprofil. Efter överläggande med handledare Morgan Collin behövdes vissa ritändringar 
utföras för att göra produkten producerbar. Tallrikarnas och svingarmarnas infästningshål flyttades 
på grund av bockningsfenomen och rörlaserns beteende. Svingarmarnas hål för hylsor utrustades med 
spår för laserslut. Desamma lagrades genom att en skruv spändes mot hylsa för att axiellt skapa ett 
spel. Radiellt måttsattes hylsan med speltolerans. Detta medförde att rörelse kunde ske mellan 
respektive hylsa och hål i svingarm. 

Stubb Bearbetat
Betydelse 0,25 0,25 0,1 0,3 0,1 1
Tallrik	1 9 7 6 6 7 7,1
Tallrik	2 7 2 8 8 5 5,95

SummaPrestandaEgenskap Vikt Pris Estetik

Egenskap Prestanda Vikt Pris Justerbarhet Användarvänlighet Summa
Betydelse 0,4 0,1 0,25 0,1 0,15 1
Upphängning	1 5 6 8 5 5 5,85
Upphängning	2 8 5 8 10 9 8,05
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3.10.3 Mekanism 
Då mekanismen, som innefattade bottenläge och eventuell fjäderbelastning för radrensaren, var 
mycket svår att utvärdera i skissfasen beslutades det att gå vidare med alla de lösningar som uppkom 
under processens gång. De olika lösningarna integrerades med en eller båda av de två 
upphängningarna som också togs vidare från skissfasen. Knäleden i koncept 1 var både en estetiskt 
och teoretiskt tilltalande lösning på både bottenläge och belastning (Figur 21). Frågetecken fanns 
dock kring hur rigid konstruktionen var, ifall det skulle vara möjligt att få leden stabil i sidled. 
Möjligheten att ta fram en tillräckligt stark och kompakt vridfjäder kunde också ifrågasättas. 
Dessutom krävde användandet av sprintar två händer för att hanteras och därmed ökade risken för att 
användaren blev vara tvungen att arbeta under maskinen för att justera läget. 

 
Figur 21: CAD-modell över knäleden i bottenläge (till vänster) och toppläge (till höger). Notera den låga infästningspunkt som 

enkelarmen har i radenheten..  

 

 
Figur 22: CAD-modell över glidspåret med enkelarm. 
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Plattstången med spåret från koncept 3 gjordes i två olika varianter, en till enkelarmen och en till 
parallellänkaget, se Figur 22 och Figur 23. Den utgjorde på ett enkelt sätt ett bottenläge samt toppläge. 
Det uppnåddes emellertid inte någon bra lösning för fjäderbelastning. 
 

 
Figur 23: Bottenlägesstopp från koncept 3 till parallellänkage. Till vänster i arbetsläge och till höger i urkopplat läge. 

Mekanismen från koncept 2 visas nedan i Figur 24. Största fördelarna med denna mekanism var att 
användaren kunde justera radrensaren med bara en hand och på så sätt lättare komma åt och inte bli 
lika fysiskt ansträngd vid justering av ett stort antal radenheter, eller vid stort antal justeringar. Inga 
sprintar eller skruvar eller verktyg att krångla med, som sagt behövdes endast en hand för båda 
justering och ur- och inkoppling. En nackdel med denna mekanism kunde vara ifall linorna trasslade 
in sig i varandra, någon annan del av konstruktionen eller växtrester. 
 

 
Figur 24: Mekanismen från koncept 2 med ett vred som styr belastning och läge. 
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Allt eftersom arbetet fortskred med CAD-modellerande uppkom fler olika lösningar på mekanism till 
det parallellkopplade länkaget. Dessa modellerades då också upp för att undersöka ifall någon var 
bättre än tidigare uppkomna lösningar. I Figur 25 kan en slags excenterlösning beskådas. Denna 
konstruktion tillät inte någon justering av fjäderkraft utan var endast varierbar mellan urkopplat läge 
och förinställd fjäderkraft. Idén byggde på samma princip som ett excenterlås. Det vill säga att 
kraftens verkningslinje förflyttas förbi rotationscentrum och skapar ett moment som tar stopp mot ett 
stöd. Detta medförde att förhållandevis få delar krävdes och användaren inte behövde bekymra sig 
över att ställa in radrensaren noggrant, utan bara fokusera på att ha den in- eller urkopplad. 

 
Figur 25: Mekanism med excenterreglering. 

Vredet i nedan visad lösning var en symbios mellan vredlösningen från koncept 2 och ovan nämnda 
excenter, på så sätt att vredmekanismen var densamma som för tidigare vredlösning men placeringen 
och rörelsen var mer lik excenterlösningen (Figur 26). Det fanns här möjlighet till flera lägen att välja 
mellan. Denna lösning gav upphov till stora moment i vredet samtidigt som parallellförarna krävde 
en mer skrymmande utformning. Detta moment blev för stort för användaren att åstadkomma med en 
hand utan att bli för ansträngd, se Figur 37 samt ekvation (17) och (18). 

 
Figur 26: Mekanism med excentervred. 
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Till sist framkom en lösning med en ställskruv (Figur 27). En invändigt gängad klack svetsades på 
tallrikshållarens stolpe. En skruv monterades tillsammans med en fjäder. Fjäderns uppgift var att se 
till att skruven inte ändrade läge utan att ett tillräckligt stort vridande moment från ett verktyg var 
tvunget att appliceras. Detta skulle göra att det inte behövdes en låsande mutter och därmed inte två 
verktyg och två händer för att justera radrensaren. Största nackdelen med en sådan lösning var att det 
skulle vara svårt att komma åt med verktyg för att ställa in skruven i önskat läge.  
 

 
Figur 27: Mekanism med ställskruv. 

Alla de lösningar som ritades upp och undersöktes placerades sedan i en värderingsmatris (Tabell 3) 
på samma sätt som gjorts med tallrikarna och upphängningarna. Där viktades de sex lösningarna mot 
varandra för att se vilken som var mest lämpad att välja för fortsatt arbete.  
 

Tabell 3: Värderingsmatris för mekanismerna. Betyg sattes mellan 1 och 10. 

 
 
  

Egenskap Pris Justerbarhet Användarvänlighet Summa
Betydelse 0,3 0,3 0,4 1
Excenter 6 4 6 5,4
Vred	1	(linor) 3 9 8 6,8
Vred	2 4 8 5 5,6
Knä 5 2 3 3,3
Glidspår	1	(enkelarm) 7 2 3 3,9
Glidspår	2	(parallellänkage) 8 2 3 4,2
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3.10.4 Beräkningar vred 1 
 

 
Figur 28: Parallellupphängningen.  

 
 

 
Figur 29: Friläggning av den övre armen i parallellupphängningen. Bortses från egenvikten. 

 
↻" :	𝐹&'ä)*+ ∙ sin 𝑎 	 ∙ 𝐿2 − 𝐹2 ∙ sin 𝑏 ∙ 	𝐿5+6 = 0	

	
𝐹2 =

9:;ä<=>∙?@A 5	∙BC
?@A D∙	BE>F

= 𝐹&'ä)*+ ∙
BC

BE>F
∙ ?@A 5	
?@A D

	 (1)	
	



 28 

 
Figur 30: Friläggning av den undre armen i parallellupphängningen. Bortses från egenvikten. 

↻J :	𝐹&'ä)*+ ∙ sin 𝑎 	 ∙ 𝐿K − 𝐹L ∙ sin 𝑏 ∙ 	𝐿5+6 = 0	
	

𝐹L = − 	9:;ä<=>∙?@A 5	∙BM
?@A D∙	BE>F

= 	𝐹&'ä)*+ ∙
BM

BE>F
∙ ?@A 5	
?@A D

	 (2)	
	

 
Figur 31: Friläggning av tallrikshållaren. Bortses från egenvikten. 

	
↻O :	𝐹P5QQ+RS 	 ∙ 𝐿L − 𝐹K ∙ 	𝐿T ∙ sin 𝑏 = 0	
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𝐹K = 	𝐹P5QQ+RS ∙
BU

BV∙?@A D
	 (3)	

	
	

↻X :	𝐹P5QQ+RS 	 ∙ 𝐿Y − 𝐹T ∙ 	𝐿T ∙ sin 𝑏 = 0	
	

𝐹T = 	𝐹P5QQ+RS ∙
BZ

BV∙?@A D
	 (4)	

	
	

↑:	𝐹P5QQ+RS − 𝐹2 ∙ cos 𝑐 + 𝐹L ∙ 	 cos 𝑐 − 𝐹K ∙ sin 𝑑 + 𝐹T ∙ sin 𝑑 = 0	 (5)	
	
Insättning	av	(1),	(2),	(3)	och	(4)	i	(5):	
	

𝐹P5QQ+RS − 𝐹&'ä)*+ ∙
BC

BE>F
∙ ?@A 5	
?@A D

∙ cos 𝑐 + 𝐹&'ä)*+ ∙
BM

BE>F
∙ ?@A 5	
?@A D

∙ 	 cos 𝑐 − 𝐹P5QQ+RS ∙
BU

BV∙?@A D
∙ sin 𝑑 +

𝐹P5QQ+RS ∙
BZ

BV∙?@A D
∙ sin 𝑑 = 0		

	

𝐹P5QQ+RS + 𝐹&'ä)*+ ∙
cos 𝑐
𝐿5+6

∙
sin 𝑎	
sin 𝑏 ∙ 𝐿K − 𝐿2 + 𝐹P5QQ+RS ∙

sin 𝑑
𝐿T ∙ sin 𝑏

∙ 𝐿Y − 𝐿L = 0	

	
	

𝐹&'ä)*+ =
9iEjj>kl
BCmBM

∙ BE>F
no? p

∙ ?@A D	
?@A 5

∙ ?@A )
BV∙?@A D

∙ 𝐿Y − 𝐿L + 1 	 (6)	

 
Figur 32: Friläggning av justeringsvredet. Reaktionskrafter vid A ej utritade. Bortses från egenvikten. 

	
↻J :	𝐹&'ä)*+ 	 ∙ 𝑟 − 𝐹s5t) ∙ 	𝑙 ∙ 2 = 0	

	

𝐹s5t) =
	𝐹𝑓𝑗ä𝑑𝑒𝑟	∙	𝑟

	𝑙∙2 	 (7)	
	

𝑀s5t) = 𝐹&'ä)*+ ∙ 𝑟 (8) 
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Figur 33: Friläggning av övre arm vid lyft. 

↻" :	𝐹Q{&P ∙ sin 𝑒 	 ∙ 𝐿| + 𝑚L ∙ 𝑔 ∙
𝐿5+6
2 ∙ cos 𝑑 + 𝐹Q{&P ∙ cos 𝑑 ∙ 	𝐿2 −	𝐹� ∙ 𝐿5+6 ∙ sin 𝑏 = 0	

	

𝐹� =
	𝐹𝑙𝑦𝑓𝑡∙ sin𝑒	∙𝐿9+cos𝑑∙𝐿1 +𝑚3∙𝑔∙

𝐿𝑎𝑟𝑚
2 ∙cos𝑑

𝐿𝑎𝑟𝑚∙sin𝑏
	 (9)	

 
Figur 34: Friläggning av undre arm vid lyft. 

↻":𝑚2 ∙ 𝑔 ∙
𝐿5+6
2 ∙ cos 𝑑 +	𝐹Y ∙ 𝐿5+6 ∙ sin 𝑏 − 𝐹Q{&P ∙ sin 𝑏 ∙ 	𝐿� − 𝐹Q{&P ∙ sin 𝑒 ∙ 	𝐿� = 0	

	

𝐹Y =
	𝐹𝑙𝑦𝑓𝑡∙ sin 𝑏	∙𝐿6+sin 𝑒	∙𝐿6 −𝑚1∙𝑔∙

𝐿𝑎𝑟𝑚
2 ∙cos𝑑

𝐿𝑎𝑟𝑚∙sin 𝑏
 (10) 
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Figur 35: Friläggning av tallrikshållare vid lyft. 
↻O:−𝑚K ∙ 𝑔 ∙ 𝐿� + 𝐹� ∙ 	𝐿T ∙ sin 𝑏 = 0	

	
𝐹� = 	𝑚K ∙ 𝑔 ∙

B�
BV∙?@A D

	 (11)	
	
	

↻X:−𝑚K ∙ 𝑔 ∙ 𝐿� + 𝐹� ∙ 	𝐿T ∙ sin 𝑏 = 0	
	

𝐹� = 	𝑚K ∙ 𝑔 ∙
B�

BV∙?@A D
	 (12)	

	
	

↑:	−𝑚K ∙ 𝑔 − 𝐹� ∙ cos 𝑐 + 𝐹Y ∙ 	 cos 𝑐 − 𝐹� ∙ sin 𝑑 + 𝐹� ∙ sin 𝑑 = 0	 (13)	
	

Insättning	av	(9),	(10),	(11)	och	(12)	i	(13):	
	

−𝑚K ∙ 𝑔 −
	𝐹Q{&P ∙ sin 𝑒 	 ∙ 𝐿| + cos 𝑑 ∙ 𝐿2 + 𝑚L ∙ 𝑔 ∙

𝐿5+6
2 ∙ cos 𝑑

𝐿5+6 ∙ sin 𝑏 ∙ cos 𝑐 						

+
	𝐹Q{&P ∙ sin 𝑏 	 ∙ 𝐿� + sin 𝑒 	 ∙ 𝐿� − 𝑚2 ∙ 𝑔 ∙

𝐿5+6
2 ∙ cos 𝑑

𝐿5+6 ∙ sin 𝑏 ∙ 	 cos 𝑐	

−𝑚K ∙ 𝑔 ∙
𝐿�

𝐿T ∙ sin 𝑏
∙ sin 𝑑 + 𝑚K ∙ 𝑔 ∙

𝐿�
𝐿T ∙ sin 𝑏

∙ sin 𝑑 = 0	
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−
	𝐹Q{&P ∙ sin 𝑒 	 ∙ 𝐿| + cos 𝑑 ∙ 𝐿2

𝐿5+6 ∙ sin 𝑏 ∙ cos 𝑐 +
	𝐹Q{&P ∙ sin 𝑏 	 ∙ 𝐿� + sin 𝑒 	 ∙ 𝐿�

𝐿5+6 ∙ sin 𝑏 ∙ 	 cos 𝑐	

= 𝑚K ∙ 𝑔 + 𝑚K ∙ 𝑔 ∙
𝐿�

𝐿T ∙ sin 𝑏
∙ sin 𝑑 − 𝑚K ∙ 𝑔 ∙

𝐿�
𝐿T ∙ sin 𝑏

∙ sin 𝑑	

+
𝑚2 ∙ 𝑔 ∙

𝐿5+6
2 ∙ cos 𝑑 ∙ 	 cos 𝑐

𝐿5+6 ∙ sin 𝑏 +
𝑚L ∙ 𝑔 ∙

𝐿5+6
2 ∙ cos 𝑑 ∙ 	 cos 𝑐

𝐿5+6 ∙ sin 𝑏 	

	
	

	𝐹Q{&P ∙ cos 𝑐
𝐿5+6 ∙ sin 𝑏 ∙ 𝐿5+6 ∙ sin 𝑏 ∙ sin 𝑏 	 ∙ 𝐿� + sin 𝑒 	 ∙ 𝐿� − sin 𝑒 	 ∙ 𝐿| + cos 𝑑 ∙ 𝐿2

= 𝑚K ∙ 𝑔 ∙ 𝐿5+6 ∙ sin 𝑏 + 𝑚K ∙ 𝑔 ∙
𝐿�

𝐿T ∙ sin 𝑏
∙ sin 𝑑 ∙ 𝐿5+6 ∙ sin 𝑏	

−𝑚K ∙ 𝑔 ∙
𝐿�

𝐿T ∙ sin 𝑏
∙ sin 𝑑 ∙ 𝐿5+6 ∙ sin 𝑏	

+
𝑚2 ∙ 𝑔 ∙

𝐿5+6
2 ∙ cos 𝑑 ∙ 	 cos 𝑐

𝐿5+6 ∙ sin 𝑏 ∙ 𝐿5+6 ∙ sin 𝑏 +
𝑚L ∙ 𝑔 ∙

𝐿5+6
2 ∙ cos 𝑑 ∙ 	 cos 𝑐

𝐿5+6 ∙ sin 𝑏 ∙ 𝐿5+6 ∙ sin 𝑏	

	
	

	𝐹Q{&P =
�∙BE>F∙ 6M∙?@A D� B�mB� ∙

FM
�V
∙?@A )� 6C�6U ∙

���<
M ∙no? p

no? p∙ ?@A D	∙B��?@A *	∙B�m ?@A *	∙B��no? )∙BC
	 (14)	

	

 
Figur 36: Friläggning av vred vid lyft. Reaktionskrafter vid A ej utritade. Bortses från egenvikten. 

↻J :	𝐹Q{&P 	 ∙ 𝑟 − 𝐹s5t) ∙ 	𝑙 ∙ 2 = 0	
	

𝐹s5t) =
	𝐹𝑙𝑦𝑓𝑡	∙	𝑟
	𝑙∙2 	 (15)	

	
𝑀s5t) = 𝐹Q{&P ∙ 𝑟 (16) 
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Tabell 4: Värden för den slutgiltiga konstruktionen i godtyckligt läge. 

	
	
	

Tabell 5: Värden för den slutgiltiga konstruktionen i godtyckligt läge. Observera att kraften Ftallrik sattes till 100 N baserat på en 
bedömning av Lars Thylén (se avsnitt 4.2). 

	
	
	

Insättning av värden i (6) och (14): 
	

𝐹&'ä)*+ =
100

0,200 − 0,080
∙
0,250
cos 11

∙
sin 74	
sin 38

∙
sin 10

0,105 ∙ sin 74
∙ 0,090 − 0,070 + 1 = 342,8	𝑁	

	

	𝐹Q{&P =
9,82∙0,250∙ 1,5∙sin74+ 0,035−0,015 ∙ 1,50,105∙sin10+ 1,4+13,1 ∙cos102 ∙cos11

cos11∙ sin74	∙0,200+sin50	∙0,200− sin50	∙0,060+cos10∙0,200 = 206,1	𝑁  

 
Insättning av värden i (7), (8), (15) och (16): 
 

𝐹s5t) =
	𝐹&'ä)*+ ∙ 𝑟
	𝑙 ∙ 2 = 	27,9	𝑁	
	

𝑀s5t) = 𝐹&'ä)*+ ∙ 𝑟 = 2,23	𝑁𝑚 
 

𝐹s5t) =
	𝐹Q{&P 	 ∙ 	𝑟
	𝑙 ∙ 2 = 	16,7	𝑁	
	

𝑀s5t) = 𝐹Q{&P ∙ 𝑟 = 1,34	𝑁𝑚 
 

a b c d e L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 Larm r l
38 74 11 10 50 200 80 70 105 90 200 35 15 60 250 6,5 40

Vinkel	[grader] Längd	[mm]

Kraft
Ftallrik m1 m2 m3
100	N 1,4 1,5 13,1

Massa	[kg]
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3.10.5 Beräkningar vred 2 

 
Figur 37: Friläggning av vred 2 i godtyckligt läge. Reaktionskrafter vid A ej utritade. Bortses från egenvikten. 

 
↻J :	𝐹&'ä)*+ 	 ∙ 0,065 ∙ sin 80 − 𝐹s5t) ∙ 	𝑙 ∙ 2 = 0 

 

𝐹s5t) =
	𝐹𝑓𝑗ä𝑑𝑒𝑟	∙	0,065	∙	sin80

	𝑙	∙	2 	 (17)	
	

𝑀s5t) = 𝐹&'ä)*+ ∙ 0,065 ∙ sin 80 (18) 
 
Insättning av värden i (17) och (18): 
 

𝐹s5t) =
	342,8 ∙ 0,065 ∙ sin 80

	𝑙	 ∙ 	2 = 274,3	𝑁	
	

𝑀s5t) = 342,8 ∙ 0,065 ∙ sin 80 = 21,9	𝑁𝑚 
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4. Resultat 
Kapitlet avser redovisa alla de resultat som erhölls under projektet.  

4.1 Prototyperna 
De prototyper av tallrikarna som beställdes, tillverkades och modifierades kan ses i Figur 38 till och 
med Figur 41.  

  

Figur 38: Tallrik 1. Till vänster: ej fasade tänder. Till höger: fasade tänder. 

 
Figur 39: Komplett prototyp av tallrik 1. 
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Figur 40: Tallrik 2. Till vänster: ej kapade tänder. Till höger: kapade tänder. 

 
Figur 41: Prototyp av tallrik 2. 
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4.2 Fälttester 
Vid det första fälttestet av tallrikarna fungerade inte prototyperna som önskat. Tallrik 1 rullade  
ovanpå marken och rensade inte bort något material. Tallrik 2 sprätte väl mycket jord. Därför var det 
tvunget att modifiera dessa i verkstaden. När de modifierade tallrikarna sedan testades i fält hade 
problemen blivit färre. Det konstaterades att tallrik 1 var mer aggressiv i obearbetad jord än tallrik 2. 
Det vill säga den var bättre på att få bort stubb och växtrester från såraden (Figur 42). Vidare var den 
snällare i bearbetad mark; den flyttade inte lika mycket jord i onödan som tallrik 2. Båda dessa 
egenskaper var önskvärda och tallrik 1 sågs därefter som det bästa alternativet. Glädjande nog kastade 
prototyperna överlag mindre jord in i närliggande radenheter än vad konkurrenternas tallrikar gjorde. 
Vidare hade spets- och tiltvinklarna ett större inflytande på hur bra tallrikarna fungerade än vad som 
tidigare trotts. Båda tallrikarna gjorde ett bättre jobb med svingen från Martin-Till. Anledningen till 
det var att den med sin spetsvinkel på 58 grader fick tallrikarna att bete sig mer önskvärt. Det 
konstaterades att den modifierade svingen från Yetter med en 40-gradig spetsvinkel var för liten för 
att tallrikarna skulle utföra ett tillfredställande arbete. De rensade helt enkelt inte bort tillräckligt med 
material för att få en bra såbädd. Vidare var svingen från Martin-Till både lång och tung. Längden 
gjorde att den hade en mindre negativ vinkel (Figur 4, se vänstra delen av bilden) än Yetter-svingen, 
vilket minskade risken att den skulle hugga ner i marken. Tyngden ledde till att svingen inte studsade 
så lätt från marken utan kunde upprätthålla ett hyfsat stort, jämnt, tryck mot marken. Det 
konstaterades att en enkelarm bara kunde fungera bra om den hade en lika lång arm som svingen från 
Martin hade. En så pass lång arm fick inte plats på Tempo. Därför ansågs ett parallellänkage som en 
bättre lösning på detta problem. Båda svingarna från konkurrenterna ansågs dessutom att vara onödigt 
tunga. När de väl fick en så pass stor stöt uppåt via markens ojämnheter att de studsade upp i luften 
var de, på grund av masströghetsmomentet, inte tillräckligt snabba ner i arbetsläge igen. Detta gjorde 
att såbädden bitvis inte rensades. En lättare sving med fjäderbelastning sågs som rätt väg att gå för 
att uppnå en snabb sving som behåller trycket mot marken i alla lägen. Alla iakttagelser och 
antaganden gjordes i samförstånd och med stöd av Lars Thylén. Thylén gjorde bedömningen att det 
skulle krävas en kraft nedåt på tallrikarna motsvarande ungefär 10 kg för önskad funktion. 
 

  
Figur 42: Rensade rader med prototyper. Tallrik 1 har rensat raden till vänster och tallrik 2 raden till höger. Notera mängden 

växtrester som ligger kvar i respektive spår.  
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4.3 Slutgiltigt koncept 
Det slutgiltiga konceptet bestod till slut av parallellänkaget tillsammans med justeringsmekanismen 
från från koncept 2 och tallrik 1 från koncept 1. Resultatet finns att beskåda i Figur 43 och Figur 44. 

 
Figur 43: Slutgiltigt koncept med radenhet. 

 
Figur 44: Närbild slutgiltigt koncept. 
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4.4 Beräknade krafter och moment 
Det slutgiltiga konceptets mekanism beräknades med avseende på fjädern och vredet. 
 
Erforderligt moment vred:  2,23 Nm 
 
Erforderlig kraft vred:  27,9 N 
 
Erforderlig kraft fjäder:  342,8 N 
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5. Slutsatser och analys 
Kapitlet behandlar vilka slutsatser som kunde dras utifrån de teoretiska och praktiska resultaten och 
diskussion kring dessa. 

5.1 Slutsatser 
Hur har de tre frågorna som ställdes i kapitel 1.3 besvarats under arbetets gång? 
 

A. Finns det helt andra lösningar på problemet som fungerar bättre än de som idag finns på 
marknaden utan att radrensaren på Tempo blir dyrare än idag? 

- Användandet av två tallrikar som huvudfunktion för rensningsproblemet är inte en 
marknadsmässigt helt ny lösning. Upphängningen med parallellänkage finns idag hos enstaka 
tillverkare men har annat utseende än vår produkt. Justeringsmekanismen är unik. Kostnaden 
för radrensare blev 86 procent av dagens inköpspris, det vill säga billigare. 

 
B. Går det att konstruera radrensaren endast med standardkomponenter och, inom Väderstad AB,  

befintliga komponenter? 
- Nej, men det slutgiltiga konceptet har, räknat till antalet artiklar, 13 stycken 

standardkomponenter och 4 stycken befintliga Väderstadkomponenter, av totalt 32 stycken 
komponenter. Det innebär en procenthalt av endast 46,9 procent nya komponenter, vilket 
anses som lågt då en helt ny produkt tagits fram. Räknar man det totala antalet komponenter, 
alltså där det beaktas hur många av varje artikel som ingår i konstruktionen är antalet nya 
komponenter till och med nere på 32, 5 procent. Resterande mängd är 7,2 procent befintliga 
Väderstadkomponenter och hela 60,2 procent standardkomponenter. 

 
C. Går det att tillverka en radrensare som fungerar på alla typer av underlag? 
- Enligt våra tester fungerar tallrik 1 utmärkt på både hårt och mjukt bearbetad sandjord samt i 

obearbetad stubb. Det som ej testats är tallrikarnas effektivitet och beteende på lerjord och 
åkrar med mycket växtrester. Parallellänkaget säkerställer rätt angreppsvinkel oavsett 
arbetsdjup vilket ökar radrensarens allsidighet. Justeringsmekanismen med dess hela 6 
inställningar gör att radrensarens kan ställas in på många sätt och därmed öka dess 
underlagsmässiga kompatibilitetsspektrum.  

5.2 Diskussion kring resultatet 
Ett sätt att rent tekniskt utvärdera arbetet var att titta på KKL:n och se huruvida den var uppfylld 
(Bilaga 1). Vi väljer här att kommentera de punkter som ej var uppfyllda, delvis uppfyllda eller 
saknade kontroll (vissa punkter tas upp tidigare i rapporten och utelämnas då i detta stycke). Till att 
börja med var bottenläget ej justerbart. Detta ansågs inte behövligt då radrensaren istället, utifrån våra 
provkörningar, höll sig flytande utan risk för att hugga ner i marken. Att göra bottenläget justerbart 
skulle bara öka kostnaderna och användaren skulle behöva lägga mer tid på att ändra inställningarna 
och öka risken för att radrensaren arbetar fel. Radrensarens livslängd var en högst godtycklig punkt i 
KKL:n men en konstruktör på Väderstad AB med mer erfarenhet skulle kunna dimensionera 
radrensaren så att kravet uppfylldes. Här ansågs åtta mm vara en mycket grov tjocklek på tallrik och 
med rätt härdning skulle slitaget vara lågt, speciellt då tallrikarna ej var avsedda för att bearbeta jord. 
Angående användarens behov av att befinna sig under maskinen för att justera radrensaren, så var 
intensionen med justeringsvredet att detta manövrerades bakifrån och inte underifrån. Denna punkt 
var ett önskemål men att användaren skulle slippa utsätta sig för faran att befinna sig under en tung 
maskin samt att konstiga och krävande arbetsställningar undveks gjorde stor skillnad för i första hand 
användaren själv och i andra hand även för Väderstad AB ur försäljningssynpunkt. Priset blev 86 
procent av dagens pris och inte 65 procent som kravet var. KKL:ns procentsats utgår från en enkel 
överslagsräkning gjord av Lars Thylén. Där räknade han med att tallrikarna skulle kosta lika mycket 
som såtallrikarna. De blev dock mycket mer avancerade och resulterade i att de blev dyrare. Vidare 
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antog han att den skulle väga lika mycket som dagens radrensare (vilket den visade sig göra ganska 
exakt!) och att vikten utöver såtallrikarna hade en genomsnittlig kostnad per kg. I denna kalkyl ingick 
inte monteringskostnad. Föregående meningar kan summeras med att kravet på 65 procent plus den 
slutgiltiga monteringskostnaden motsvarande 9 procentenheter blir 74 procentenheter. Detta innebär 
att radrensaren blev 12 procentenheter för dyr. Med tanke på hur stor skillnaden i funktion är hos 
radrensaren, anses denna differens vara godtagbar. Speciellt då det icke ska förglömmas att den ändå 
är 14 procent billigare än den inköpta radrensaren. 
 
På grund av bandets utseende tenderade radrensaren att skvätta jord och framförallt göra att det 
dammade mer. Om detta var ett problem var svårt att säga. Utifrån våra tester visade filmerna att det 
dammade mycket och små jordklumpar flög åt diverse håll men resultatet efter maskinens framfart 
var bra och opåverkat av detta fenomen. Men om radrensaren skulle användas på mark där det fanns 
stora mängder växtrester, till exempel på en skördad majsåker, vad skulle hända då? Skulle dessa 
växtrester slungas omkring av banden? Då vi inte kunde testa detta eftersom majs inte är vanligt i 
Sverige och inte fanns att tillgå på Väderstad AB:s ägor kunde vi bara spekulera kring huruvida vår 
radrensare skulle hantera dessa förhållanden. Den jord som hamnade i bandet och slungades runt till 
damm var torr, lätt och finfördelad. Växtrester från majs består av blad och kolvar. Kolvarna är ganska 
stora och tunga i förhållande till jordsmulorna. Därför skulle de antagligen inte komma in i bandet 
eller så skulle de ramla ur ganska snart och utan att slungas iväg. Bladen är ofta torkade eller 
förmultnade och skulle därför antagligen bara trasas sönder och därmed vara harmlösa. Men även om 
växtresterna inte gick in i bandet utan följde det tänkta flödet, undveks risken att kasta in material i 
radenheten bredvid vid stora flöden? Minsta möjliga radavstånd på Tempo var 45 cm. Avståndet 
mellan yttersidorna på hjulen på varje radenheten var 30 cm, vilket innebar att det fanns en glugg på 
15 cm mellan två radenheters närliggande hjul som var det ultimata området att placera materialflödet 
på. Även om radrensaren kastade rätt, det vill säga precis utanför radenhetens hjul så kunde det bli 
svårt att få plats med stora flöden av växtrester på dessa 15 cm. Observera att det var flödet från två 
tallrikar som skulle in i samma mellanrum. 
 
Beräkningarna som utfördes kring de belastningar som förväntades påverka radrensaren gav en 
uppfattning om hur stora krafter som krävdes för att justera radrensaren. Dessa siffror ansågs rimliga, 
både i avseendet att de var korrekt uträknade och att de inte var för stora för att användaren enkelt 
skulle kunna ändra radrensarens inställning.  
 
Det slutgiltiga konceptet av den flytande radrensaren innefattade armar som var ledade. Leden bestod 
av en hylsa som klämdes åt av en skruv. Mellan hylsan och hålet i armen uppstod friktion. Denna 
friktion medförde ett slitage. Fördelen med denna typ av lagring var att den inte krävde smörjning 
och var relativt okänslig mot damm och smuts. Här stod den konstruktör som tog vidare detta arbete 
inför ett val. Om hårdheten hos hylsan gjordes större relativt armens material, skedde förslitningen i 
armen. Gjordes den däremot lägre skulle hylsan komma att slitas mest. Det senare bedömdes vara det 
bättre alternativet då hylsan var mycket enklare att byta ut jämfört med armen. 

5.3 Metodkritik 
Under arbetets gång hade vi stor hjälp av Systematisk konceptutveckling (Liedholm, 1999). Genom 
att utgå från den metoden säkerställdes att vi fick med så många olika aspekter av konstruktionsarbetet 
som möjligt. Vi gjorde sedan mindre modifieringar av denna metod för att bättre anpassa processen 
till just detta arbete. Framförallt hoppades det fram och tillbaka i Liedholms tidslinje för 
utvecklingsprocessen. Detta utan att avvika från det systematiska tillvägagångssättet. Samtidigt som 
det försäkras om en vetenskaplig röd tråd för arbetet genom att anamma en systematisk metod, gällde 
det att inte låta sig låsas vid dess avgränsningar. Till exempel tog vi oss friheten att tillverka 
delprototyper och utföra provkörningar utan att det uttryckligen var en del av Liedholms metod. 
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Vi var under hela arbetet mycket lyhörda för vad Väderstad AB ville ha ut från vår tid där. Våra 
handledare Morgan Collin och Lars Thylén hade en avgörande roll för åt vilket håll vi styrde vår 
konstruktion. Deras input om vad som krävdes av produkten och av oss fick i slutändan ett stort 
inflytande över arbetets resultat. Ett sätt att förbättra arbetet hade varit att mer noggrant dokumentera 
intervjuerna med våra muntliga referenser. Det som gjordes var anteckningar med stödord som sedan 
låg till grund för, och sammanställdes i, KKL:n. Andra indata antecknades analogt och åtgärdades 
direkt, såsom konstruktionsändringar i Creo. Om intervjuerna redovisats i rapporten i sin helhet hade 
det varit lättare för läsaren att göra en egen bedömning av materialet. Det hade även kunnat minska 
risken för missförstånd mellan oss och personen som blev intervjuad. 
Då vi hade Väderstad AB som uppdragsgivare sågs det som ett naturlig krav på oss själva att 
säkerställa att de blev nöjda med det som lämnades vidare. Med det sagt hade vi mycket fria tyglar 
till en början i arbetet för att inte bli hämmade av gamla idéer och strukturer på företaget. Efterhand 
gick Collin och Thylén in mer och delgav sina tankar och funderingar på vad de trodde om våra 
konstruktioner. I samförstånd nåddes det slutgiltiga resultatet. Att vi överhuvudtaget fick så mycket 
ansvar kring att ta fram prototyper och utföra provkörningar med dessa och konkurrenternas 
produkter var otroligt givande och gav arbetet en djupare, mer verklighetsförankrad och seriösare 
nivå. Vi tog med glädje emot erfarenheten om hur produktutveckling kan fungera i praktiken i 
arbetslivet som komplement till våra teoretiska kunskaper. 

5.4 Framtida arbete och rekommendationer 
I och med att arbetet var tidsbegränsat till 10 veckor hann vi inte helt klart med 
prototypframtagningen. Därför kunde vi inte dyka alltför djupt och fastställa vissa delar av 
utvecklingen såsom hållfasthet, producerbarhet och absolut kostnad. Dessa tre områden hade vi 
endast indikationer och uppskattningar på från de anställda på Väderstad AB. I och med att Väderstad 
AB var helt inställda på att bygga en komplett prototyp på hela konstruktionen var det naturligt att 
dessa områden skulle undersökas djupare. Man skulle då också få svar på konstruktionens effektivitet, 
mångsidighet, följsamhet och hur enkel den var att justera. Efter det att man utfört fälttester med hela 
konstruktionen skulle små ändringar komma att vara nödvändiga för att eliminera eventuella problem 
som upptäckts. Det vi trodde att det kunde finnas mest incitament att behöva ändra var designen för 
producerbarheten. Då vi inte hade tillräcklig erfarenhet i ämnet kunde det vara så att framförallt 
monteringsprocessen inte var optimal för produkten.  
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Bilagor 
Nedan redovisas de bilagor som det refererats till i rapporten.  
 

Bilaga 1 
Den konstruktionkriterielista (KKL) som användes.  

 
 
 
  

1. Funktion Krav Önskemål 
Radrensaren gör en såbädd ren från stenar, kokor och växtrester  
oavsett förbearbetning (bredd) >150 mm 300 mm 
Radrensaren kastar material (bredd) <750 mm <600 mm 
På radrensaren kan en cylinder för höjdjustering fästas X   
Radrensaren följer marken X   
2. Funktionsbestämmande egenskaper Krav Önskemål 
Radrensaren kan köras i höga hastigheter >16 km/h 19 km/h 
Radrensaren förstör inte dagens monteringsinterface X   
Radrensaren kan kopplas från X   
Radrensaren har ett bottenändläge X   
Radrensaren har ett justerbart bottenläge   X 
Radrensaren har djuphållningsanordning som tillval   X 
Radrensarens marktryck går att justera   X 
Radrensaren hugger inte ner i marken   X 
Radrensaren bearbetar inte jorden.   X 
3. Brukstidsegenskaper Krav Önskemål 
Radrensaren tål att vistas i aggressiv miljö X   
Radrensarens tallrikar går att byta X   
Radrensaren går lätt att utföra underhåll på   X 
Radrensaren har en livslängd  800 ha 1 000 ha 
4. Tillverkningsegenskaper Krav Önskemål 
All tillverkning sker på Väderstad AB eller hos dess dotterbolag X   
Standardkomponenter och befintliga komponenter används   X 
5. Ergonomiska egenskaper Krav Önskemål 
Radrensaren kan justeras utan att operatören behöver befinna 
sig under maskinen   X 
6. Juridiska egenskaper Krav Önskemål 
Radrensaren bryter inte mot några gällande patent X   
7. Ekonomiska egenskaper Krav Önskemål 
Kostnad kontra befintlig lösning  <65% <45% 
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Bilaga 2 
De tekniska principer som diskuterades redovisas nedan. 
 
Princip Fördelar Nackdelar Teknisk 

Genomförbarhet 
Ekonomisk 
Genomförbarhet 

Blåsa Ingen risk att 
fastna 

Kräver extern 
energikälla. 
Klarar ej flytta 
stenar och 
jordkokor. 

Ja Nej 

Skruv Förflyttning av 
material i sidled 

Liten horisontell 
arbetsbredd. 
Klättrande 

Ja Ja 

Tallrik Beprövad. 
Platseffektiv. 
Dynamisk. 
Klättrande 

Liten horisontell 
arbetsbredd 

Ja Ja 

Plog Stor horisontell 
arbetsbredd. 
Enkelt att styra 
arbetsbredd 

Icke 
självbärande. 
Icke följsam mot 
marken. 
Statisk 

Ja Ja 

Band Stor horisontell 
arbetsbredd. 
Enkelt att styra 
arbetsbredd. 

Klent 
Icke följsam mot 
marken. 
Icke självbärande 

Ja Nej 

Kratta Enkel Kan fastna i den Ja Ja 
Bränna Ingen risk att 

fastna i den. 
Kan ej få bort 
stenar och jord.  
Extern 
energikälla 
behövs. 

Ja Nej 

Lyfta Välja vad som 
ska bort. 

Avancerat Ja Nej 
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Vad bör vi fråga oss: 
• Uppenbara fördelar och nackdelar? 
• Är projektet tekniskt genomförbart om denna princip väljs?  
• Är projektet ekonomiskt genomförbart om denna princip väljs?  

 
Resultat:  

• Blåsa 
Gå vidare: Nej 
Varför: Kräver extern energikälla. 

• Skruv 
Gå vidare: Nej 
Varför: Kräver drivning eller mekanik. 

• Tallrik 
Gå vidare: Ja 

• Plog 
Gå vidare: Ja 

• Band 
Gå vidare: Nej 
Varför: För klen och dyr 

• Kratta 
Gå vidare: Ja 

• Bränna 
Gå vidare: Nej 
Varför: Dyr, avancerad, oduglig för stenar. 

• Lyfta 
Gå vidare: Nej 
Varför: Dyr, avancerad. 
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Bilaga 3 
F/M-träd 
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Bilaga 4 
FMEA-analys 
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Bilaga 5 
Morfologisk matris 1 
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Bilaga 6 
Morfologisk matris 2 

	

                     Medel→

Funktion↓
1 2 3

Flytta material

Träffa material Självbärande Stödband

Infästning såenhet Interface Sidoplåt

Fjädra tillbaka
vid hinder utan

att hugga

Lagom marktryck
för att orka

flytta material
Egenvikt

Lagring Glidlager Bussning Skruv

Reglera marktryck

Kopplas ur drift

Accelerera material 
bort från såbädden

Släppa material
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3 4 5 6

Extravikter

Skruv Stödhjul Linjärt kullager Kullager

Med fjäder Med fjäder Med fjäder


