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SSammanfattning 
Rapporten syftar dels till att ligga till grund för examination av undertecknad, i en avslutande 
del i en kandidatexamen för högskoleingenjör i maskinteknik på BTH, samt syftar den till att 
hjälpa Movomech med problem som företaget har i sin produktion. 
 
Företaget har för något år sedan tagit över produktionen av ett antal olika standardiserade 
kranar, där produktionen inte har optimerats. Denna rapport avser ett förslag till optimering i 
produktionen. 
 
Teorin som arbetet bygger och stödjer sig på handlar till största delen om att minska slöseriet 
med hjälp av lean production. Minskning av företagets negativa påverkan på miljön mäts i ELU 
(Environmental Load Unit) där ett mindre ELU-värde betyder mindre negativ miljöpåverkan. 
 
Arbetet har genomförts i nära samarbete med de olika avdelningar. Genom samtal så har 
behoven klarnat och arbetet har utgått från att lösa dessa behoven. 
 
Vissa delar av behoven skulle lösas genom att företaget lagrar detaljer som en buffert för att 
minska produktionsstörningar på grund av att detaljer inte finns att tillgå vid till exempel 
montage. Även placeringen av lagerna skapar ett flöde som minskar störningarna. 
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AAbstract 
The reason for this report consists of two parts. The first reason for this report is that it is an 
examinational part of the bachelor’s degree for the mechanical engineering program at BTH. 
The second reason aims to help Movomech with problems that the company has in its 
production. 
 
The company has taken over the production of several standardized cranes, where the 
production has not been optimized. This report refers to a proposal for optimization in the 
production. 
 
The theory behind the work is to reduce waste, with lean-production. Reduction of the 
company’s negative impact on the environment is measured in ELU (Environmental Load 
Unit). And a smaller ELU equals to less negative environmental impact. 
 
The work has been carried out in close collaboration with the various departments. Through 
discussions the needs have been clarified and the work is based on solving these needs. 
 
Certain parts of the needs were solved by storing some parts through the production. This will 
reduce production disturbances since details not always are enabled at, for example, the 
assembly. 
 
 

Förord 
Som en avslutande del i programmet för kandidatexamen i Maskinteknik på Blekinge 
Tekniska Högskola genomförs ett examensarbete på 18 högskolepoäng. Den 27 oktober 2018 
gjordes en spontanansökan på Movomech hemsida om att få genomföra examensarbete hos 
dem. Vilket de snabbt svarade på med ett positivt intresse. Jag vill tacka Movomech för 
möjligheten och det stöd och hjälp jag fått från personal både på plats och från skolan. Jag vill 
även tacka leverantörerna som utför ytbehandling. 

Movomech AB 
Elyta 
Agalv 

Madeleine Hermann 
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BBakgrund 
Movomech 
Movomech är ett företag som utvecklar och tillverkar lösningar inom lyftteknik till bland 
annat bilindustrin. Företaget grundades år 1986 och tillhör Sunnex företagsgrupp. 
Huvudkontoret och produktionen ligger i Kristianstad men finns representerade i hela världen. 
[1] 

ELU-Environmental Load Units 
För kunna jämföra ett företags påverkan på miljön kan ELU (Environmental Load Units) 
användas. Denna jämförelse riktar in sig på hälsa, biologisk mångfald, biologisk 
produktionsförmåga, resurser och estetiska värden. ELU är ingen noggrann metod utan ger 
mer en indikation på större förbättringspotentialer. För att mäta och jämföra transporter 
används enheten tonkilometer. [2] 

Stakeholders-analys 
Stakeholders-analys, också kallad intresse-analys, är en metod som används vid uppstart av 
projekt i syfte att skapa sig en bättre förståelse för problemet. Första steget är att identifiera 
intressenter. 
Stakeholders-analysen innefattar också fler steg som beroenderelationer och 
huvudstakeholders. Dock kommer denna rapport endast ta med första steget som går ut på att 
identifiera intressenterna. [3] 

Stakeholders-analysen som används i denna rapport kommer också att innefatta en 
behovsanalys som är kopplad till intressenterna. 

Concept screening 
Concept screening är en metod som används i syfte att utan full förståelse och kunskap om 
koncepten ändå kunna jämföra dessa. Koncepten jämförs mot en referens och det som jämförs 
är utvalda kategorier. Jämförelsen av kategorierna ger enbart resultat som visar om konceptet, 
jämfört med referensen är positiv, negativ eller varken eller. Poängsättningarna summeras och 
konceptet får då en slutpoäng som indikerar om förslaget kan vara värt att gå vidare med. [4] 

Lean production  
Lean production är en systematisk metod som används för att minska slöseri inom produktion. 
En doktrin inom lean är att minska den icke värdeskapande tiden, dvs slöseri. Slöseriet finns i 
olika uttryck så som transporter, överproduktion och väntan. Värdeskapande tid är den del av 
process som tillför en produkt något värde för kunden. [5] [6] 

El-yta 
Företaget el-yta erbjuder olika typer av ytbehandlingar. 
Adressen: Ekängsvägen 3, 293 01 Olofström. Sträcka från Movomech: 55,6km. [7] [8] 

Agalv 
Företaget Agalv erbjuder olika typer av ytbehandlingar. 
Adressen: Blädingevägen 42,3 42 32 Alvesta. Sträcka från Movomech: 116km. [8] [9] 
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11 Problemformulering 
Movomech är ett företag som utvecklar och tillverkar lösningar inom lyftteknik till bland 
annat bilindustrin. Under 2017 flyttades produktionen av vissa standardiserade kranar till 
Movomech i Kristianstad. Företaget säljer ca 50 stycken av dessa kranar per år, men antal 
väntas att öka, och kranarna har en leveranstid på ca 5 veckor.  

Ingen direkt tid har kunnat avsättas för att implementera produktionen på ett för företaget 
tillfredställande sätt. Personalen får lyfta tunga detaljer till och från hyllor och viss tid får 
läggas på att söka upp detaljer då detaljerna kan ligga utspritt i fabriken. Kranarna monterades 
i värsta fall i gångarna på grund av platsbrist. 

Vissa bearbetade detaljer levereras till företaget och lyfts in på hyllor i väntan på att de ska 
svetsas ihop till komponenter som ingår i kranarna. Dessa komponenter är av svart stål och 
transporteras idag till utomstående leverantör för ytbehandling. Väl tillbaka lyfts detaljerna in 
i hyllorna igen i väntan på montage. 

 

1.1 Förstå problemet 
Problemet som presenterats vid inledande möte med företaget kommer från två personer i 
ledande befattning och speglar inte nödvändigtvis helt de faktiska och precisa problem som 
företaget har och som är nyckeln till att kunna finna breda och tillfredställande lösningar för 
företaget. I och runt företaget finns det intressenter (s.k. stakeholders) som har god insikt i 
problem och behov som är mer precisa för att lyckas lösa företagets problem. 

Frågeställningar 

 Vilka är Stakeholders kopplat till problembeskrivningen? 
 Vilka behov har dessa intressenter? 
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11.2 Elförzinkning 
Tillverkningen av standardkranarna görs i svart stål och är efter svetsning i behov av att 
ytbehandlas. Detta görs av Alvesta Galvaniseringsversktad AB och Elyta Olofström. Det finns 
en del problem kopplade till ytbehandlingen. Problemen som företaget har är att det kan 
förekomma leveranstider på upp till två veckor, företagen levererar olika kvalitéer och 
transportsträckan till ytbehandlingen är lång. 

Vid hög belastning på företagen som levererar ytbehandling kan det förekomma leveranstider 
på upp till 2 veckor. Detta motsvarar 40 % av Movomechs totala leveranstid till kund. De 
olika företagen levererar olika kvalitéer och resultat vilket ger olika nyanser. När dessa 
detaljer blandas i montaget syns det markant och är inte acceptabelt för företagets varumärke. 
De stora transporterna, som avser kranarna, går till ytbehandling till antingen El-yta  eller 
Agalv, vilket är en transportsträcka på 55,6 km respektive 116 km. Dessa transporter sker i 
stor utsträckning på budbil. 

 

Frågeställningar 

 Är det lönsamt att ersätta materialet med rostfritt stål? 
 Minskas problematiken med lång leveranstid? 
 Hur kan nyansen från underleverantörerna kvalitetssäkras? 
 Går det att minska transporterna?  

 

1.3 Montageplats 
Under 2017 tog Movomech över produktionen av vissa typer av standardkranar. Produktionen 
för dessa produkter har inte optimerats utan får lösas lite där plats finns. En del av 
problematiken är att monteringen i fabriken inte har någon fast plats att vara på. Montörerna 
får leta upp en bra plats som är ledig och det händer att monteringen sker i gång- och 
körbanor för truckar. Montörer får ägna tid att leta upp och hämta detaljer som ligger 
utspridda i fabriken. 

Frågeställningar 

 Vilka detaljer skall finnas på montageplatsen? 
 Hur skall skrymmande detaljer förvaras på montageplatsen? 
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11.4 Material- och flödeshantering 
Under 2017 tog Movomech över produktionen av vissa typer av standardkranar. Produktionen 
för dessa produkter har inte optimerats utan får lösas lite där plats finns. Montörer får leta upp 
och hämta detaljer som ligger utspridda i fabriken. Många skrymmande detaljer läggs på pall 
och tar upp flera pallplatser. Fyrkantsprofiler till kranarna lastas och hämtas för hand flertalet 
gånger under produktionen. Den icke värdeskapande tiden är hög. Ett schematiskt 
flödesschema över produktionen kan ses i Figur 1. 

 
Figur 1: Materialflödesschema över produktionen, går från höger till vänster. 

Frågeställningar 

 Vilka detaljer ingår i montaget? 
 Hur kan detaljer på ett effektivare sätt lagras under produktionen? 
 Hur kan detaljer på ett effektivare sätt flöda genom produktionen?  
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22 Metod 
2.1 Förstå problemet 

För att skapa en bättre förståelse för själva problemet genomfördes en stakeholders-analys.  
Syftet med att använda denna var att skapa en bättre förståelse för problemet och vilka behov 
som intressenterna har, kopplat till problemet, se avsnitt 1. 

2.1.1 Vilka är stakeholders 
I projektets början inleddes arbetet med att identifiera projektets intressenter, s.k. 
stakeholders. I projektets uppstart hölls ett projektmöte i syfte att orientera inblandade parter 
om uppgiften, se avsnitt 1.  

Dessa parter identifierades som intressenter för projektet. Fler intressenter från samma 
avdelning betraktas endast som en intressent. 

Stakeholders-analysen kompletterades med en intern intresseanalys från företaget. Detta 
interna dokument omfattar bland annat företagets kunder.  

2.1.2 Vilka behov har stakeholders 
Efter att stakeholders var identifierade genomfördes intervjuer i form av diskussioner med 
dessa från respektive avdelning. Diskussionerna hölls på respektive avdelning vilket 
möjliggjorde att intressenterna kunde visa och förklara deras problem och behov tydligt. 
 
För utomstående intressenter som kunder hade företaget redan gjort en liknande analys och 
detta dokument användes för att identifiera deras behov, se Bilaga 1. 

Under arbetets gång dök nya intressenter och behov upp. Dessa intressenter och deras behov 
togs upp med respektive representant från avdelningen och det redovisas under respektive 
avdelning. 

Någon sållning av behoven gjordes inte i inledande analysen i syfte att möjliggöra lösandet av 
så bred lösning som möjligt. Lösningsförslagen kopplas dock bland annat till behoven och i 
det skedet gjordes övervägningar av olika behov. 
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22.2 Elförzinkning 
Ersätta med rostfritt stål 
I ett första steg undersöktes vinsterna kontra förlusterna i att ersätta nuvarande lösning med 
rostfritt stål. Detta gjordes med en concept screening, se Tabell 1, i syfte att undersöka om det 
är lönt att gå vidare med lösningen. 

Tabell 1: En ej genomförd concept screening 

Concept screening för rostfri lösning 

Kategori Rostfri 

Materialpris  

Yt- eller 
efterbehandling 

 

Formförändring efter 
svetsning 

 

 

För att genomföra en concept screening togs olika kategorier fram. Dessa kategorier används 
sedan för att jämföra det nya lösningsförslaget mot den nuvarande lösningen, där den 
nuvarande lösningen är referens. 

För att ta fram kategorierna undersöktes vilka faktorer som påverkar ersättandet av nuvarande 
lösning med rostfritt stål. Dessa faktorer diskuterades med företaget och kategorierna slogs 
fast. 
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Materialpris 
Priset på materialet påverkar direkt konkurrenskraften på produkterna. För att skapa en 
jämförelse på priserna jämfördes kvoten (1) mellan priset på konstruktionsstål och rostfritt 
stål från olika leverantörer. Detta innebär att en kvot på 1 indikerar samma materialkostnad 
som nuvarande lösning. Kvoten <1 visar att den nya lösningen är dyrare än den nuvarande 
lösningen. 

Kvoterna från olika leverantörer jämförs i syfte skapa en förståelse för hur materialkostnaden 
på den nya lösningen står sig i jämförelse till nuvarande lösningen. 

Priserna antas vara linjära och tar ej hänsyn till bearbetning utan kan jämföra pris på plåtar 
eller rör. 

                             (1) 

Priser på materialen som jämförs hämtas på Stena Stål, BE group och metallvaror.se. [10] 
[11] [12] 
De jämförbara värdena kan ses i Tabell 2. 

Tabell 2: Prisjämförelse mellan konstruktionsstål och rostfritt stål från olika leverantörer. 

 Material   Pris 
konstruktionsstål/ 
Pris rostfritt stål 

Kvoten 

 

HEA 100 balk, S355J2/Rfr 
 

 

0,09 

 

KKR 40x40x4, S355J2H/Rfr 
 

 

0,47 

 

Stålrör Ø=20mm t=1,5mm, 
svart/Rfr 

 
 

0,75 

 

Yt- och efterbehandling 
Vid svetsning av rostfritt stål bildas det oxider på ytan invid där materialet hettats upp. Om 
dessa oxider inte avlägsnas så tappar materialet på dessa ytor sin korrosionsbeständighet.  
Den elektrokemiska potentialen ökar och beroende av bland annat miljön, så ökar 
korrosionsrisken kraftigt. [7] 

För att avlägsna oxidskiktet används något som heter betning, vilket innebär att det översta 
skiktet på det rostfria stålet avlägsnas. Detta görs genom att applicera betpasta, som består av 
bland annat salpetersyra och fluorvätesyra. [13] 

Vattnet som används för att spola rent detaljerna måste samlas upp, processas och renas. PH-
värdet ökas genom att blanda i släckt kalk. [14] 



12 
 

Svetsande bearbetning av både konstruktionsstål och rostfritt stål innefattar båda olika 
processer. Att ersätta processen med efterbehandling från konstruktionsstål med elförzinkning 
till rostfritt stål med betning antas inte ge några positiv eller negativ inverkan på 
produktionen. 

Formförändring efter svetsning 
Låg värmeledningsförmågan tillsammans med hög längdutvidgningskoefficient ger en 
indikation på hur ett material påverkas av värmen vid svetsning, dvs hur materialet 
deformeras på grund av värmen. Värdena för jämförelsen finns presenterade i Tabell 3. [15] 
[16] 

Tabell 3 visar korrelationen från olegerat, rostfritt till austenitiskt stål att ett mer legerat stål 
deformeras mer vid svetsning. Med undantag att rostfritt har lägre 
längdutvidgningskoefficient än olegerat. Dock är skillnaden på längdutvidgningskoefficienten 
mellan olegerat och rostfritt 9%. Medan skillnaden på värmeledningsförmågan mellan 
olegerat och rostfritt är 108%. Vilket indikerar på att värmeledningsförmågan har större 
inverkan på formförändringar vid svetsning. Dvs rostfritt stål slår sig mer vid svetsning än 
olegerat stål. 

 Tabell 3: Två faktorer som påverkar deformation vid svetsning. [16] 

 

2.2.1 Leveranstid 
För att lösa problematiken med långa leveranstider för ytbehandlingen så undersöktes två 
aspekter. Första aspekten är vad problemet innebär med långa leveranstider och den andra 
aspekten är hur dessa problem kan åtgärdas. 

För att undersöka vilka problem som företaget har med att leveranstiderna är långa fördes 
diskussioner med montörer och produktionschef där problem formulerades och lades till i 
stakeholders-analysen.  

För att hitta lösningar på de definierade problemen som företaget har med långa leveranstider 
för ytbehandling fördes även här diskussioner med företaget om vilka möjligheter som finns. 

Efteråt arbetades det vidare med övriga delar och lösningen söktes genom att betrakta hela 
material- och flödeshanteringen. 

  

Stål Längdutvidgningskoefficie
nt 

[  

Värmeledningsförmåga 

[  

Olegerat 12 40–60 

Rostfritt 11 22–26 

Austenitiskt 16 12–15 
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2.2.2 Kvalitetssäkring 
I arbetet med kvalitetssäkringen fördes dialog med miljö- och kvalitetsansvarig på 
Movomech. Här framkom ett intresse för hur företaget skulle kunna kvalitetssäkra de spridda 
resultaten från de två leverantörerna för ytbehandling. Svaret på detta söktes genom kontakt 
med de båda leverantörerna med följande frågeställning via email, se nedan. Svaren från 
leverantörerna finns att läsa i Bilaga 4 och Bilaga 5. 

Har identifierat att nyans och "färg" kan skilja sig något mellan olika detaljer. 
Det är viktigt för Movomech att deras produkt håller en viss standard. Därför 
undrar jag hur ni/vi kan kvalitetssäkra nyans och "färg" på något sätt? Finns det 
sätt att mäta det?  Utdrag från mail till företagen som genomför ytbehandling, se 
Bilaga 3. 

 

2.2.3 Minska transporterna 
Genom inledande diskussioner med företagets miljö- och kvalitetsansvarige togs det upp att 
företaget använder sig utav ELU-Environmental Load Units) tonkilometer för att mäta sina 
transporter. 

I ett försök att minska antalet transporterade km undersöktes och jämfördes avstånden till de 
både båda företagen som genomför elförzinkning, El-yta och Agalv. Syftet var att se om den 
leverantören som ligger närmast går att utnyttja i större utsträckning. Detta diskuterades med 
företagets miljö- och kvalitetsansvarig. Skillnaden i avståndet till de olika leverantörerna är 
60,4 km. 

I samtal med intressenterna framgick det att transporter till och från ytbehandlingen till stor 
del sker med budbil. 

Effekten av transporterna tas då också med i beaktning, kopplat till bränsleförbrukningen. 
Detta görs genom att jämföra bränsleförbrukningen (l) per kilometer (km) och ton. 

För rundvirkestimmerbilar år 2016, vecka 49 låg medelbränsleförbrukningen på 0,58 l/km och 
en medellastvikt på 41,2 ton. [17] 

Liknande data för budbilar är svår att hitta, därför används istället punktdata från ett specifikt 
fordon av denna klass. En Volkswagen Transporter 2.0 TDI modellår i intervallet 2016–2018 
valdes ut med följande data. Bränsleförbrukning vid landsvägskörning 0,067 l/km och en total 
lastkapacitet på 958 kg. [18] 

Värdena för budbilen är dock inte beroende av varandra och kommer att ge ett lägre värde ty 
bränsleförbrukningen antas stiga med maximal last. Dock är noggrannheten i denna 
jämförelse inte så viktig utan syftar mer till att belysa om det finns en större skillnad i effekt 
mellan transporterna, sett till bränsleförbrukningen. 

Problemet är inte heller isolerat till transporter utan lösningar söktes även i samband med 
material- och flödeshantering.  
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22.3 Montageplats 
Den disponerade platsen för montage består av en 8,5 x 5,6 meter asfalterad yta inne i 
produktionen, se Figur 2. På ytan finns en bod med en kontorsplats och på den övriga ytan, 
hyllor för lagring av skruvar. På ytan finns också två pelare varav en används till en travers. 

 
Figur 2: Disponerad montageplats i fabriken. 

Arbetet med uppgiften begränsades dock inte bara till den disponerade ytan utan omgivningen 
analyserades också. I anslutning till den disponerade ytan stod ett pallställ med material till de 
projekt som byggs i de södra delarna av anläggningen. 

Lösningar söktes i samband med material- och flödeshantering.  

 

2.3.1 Detaljer på montageplatsen 
Som grund för att samla in behoven kring ingående detaljer på montageplatsen användes 
stakeholders-analysen, se Bilaga 2. I möten och samtal med de inblandade framgick vissa 
behov som var kopplat till monteringen i fabriken. Vissa behov låg också inom ramen för att 
hanteras i material- och flödeshanteringen. 

Samtliga ingående detaljer till kranarna sammanställs utifrån tillverknings- och 
montageritningar. Därefter kategoriseras och sorteras detaljerna efter vart de används i 
produktionen, se Bilaga 6. 

Frågeställningen besvarades genom att analysera tillverkningsritningar och föra samtal med 
montörerna om vilka detaljer som används vid montaget. 

2.3.2 Förvaring av detaljer 
Vissa detaljer är skrymmande vilket medför utmaningar för hanteringen av dessa vid 
montageplatsen. Dessutom försvårar de skrymmande detaljerna transporter till och från 
ytbehandlingen. Företaget har idag en lösning, se Figur 3, som tittades närmre på i syfte om 
att kunna tillämpa samma lösning. 

Denna lösning går ut på att detaljerna förvaras i en ställning på en SJ-pall som möjliggör för 
en mindre skrymmande förvaring och transport, sett till ytan. 
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Figur 3: Företagets nuvarande lösning för förvaring och transport av skrymmande detaljer. 

Den yta som var tilltänkt till montage ritades av som en mall i Inventor och utifrån denna mall 
utarbetades förslaget. Förslaget utvecklades tillsammans med berörd personal. 

 

22.4 Material- och flödeshantering 
Många av problemen i produktionen kopplas till material- och flödeshantering. De olika 
problemen sammanställdes i stakeholders-analysen, se Bilaga 2. Produktionen och företagets 
lokaler analyserades i syfte att hitta potentiella resurser, främst i form av ytor som kan 
disponeras i en ny lösning. 

När dessa identifierats och sammanställts så skissades produktionen upp. Skissen användes 
för att lättare kunna ta fram idéer på hur olika flöden skulle kunna se ut. Ett grundkoncept 
togs fram och vidareutvecklades i samförstånd med de berörda intressenterna. 

 

2.4.1 Flödesalternativ 
Samtliga ingående detaljer till kranarna sammanställs utifrån tillverkning- och 
montageritningar. Därefter kategoriseras och sorteras detaljerna efter vart de används i 
produktionen, se Bilaga 6. 

Listan diskuterades därefter med representanter från respektive del i produktionen och listan 
gicks igenom för att säkerställa att detaljerna kategoriserats rätt. 

Avgränsningar gjordes för att exkludera de detaljer som även nyttjas på andra produkter än de 
som rapporten avhandlar, till exempel skruvar. 

Efter att ingående detaljer har kategoriserats och kontrollerats, analyseras nästa steg i 
processen. Vilka detaljer skall bearbetas på plats, vilka ska ytbehandlas och vilka ska 
monteras. 
 
Vidare skissades hela flödet för processen ner. På denna skiss kopplades detaljerna in vid de 
delar i produktionen där de först behövs. Vid dessa anslutningar av detaljer till produktionen 
analyserades den nuvarande plats där processen äger rum för att se över om det finns 
möjlighet att lagra detaljerna där.  
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33 Resultat 
3.1 Förstå problemet 

För att försöka definiera problemet genomfördes en stakeholders-analys. Där både intressenter 
och intressenternas behov inom ramen för projektet togs fram. Denna stakeholders-analysen 
finns i sin helhet att se i Bilaga 2. 

 

3.1.1 Stakeholders 
Intressenterna eller de s.k. stakeholders för projektet finns presenterade i stakeholders-
analysen, se Bilaga 2. 

 

3.1.2 Stakeholders behov 
Behoven som respektive intressent har finns presenterade i stakeholders-analysen, se Bilaga 2. 

 

3.2 ”Elförzinkning” 
3.2.1 Ersätta med rostfritt 
Genom en concept screening undersöks om det kan vara värt att gå vidare med konceptet. 
Dock visade concept screening att konceptet med att ersätta materialet med rostfritt stål inte 
ger några fördelar, se Tabell 4. 

Tabell 4: Concept screening 

Concept screening för rostfritt concept. 

Kategori Rostfri lösning 

Materialpris -1 

Yt- eller efterbehandling 0 

Formförändring efter 
svetsning 

-1 

Resultat -2 

 

3.2.2 Leveranstid 
Resultatet av långa leveranser av ytbehandlingen är flödesstörningar i produktionen. 

Att korta leveranstiden kan antas öka kostnaden så ett lösningsförslag är att skapa en buffert 
med detaljer på företaget. På så sätt finns detaljer i högre utsträckning tillgängliga för 
montaget och skulle således minska flödesstörningarna genom produktionen. 
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3.2.3 Kvalitetssäkring 
Enligt svar från underleverantörerna ger en ökad kvalitetssäkring från leverantörer av 
elförzinkade detaljer också en högre kostnad, se Bilaga 4 och Bilaga 5. 

För att minska störningarna i produktionen på grund av leverans av detaljer med bristfällig 
kvalitét så föreslås ett lager av ytbehandlade detaljer i en buffert. 

 

3.2.4 Minska transporterna 
Skillnaden i sträcka till den närmre leverantören är 60,4 km. Dock finns en kvalitetsskillnad mellan de 
olika leverantörerna där Agalv har bäst kvalitet men har längst transportsträcka. 
 
Skillnaden i bränsleeffekt för de olika transportfordonen finns presenterade i Tabell 5. 
 
Tabell 5: Bränsleeffekt på lastbil respektive budbil. 

 Medelförbrukning 
[l/km] 

Last 
[ton] 

Jämförelse 
[ml/tonkm] 

Lastbil (timmerbil) 0,58 41,2 14 
Budbil (VW 
Transporter) 

0,067 0,958 70 

 
 

33.3 Montageplats 
Kontorskuren på montageplatsen rivs för att skapa utrymme för montage av kranar. Stolpen 
vid kuren flyttas ut i höjd med den andra och en mindre travers installeras mellan de två 
pelarna. Tryckluft och 3 fas-uttag installeras i syfte att möjliggöra provkörning av pumpar och 
att driva pneumatiska verktyg. Skrymmande detaljer på montageplatsen placeras på pallar 
längs väggen med kortsidorna mot väggen, förutom bottenplattorna som placeras längst ner i 
pallstället. En arbetsbänk med dator och tillgång till intranät installeras i anslutning till 
montageplatsen. 

 

3.3.1 Detaljer på montageplatsen 
Detaljerna som valdes att främst ha med på montageplatsen var de detaljer som är tunga och 
lastbara på pall. Även andra detaljer föreslås att förvaras i anslutning till montageplatsen. 
De detaljer som valdes ut för att finnas i direkt anslutning till montageplatsen kan ses i 
Bilaga 6. Ett förslag på layout kan ses i Figur 4. Förslaget är en del i material- och 
flödeshanteringen. 
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Figur 4: Montageplatsen förslag. 

 

3.3.2 Förvaring av detaljer 
Detaljerna förvaras på pall för att enkelt kunna ersättas efter hand som pallens innehåll tagit 
slut. Företagets lösning för hantering av innerarmar tillämpas på övriga skrymmande detaljer i 
syfte att skapa mer lätthanterligt materialflöde och att detaljerna tar mindre plats vid förvaring 
och transport. 

 

33.4 Material- och flödeshantering 
De områdena i fabriken som påverkas av förslaget finns presenterade i grönt, se Figur 5. 

 
Figur 5: Områden i fabriken som berörs av förslaget presenteras i grönt. 
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Montageplatsen med intilliggande montagelager finns presenterade i avsnitt 3.3.1 Detaljer på 
montageplatsen. 

Tältlager 
Lagerytan i tältet används som en buffert för detaljer som är ytbehandlade och färdiga för 
montage. På grund av platsbrist kan inte samtliga detaljer förvaras vid montageplatsen. 
Lagerytan i tältet finns illustrerad i Figur 6. Varje artikel har sin egen plats i syfte att göra det 
lättöverskådligt, enkelt att hitta och enkelt att hämta/lämna. Platserna i tältet fylls på direkt när 
detaljerna kommer från ytbehandling eller färdig detalj från annan leverantör. 

 
Figur 6: Mellanlager i tält. 
 

Pallplats 
Söder om tältet finns en oanvänd yta som i förslaget används som en lagerplats för pallar med 
ställning, se Figur 3 sida 15. Lagerplatsen är indelad i två sektioner. Den ena sektionen är för 
tompallar med ställning som kommer från montaget, och den andra sektionen för utgående 
detaljer till ytbehandling. Som kommer från svetsningen. När svetsaren lämnat en pall med 
detaljer så tar hen med sig en tom pall med in igen. 

Svets 
På svetsytan står idag ett pallställ som istället flyttas ut i svetslagret. I syfte att minska risken 
för brand och skapa ett samlat lager för svets. På svetsytan finns en pall med ställning som 
svetsaren fyller på med skrymmande kranarmar. När pallen är full så placeras pallen i 
sektionen för utgående detaljer till ytbehandling. Från svetslagret hämtar svetsaren de 
ingående detaljer som behövs för tillverkningen. 

Svetslager 
På svetslagret förvaras detaljer som skall bearbetas vid svetsningen. Detaljer inkommer direkt 
från leverans och sorteras in. Svetsaren hämtar detaljerna här enligt arbetsorder. 

 

3.4.1 Flödesalternativ 
Förslag till flödesalternativ illustreras i Figur 7. 

Varje detalj har i detta förslag sin respektive plats, se Bilaga 6. Detaljerna flätas efterhand in i 
produktionen allt eftersom produkten färdigställs. Samtliga detaljer från underleverantörer 
ankommer till lagret. Från lagret distribueras detaljer ut på respektive plats. 
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Specialpallar 
Specialpallarna som håller skrymmande armar går i ett cirkulärt flöde steg 4-9, se Figur 7. 
Färdigsvetsade armare lastas på specialpall och placeras i en ruta för utgående detaljer till 
ytbehandling. Efter ytbehandlingen lastas pallarna av och placeras in i tältet. Från tältet 
hämtar montör pallen och använder armarna. När pallen är tom så ställs pallen i rutan för 
tomma specialpallar, där den hämtas av svetsaren. 

 

Buffring 
I syfte att minska produktionsstörningar på grund av lång leveranstid eller bristande kvalitet 
vid ytbehandlingen samt minska företagets ELU-värde så skapas en buffert. Bufferten utgörs 
av lagring av tillverkade detaljer vid rutan för utgående detaljer till ytbehandling samt i tältet 
för redan ytbehandlade detaljer. 

 
Figur 7: Förslag till övergripande materialflöde. 

Flödesschema: 

1. Inkommande material och detaljer från underleverantörer. 
2. Inkommande material och detaljer distribueras ut till de olika avdelningar så som 

montage, svetslager och tältlager. 
3. Ingående detaljer till svets hämtas av svetsaren och bearbetas enligt order. 
4. Färdigsvetsad detalj lastas på specialpall och placeras i fack för utgående detaljer till 

ytbehandling. 
5. Transport till ytbehandling. 
6. Detaljer från ytbehandlingen lastas av och placeras in på respektive plats i tältet. 
7. Pall med detaljer hämtas från tältet till montageplatsen. 
8. Tomma specialpallar återlämnas till fack för tomma specialpallar. 
9. Svetsaren hämtar tom specialpall till svetsning. 
10. Färdig kran levereras ut.  



21 
 

44 Diskussion 
4.1 Förstå problemet 

Stakeholders-analysen användes inte i sin helhet utan enbart intressenterna identifierades. Till 
Stakeholders-analysen adderas behoven kopplade till respektive intressent. Anpassningen 
gjordes i syfte att skapa målsättningar att arbeta mot.  

 

4.2 Elförzinkning 
Ersätta med rostfritt 
Vid jämförelserna av priser från olika leverantörer fanns en avvikelse från leverantören Stena 
Stål där kvoten på en HEA 100 balk S355J2/Rfr blev väldigt liten, enligt Tabell 2. Detta värde 
verkar orimligt lågt men syftet med jämförelserna var att se om rostfritt är mer kostsamt 
material än konstruktionsstål, vilket samtliga värden i tabellen ändå påvisar. 

Tabell 3 visar korrelationen från olegerat, rostfritt till austenitiskt stål att ett mer legerat stål 
deformeras mer vid svetsning. Med undantag att rostfritt har lägre 
längdutvidgningskoefficient än olegerat. Dock är skillnaden på längdutvidgningskoefficienten 
mellan olegerat och rostfritt 9 %. Medan skillnaden på värmeledningsförmågan mellan 
olegerat och rostfritt är 108 %. Vilket indikerar på att värmeledningsförmågan har större 
inverkan på formförändringar vid svetsning. Rostfritt stål slår sig mer vid svetsning. 

 

Lagring av detaljer 
Förslaget om att lagra detaljer strider mot den doktrin inom Lean om att minska slöseriet i 
form av överproduktion, vilket generar lagerförvaring. Dock får detta sättas i relation till 
andra faktorer och en samlad bedömning får göras om huruvida det totala resultatet är till 
vinning för företaget. 

 

Minska transporterna 
Budbilens indata är inte beroende av varandra. Bränsleförbrukningen och således också 
bränsleförbrukningen per tonkm skulle öka om så vore fallet. Ty det kan antas att 
förbrukningen ökar om massan ökar. I detta fallet spelar det dock mindre roll för syftet med 
jämförelsen var att se om det fanns någon större skillnad. I detta specifika fallet visar det att 
lastbilen är 5 gånger mer bränsleeffektiv än budbilen. 

En lastbil har större lastkapacitet sett till volym, area och massa än vad en budbil har. Så om 
transporter med fyllda lastbilar görs istället för budbilar så kommer antalet transporterade 
kilometrar att minska och således också företagets ELU (se ELU-Environmental Load Units 
sida 5). 
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44.3 Montageplats 
För montörerna att ha nära till hands, de ingående detaljer som behövs för att lösa uppgiften 
med montage, minskar den icke värdeskapande tiden (se Lean production sida 5) och således 
också den totala produktionstiden. 

Lösningen med att förvara skrymmande detaljer i en ställning på SJ-pallar gör att detaljerna 
inte längre behöver lyftas för hand från olika pallplatser, de tar mindre plats vid förvar och 
enklare att stuva på transporter, ty de till ytan sett inte längre är skrymmande. 

 

4.4 Material- och flödeshantering 
Utan några noggranna mätbara värden för slöseriet i produktionen, blir det också svårt att 
påvisa hur stor vinningen skulle vara med att implementera lösningsförslaget. Att slöseriet 
minskas, i form av att skala bort den icke värdeskapande tid finns det indikationer som tyder 
på. Efter lösningen implementeras så har varje detalj sin plats och blir således lättare att hitta. 
Detaljer behöver inte ”grävas” fram från massa andra detaljer som ligger ovanpå eller är 
placerade framför. Större del av produktionstiden kommer att ägnas åt det som är 
värdeskapande för kunden. 

En lagring av detaljer är en konsekvens av överproduktion som går i strid med Lean. Dock får 
denna förlust vägas mot vinsterna med förslaget. 
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55 Slutsatser 
Ersätta med rostfritt 
Concept screening visade att förslaget med att ersätta nuvarande material med rostfritt stål 
inte ger några direkta vinningar. Detta resulterar i att företaget inte föreslås att gå vidare med 
konceptet. 

Transporter 
Att flytta över mer av produktionen till den leverantör som ger minskat antal transporterade 
kilometrar står i konflikt med den lägre kvalitet som erhålls vid den mer närliggande 
leverantören. Bedömningen görs tillsammans med Movomech att inte ändra i leveranskedjan i 
nuläget. 

 
Att övergå från budbilar till mer fyllda lastbilstransporter skulle generera effektiva transporter 
och ett färre antal transporterade kilometrar. Vilket i sin tur skulle minska Movomechs ELU 
(se ELU-Environmental Load Units sida 5). För att göra lastbilstransporten mer effektiv 
behöver företaget överproducera och lagerhålla detaljer, vilket strider mot Lean-principen om 
att minska slöseriet. Huruvida lösningen ger mer vinning för företaget återstår för företaget att 
undersöka djupare. 

 
Förvaring av skrymmande detaljer 
Genom användning av företagets nuvarande lösning med att förvara skrymmande armar i en 
ställning på SJ-pallar så förenklas hanteringen utav dessa genom minskade lyft för hand, 
effektivare förvaring och effektivare stuvning vid transporter. Dock tillkommer det en kostnad 
för tillverkning av dessa samt att tomma ställningar kommer att behöva förvaras. 

 

Material- och flödeshantering 
Förslaget på material- och flödeshanteringen skulle innebära ett minskande av den icke 
värdeskapande tiden i produktionen, genom att slöseriet i form av letande av detaljer minskas. 
Även störningar i produktionen på grund av bristfällig kvalitet och lång leveranstid från 
ytbehandlingen samt tidigare störningar i egen produktion minskas genom att lagra detaljer. 
 
Även placeringen av detaljerna gör att de som flyttar detaljerna gör det i ett flöde som 
minskar slöseriet i form av interna transporter.  
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77 Bilagor 
Bilaga 1 

Movomech egna intresseanalys. 
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BBilaga 2 
Stakeholders och dess behov. 

Stakeholder Stakeholder behov 

Kunder 
Se Bilaga 1 

 

 Kvalitet enligt överenskommelse 

 Lovad leveranstid 

 Kompetens 

 Budgethållning 

 Bra kommunikation 

 Engagemang 

 Sekretess 

 Dokumentera kvalité/miljö/arbetsmiljö 

Innesäljare  

 Kvalitet på produkterna 

 Mer precis leveranstid 

 Minska kostnad för större konkurrenskraft 

Miljö och kvalitet  

 Minska antalet transporter 

 Underleverantörer är ISO-certifierade 

 Arbetsmiljö: Minska antalet tunga lyft 

 Säker hantering 

 Minska brandrisk 

 Mätbar kvalitetsgranskning av färg och nyans. 

 Emballering standard innan leverans 

 Slutkontroll innan leverans 

Operations manager  

 Korta ledtid 

 Minska flödestörningar genom produktionen 

 Materialhantering: Samma detalj har olika artikelnummer 
före och efter ytbehandling. 

Montör  

 Avsedd plats för montering av kranen i fabriken 

 Minska antal tunga lyft 

 Bättre tillgänglighet på ingående detaljer för montage i 
fabriken 

 Enklare montage för armen 

 Lättillgängliga slangar 
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 Arbetsbänk 

 Behov av lyfthjälp 

 Behov av att kunna montera kranar utan base-plate 

 Kunna testa pumpar, 3 fas 

 Använda pneumatiska verktyg 

Svetsare  

 Arbetsyta: Flytta pallställ 

 Minska antalet tunga lyft 

 Lagerhållning av detaljer till svetsning 

Inköpare  

 Enklare saldosökning 

 Samla artikelnummer 

 Kvalitét 

 Minska brister och fel i saldo 

Transport/Logistik  

 Minska antalet tunga lyft 

 Bättre organisation på lager 

 Kranar som skall levereras förbereds på samma sätt 

 Lastbart på budbil 

 

   



29 
 

  
Bilaga 3 

Email som skickats till både A-galv och Elyta. 

 
Hej! 
Mitt namn är Niklas Ohlsson och är student vid Blekinge Tekniska Högskola, och gör mitt 
examensarbete hos Movomech i Kristianstad. En del av arbetet som jag gör handlar om just 
miljö och kvalitét. 
Ni levererar idag vissa detaljer till Movomech så därav hör jag av mig till er. 
 
Har identifierat att nyans och "färg" kan skilja sig något mellan olika detaljer. 
Det är viktigt för Movomech att deras produkt håller en viss standard. Därför undrar jag hur 
ni/vi kan kvalitetssäkra nyans och "färg" på något sätt? Finns det sätt att mäta det? 
 
Hoppas min någorlunda luddiga frågeställning är klar nog.  

Bilaga 4 
Svar från Anneli Wessman, El-yta. 

Hej!  
Detta är tyvärr mkt svårt att säkra, p g a diverse olika faktorer, rent kemiskt –agitation -tid i 
sekunder -flöde och mkt mer. Svårt att hålla exakt samma nyans och heller inte hållbart 
kostnadsmässigt. 

I dagsläget finns inte utrustning som är lämplig för detta. 

Vad man kan göra och som görs är att försöka hålla jämna och kontinuerliga kontroller på 
processen. 

Detaljens utförande kan kanske ändras? Man kan också lämna en likare till oss. Vill man 
betala den extra kostnaden? 

Med vänlig hälsning Anneli 

 

Bilaga 5 
Svar från Gustav Söderlund, Agalv. 

Hej Niklas, 

Det låter som ett spännande val av projektarbete! Hoppas det går bra och jag ska försöka 
hjälpa till med din frågeställning. 

Det vi ytbehandlar åt Movomech är elförzinkning med blåpassivering. Det innebär i stora 
drag att man lägger på ett skikt zink via elektrolyt på detaljen. Detta zinkskikt passiverar man 
sedan i en speciell badlösning. Det finns en rad olika passiveringar i olika färger, i just detta 
fallet används blå. Vi kan lägga även gul, svart samt transparent passivering. Allt är 
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egentligen en fråga om utseende och korrosionsskydd. 
Det första man ska ha med sig är att allra störst inverkan på slutresultatet har grundmaterialet. 
Har man t ex en detalj som är blästrad och en som är bearbetad på något sätt, kanske svarvad 
eller polerad kommer slutresultatet bli olika. 
Ett zinkskikt ytutjämnar ingenting, utan detaljens ursprungliga yta kommer vara likadan även 
efter ytbehandling. D v s en blästrad detalj kommer fortsatt vara ”grynig” och inte helblank 
och en polerad detalj kommer vara väldigt blank efter ytbehandlingen. 
Vår process kommer också att påverka slutresultatet. Det kommer alltid att förekomma 
variationer beroende på detaljens utformning. Eftersom vi pläterar zinkskiktet elektrolytiskt 
byggs inte skiktet upp helt jämnt som vid kemiska behandlingar. 
Strömmen kommer att ta enklaste vägen vilket innebär att detaljens utformning och 
upphängning är av yttersta vikt. Godset är kopplat katodiskt och ”tar” zink från anoder som 
sitter utmed karets kant. Därför kommer områden på detaljen som vetter mot anoderna i 
upphängningen alltid få mer zink än delar som hänger inåt. I vår värld pratar vi om hög- och 
lågströmsområden. Det gäller att ligga i ett spektra som fungerar för båda men att det kommer 
variera är oundvikligt. 
Vissa detaljer är dessutom utformade så att delar av detaljen är opläterbar, strömmen orkar 
helt enkelt inte slå in på alla ställen. 

Vidare måste man se till att det finns dräneringshål på rätt ställen i t ex rör så vätska rinner ur 
och av. Rinningar på detaljer skapar också variationer. 

Att kvalitetssäkra området färg och nyans på elektrolytisk zink är således ganska svårt och 
används inte som metod på regelbunden basis. Jag tror snarare det är vanligt vid t ex lackering 
och andra typer av elektroforetisk färg. 

De mätmetoder vi normalt använder inom elektrolytisk ytbehandling är kontroll av 
skikttjocklek (zinkskiktet) och korrosionsbeständighet. Finns även tester kring vidhäftning 
och lite annat man kan göra. 

En blåpassiverad detalj, som jag misstänker är det du tittat nyanserna på, är väl egentligen 
närmast att beskriva som silvrig med blå ton. Det läggs egentligen för att korrosionsskydda 
zinkskiktet. Normalt blir den något varierande och det syns bättre ju större detaljen är. 

Man kan ana lätt regnbågsfärg, alternativt viss flammighet, ”molnformering”. 

Jag hoppas du har blivit lite klokare i alla fall. Återkom gärna med fler frågor, jag ska som 
sagt försöka hjälpa till så gott jag kan. 

Vänliga hälsningar 

Gustav Söderlund 

Kvalité och miljö, drift och underhåll  
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BBilaga 6 

Samtliga ingående detaljer. 

Beskrivning Artikelnr Lagerplats
Pump unit 802 102802 Montageplats
Pump unit 902 102902 Montageplats
Vacuum pipe EC25-1,5m 743463 Montageplats
Vacuum pipe EC25-1m 743459 Montageplats
Vacuum pipe EC25-2m 743464 Montageplats
Vacuum pipe-Tower 743452 Montageplats
3/2 valve monostablie 1/8" 738125 skruvlager
3/2 valve NC 3/8" 739551 Skruvlager
3/2 valve NC, VM1000- 738876 Skruvlager
4x32 Split pin ISO 1234 730710 Skruvlager
5/2 valve monostable SYA 733374 Skruvlager
8,4x26x5 washer thick 731806 Skruvlager
BRB 10,5x20x2 washer 737615 Skruvlager
BRB 13x24x2 washer 730244 Skruvlager
BRB 15x28x2,5 washer 743265 Skruvlager
BRB 6,4x12x1,5 washer 730268 Skruvlager
BRB 6,4x12x1,5 washer 730268 Skruvlager
BRB 8,4x16x1,5 washer 730308 Skruvlager
Cap nut M4 stainless DIN 738897 Skruvlager
Cap nut M5 stainless DIN 738894 Skruvlager
Cap nut M6 741021 Skruvlager
Copper washer 33x39x2 743430 Skruvlager
Copper washer 38x44x2 743427 Skruvlager
MSK6SS M12x16 Stop 735556 Skruvlager
Nordlock M6 washer 741026 Skruvlager
Nut joint side 20x5x160 730214 Skruvlager
Swing bolt M16x160, fzb 743536 Skruvlager
TBRSB 13x36x6 SS1466 738115 Skruvlager
Washer 5,3x10x1 stainless 738892 Skruvlager
Distance, baseplate 743247 Montageplats
Attachment plate, Mechline 739772 Svets
Base plate 1480 x1480 743212 Montageplats
Base plate for load lmit kit, 742278 Montageplats
Cover, pneumatics, 739773 Montageplats
Enclosure plate 743505 Montageplats
Front end cover, Mechline 739782 Montageplats
Mounting plate FRL unit 736169 Montageplats
Weight 1 743214 Montageplats
Weight 2 743215 Montageplats
Distance 743468 Montageplats
Distance plate 738864 Montageplats
Clamp bar 743457 Till svets
Hose nipple Ø25 743469 Till svets
Rotation limiter holder 743522 Till svets
Rubber cover plate, d=12 739986 Montageplats
Welding plate SP-4, for 736376 Till svets
Spiral hose PUR 6/4 L=4 m 740579 Montageplats
Spiral pair hose PURSD 733339 Montageplats
Spiral pair hose PURSD 732838 Montageplats
Vacuum hose 25 mm 6120106 Montageplats
 743234 Till svets
 743222 Till svets
 742793 Till svets
 743475 Till svets
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 743488 Till svets
 743471 Till svets
 743474 Till svets
 743500 Till svets
 743472 Till svets
 743499 Till svets
 743480 Till svets
 743221 Till svets
 743224 Till svets
 743225 Till svets
 743239 Till svets
 743240 Till svets
 743223 Till svets
 743235 Till svets
 743232 Till svets
 743233 Till svets
 743466 Till svets
 743243 Till svets
Side plate, left 738893-L Till svets
Side plate, right 738893-R Till svets
Vacuumpump shelf 802- 743454 Till svets
Shaft 743486 Till svets
Shaft 743523 Till svets
Outer arm TPH 1,5m, 743491 Till svets
Outer arm TPH 1m, welded 743487 Till svets
Outer arm TPH 2m, welded 743494 Till svets
Outer arm, TP 1,5m 743482 Till svets
Outer arm, TP 1m 743465 Till svets
Outer arm, TP 2m 743484 Till svets
Support rod 1,5-2m-weld 743208 Till svets
Support rod 1m-weld 743207 Till svets
Support rod Mechline PC 743520 Till svets
Support rod mechline PC 743519 Till svets
Upper tower +500 -weld 743202 Till svets
Upper tower-weld 743201 Till svets
U-profile 743213 Till svets
Vauum pipe-Tower +500 743453 Till svets
Adjustable hand lever 743269  
Adjustment plate 743226  
Barbed connector T-PK-3 732863  
Bearing unit FY 35 TF 743263  
Bracket for speed handle 738889  
Buffer hose 743838  
Cable fitting HSK-K, M20, 733582  
Cable protection hose 730960  
Cable rubber 5G1,5 D=12 730652  
Clamp D=25 743275  
Clamp D=26,9 734978  
Clamp Ø30 743276  
Clamping ring WNS 45 743277  
Clip list 9x6, black L=450 743426  
Connection pipe TPH 1,5m 743501  
Connection pipe TPH 1000 743497  
Connection pipe TPH 2m 743503  
Control button, speed 739913  
Cotter pin 3,2x18 ISO 1234 738405  
Decal "AIR SUPPLY" 743921  
Decal "L0 L1 L2" 741078  
Decal "RESET" 741079  
Decal 240x60 Movomech 739876
Decal 50 kg silver 739939  
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Decal, Max last 50 kg 730596  
Deep groove ball bearing 743270  
Easyhand T+ Slang 100 TP
E-clip 5 for shaft d=6, A2, 740408  
Edge protection 30x30x10 743417  
Enclosure IP55 for GV2-M 743086  
End cover MA40 730142  
Fork link with ES-bolt, 743271  
Fork link with ES-bolt, 743272
FRL unit © with submicro 743057  
Front end, standard, 739752  
Handle, speed handle 739926  
HCB 12x70 clevis pin 743424  
HCB-bolt 16x50 SMS 2360 743526  
Hose clip 26-38 735625
Hose holder BFH-23-0 730963
Hose kit 2-weight, 740547  
Hose kit 3-wight, Mechline 740548  
Hose kit direct control, 740549  
Hose PUR 8x6 730675  
Housing, speed handle 738891  
Indexing plunger 743278  
Inner arm 1,5m-weld 743205 Till svets
Inner arm 1m,-weld 743204 Till svets
Inner arm 2m-weld 743206 Till svets
Inner brake 743460  
Jam nut M20x1,5, 733671  
K6S M410 Hex button head 735557  
K6S M5x10 Hex button 735560  
K6S M6x10 Hex button 732071  
K6S M6x8 Hex button head 735326  
K6S M8x10 Hex button 735564  
Load label © Max last 50 730617  
Lower bracket, speed 739927  
Lower tower-weld 743200  
M12 Hexagon nut with 730243  
M12x40 Hexagon head 730227
M14 Hexagon nut with 743264  
M16 Hexagon nut thin ISO 730237  
M16 Hexagon nut thin, left 743431
M6M M4 Hexagon nut 731407  
M6S M10x140 Hex head 743267  
M6S M10x150 Hex head 733779  
M6S M12x120 Hex head 735532  
M6S M12x150 Hex head 740003  
M6S M12x180 Hex head 733769  
M6S M12x200 Hex head 743564  
M6S M12x30 Hex head 730255  
M6S M12x35 Hex head 732109
M6S M12x45 Hex head 740678  
M6S M12x55 Hex head 732108  
M6S M12x55 Hex head 732108  
M6S M12x75 Hex head 743248  
M6S M12x90 Hex head 735529  
M6S M14x50 Hex head 743266  
M6S M6x16 Hex head 734666  
M6SZ M8x10 Hexagon 730215  
M6SZ M8x14 Hexagon 730217  
M6SZ M8x16 Hexagon 730218  
M6SZ M8x20 Hexagon 730219
MC6S x25 Hex socket 730727  
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MC6S M10x25 Hex socket 733481  
MC6S M10x25 Hex socket 733481  
MC6S M12x50 Hex socket 730351  
MC6S M3x12 Hex socket 733681  
MC6S M3x16 Hex socket 735577  
MC6S M3x20 Hex socket 735578  
MC6S M3x25 Hex socket 740534  
MC6S M3x8 Hex socket 731525  
MC6S M4x12 Hex socket 730282  
MC6S M4x25 Hex socket 735595  
MC6S M4x30 Hex socket 732460  
MC6S M4x35 Hex socket 735596  
MC6S M4x50 Hex socket 739925  
MC6S M4x8 Hex socket 730275  
MC6S M4x8 Hex socket 739923  
MC6S M4x8 Hex socket 739923  
MC6S M5x10 Hex socket 730306  
MC6S M6x10 Hex socket 731331  
MC6S M6x10 Hex socket 731331  
MC6S M6x14 Hex socket 731332  
MC6S M6x14 Hex socket 739922  
MC6S M6x40 Hex socket 730759  
MC6S M6x50 Hex socket 731408  
MC6S M6x50 Hex socket 731408  
MC6S M8x16 Hex socket 731800  
MC6S M8x30 Hex socket 731333
MC6S M8x40 Hex socket 732279  
Metering valve AS3002F- 738895  
Metering valve ASN2-02-S 739919  
MM2x8 t-slot nut double 730659  
MM6 t-slot nut single 730130  
MM8 t-slot nut single 730115  
MM8 t-slot nut single 730115  
Non-return valve VBO 3/8" 738875  
OR gate OS-PK-3, 3 mm 732669  
O-ring 63,22x1,78 nitrile 742386  
O-ring D=2,9x1,78 nitrile 739929  
O-ring D=27x3 nitrile 739928  
Piston D=63 mm, complete 738852  
Plate for regulators, 739776  
Plug 1/4" hex socket grip, 731568  
Plug connector NPQH-D- 739981  
Plug screw NPQH-BK 739233  
Plunger bracket 743458  
Pneumatic hose Ø8 L=0,5m 735642 Montageplats
Pressure guard LC-3-1/8 + 739553  
Pressure spring Dt=1 Di=10 739918  
Profile connection, lower 743513  
Profile connection, upper 743512  
Profile MP40 L=377 730103  
Profile MP80C 743516  
Profile, Mechline PC 1,5m 743515  
Profile, Mechline PC 1m 743514  
Protecting plate for switch 740637  
Protecting plate for switch 740637  
Protective hose PE-RWG- 731613  
Protective motor switch 733102  
Protective motor switch 743084  
Push in connector QS-B, 8- 739255  
Push in double L fitting 739239
Push in fitting QS-8H-4 733436  
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Push in fitting QS-8H-6 740544  
Push in fitting QSM-B-M5- 739323  
Push.in fitting QS-1/4-4 739250  
Push-in bulkhaed connector 739272  
Push-in bulkhead connector 739270  
Push-in bulkhead connector 739271  
Push-in bulkhead connector 739272  
Push-in connector QS-6H-4 741065  
Push-in connector socket 8- 739269  
Push-in fitting QSF-1/4-8-B 739277  
Push-in L fitting QSL-8H 739075  
Push-in L fitting QSW-1/4- 738878  
Push-in L-fitting QSL-1/4-8 739282  
Push-in L-fitting QSL-3/8-8 739284  
Push-in L-fitting QSML- 739513  
Push-in L-fitting QSML- 739513  
Push-in L-fitting QSML- 732373  
Push-in L-fitting rotatable 739543  
Push-in L-fittinng rotatable 739542  
Push-in L-fittning rotatable 739543  
Push-in T-fitting QSMT-4 741355  
Push-in Y fitting QSMY-4 732858  
Push-in Y fitting QSY-4 733439  
Push-in Y fitting QSY-8 739261  
Rear end cap, Mechline 50 739774  
Reducing connector straight 730687  
Regulator IR 1020-F01 738124  
Regulator IR 2120-F02 731583  
Rhomboid nut M8 730136  
Ring Do=13/9,5 Di=6,5 739914  
Rod bracket 743524  
Rotation limiter 2, welded 743473
Rotation limiter, welded 743470
Rubber cover plate, d=31,8, 741413  
Rubber damper 50/30x36 738975  
Rubber damper 50/30x36 738975  
Schims 743506  
Sealing ring, G1/4 739292  
Sga18Retaining ring for 731834  
SgA30 Retaining ring for 732897
Shackle M5 stainless 101-S 738890  
Shackle to Mechline 739587  
Shaft nut KM 09 GUK 743274  
Shaft nut KM 09 GUK 743274  
Sign plate 743249  
Sinter bronze bushing 732504  
SK6SS M8x25 set screw 739924  
Slow speed function, 740920  
Straight push-in fitting QS- 732842  
Straight push-in fitting QS- 731558  
Straight push-in fitting QS- 731558  
Straight push-in fitting 739544  
Stroke limiter 743525  
Support sleve 743594  
Surface connector 400V 743421  
Suspension lug 743572  
Swivel Ø25 743476  
Swivel, Mechline 50 739704  
Thimble, D=3, DIN 6899 730512  
Throttle silencer 741358
Valve spool, speed handle 739930  
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Wing nut M10 DIN315 743268  
Wire joint SB, double, D=3 730513  
Wire with loop SL500- 738858  
Wire, stainless D=3, 72 tr 730693  

 


