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I 

 Abstract 
 
This report is based on a thesis that was carried out during spring 2012. The report covers the 
development of a preliminary study to Performance Sk8. The purpose of the study is to 
facilitate and contribute inspiration to Performance Sk8 to run an automation project to bring 
home their production to Sweden from China. The reason is to gain a greater ability to control 
quality, produce smaller batches and reduce the cycle time to reduce costs. 
 

The goal is that the preliminary study shall meet the requirements and wishes Performance Sk8 
and other partners defined. The pre study will contain different cost proposals for the 
automation of selected process and serve as a basis for procurement of the equipment. 
 
The pre study has resulted in some proposed solutions to the various steps required to automate 
Performance Sk8´s production. In addition to the proposed solutions are also concept proposal 
which has developed with suggestions for flows, prices and other information that can help 
Performance Sk8 in its ongoing automation project. 
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Sammanfattning 
 

Denna rapport bygger på ett examensarbete som utfördes under vårterminen 2012. Rapporten 
behandlar framtagningen av en förstudie till Performance Sk8. Syftet med förstudien är att 
underlätta samt bidra med inspiration till Performance Sk8 för att driva ett automationsarbete 
för att ta hem företagets produktion från Kina till Sverige. Anledningen är att få en större 
möjlighet att kontrollera kvalitet, producera mindre serier samt minska transporttid och då 
minska kostnader. 

Målet är att förstudien uppfyller krav och önskemål som Perfomance Sk8 och övriga parter 
satt. Förstudien ska innehålla olika kostnadsförslag för automatisering av valda processteg och 
fungera som beslutsunderlag för införskaffning av utrustning. 

Förstudien har resulterat i flera lösningsförslag på olika moment som krävs för att automatisera 
Performance Sk8´s produktion. Utöver lösningsförslagen har även konceptförslag tagits fram 
med förslag på flöden, pris och övriga poster som kan hjälpa Performance Sk8 i sitt fortsatta 
automatiseringsarbete. 
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Förord 
 

Vi vill tacka de företag som hjälpt oss och bidragit med sin kunskap. Utan dem skulle detta 
projekt aldrig varit möjligt. 

Framtagningen av denna förstudie samt rapport har varit problematisk med tanke på vår 
avsaknad av tidigare erfarenhet inom området. Vi vill börja med att rikta ett tack till 
Performance Sk8 Europe AB, då framförallt Becket Colón och Christian Jernkrook som gett 
oss förtroende att genomföra denna studie. Även ett speciellt tack går till Johan Ernlund och 
Erik Hellström som guidat och hållit oss från att sväva iväg. 

Ett stort tack till LarsEvert Wikholm på APR Automation för all information och för förstudien 
som de delade med oss. 

Även ett tack utfärdas till de företag som varit till stor hjälp i informationsinsamlingen vilket 
innefattar bland annat TKM Service, SICK AG, AME AB, Tooltech, Ravema, KUKA Nordic, 
NorCare Living Quality AB, Hanter IT, Automizer och Optonova. 
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1. Inledning 
1.1 Projektets bakgrund 
Det svenska företaget Performance Sk8 Europe AB vill flytta sin produktion av skateboards 
från Kina till Sverige. Detta för att få en större möjlighet att kontrollera kvalitet, producera 
mindre serier samt minska transporttid och kostnader. Företaget har som önskan att 
automatisera en del av sin produktion för att i framtiden skaffa en helautomatiserad produktion. 

Projektets mål är att ta fram en förstudie till Performance Sk8 Europe AB som ger förslag på 
koncept som uppfyller satta krav. Förstudien ska innehålla olika kostnadsförslag för 
automatisering av valda processteg och förhoppningsvis fungera som beslutsunderlag för 
införskaffning av utrustning. 

Projekteringsresan med att ta fram en automationslösning har illustrerats enligt nedan av Bernt 
Henriksen med 30 års bakgrund inom ämnet automation. 

 
Figur	  1:	  Projekteringssteg	  av	  automationscell.	  

Detta projekt kommer ligga i projekteringsresans första avsnitt. Illustrerat i blått ovan. Denna 
C-uppsats är uppbyggd av material från förstudien som togs fram till Performance Sk8. 
Förstudien har därefter kompletterats med material och redigerats för att få fram en fullständig 
akademisk rapport. 

1.2 Mål 
Projektets mål är att ta fram en förstudie till Performance Sk8 Europe AB som uppfyller 
företagets krav och önskemål. Förstudien ska innehålla olika kostnadsförslag för 
automatisering av valda processteg och fungera som beslutsunderlag för införskaffning av 
utrustning. 
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Samt att lämna in en rapport som redogör för det arbetet som gjorts i samband med 
framtagandet av förstudien. 
1.3 Syfte 
Syftet med detta projekt är att underlätta samt bidra med inspiration till Performance Sk8 för att 
driva ett automationsarbete för att kunna ta hem produktionen från Kina. Utöver detta kommer 
kunskapen som studenterna införskaffar spela in i deras senare studier och arbete. 

1.4 Problemformulering 
För att ett företag ska kunna vara konkurrenskraftig idag krävs det flexibilitet och produktivitet 
för att möta kraven på korta leveranstider, låga priser samt bra kvalitet. För att Performance 
Sk8 ska kunna uppnå detta krävs automatisering av företagets produktion. Fördelen med att 
automatisera är bland annat att produktiviteten ökar och med den lönsamheten.  

Av denna formulering så framkom det ett antal problempunkter som projektet vill åtgärda och 
finna lösning på för att automatisera produktionen. 

• Hur ska cellen utformas för att systemet ska kunna arbeta störningsfritt?  

• Hur ska cellen utformas så att utnyttjandegraden på systemet blir så hög som möjligt? 

• Hur ska cellen utformas för att vara så kostnadseffektiv som möjligt? 

Innan arbetet med att automatisera inleds bör en undersökning huruvida en automation av 
processen är lönsam eller ens tekniskt möjlig. 

Detta sker oftast i form av en förstudie. Där undersöks de olika moment som ingår i 
produktionen, mätningar görs, koncept genereras och beräkningar görs. 

Denna förstudie ska förhoppningsvis kunna ligga till grund för en offertförfrågan på 
automatisering av Performance Sk8’s produktion. 

 

1.5 Avgränsningar 
Denna rapport kommer vara avgränsad till hur arbetet med att ta fram förstudien till 
Performance Sk8 gick till. 

Förstudien är avgränsad till de processteg som äger rum från att ett färdigpressat 
skateboardämne till det är dags att lämna skateboardämnet vidare för lackering.  

De värdehöjande processtegen som innefattas är följande: 

1. Borra truckhålen 

2. Fräsa brädkonturen 

3. Borra för TIP1-modulerna 

4. Fräsa radie på skateboardens ytterkant 

                                                
1 Plastmodulerna som illustreras i Figur 2. 
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5. Fräsa TIP fästen 

1.6 Företagsbeskrivning 

1.6.1 Generell fakta om företaget 

Performance SK8 Europe marknadsför, produktutvecklar och säljer innovativa 
skateboardprodukter runt om i världen. Företaget är beläget i Åkersberga och grundades år 
2007. Företaget har även ett systerbolag, Performance SK8 North America Inc., i Kalifornien, 
USA. 

1.6.2 Produkter 

Performance Sk8 tillverkar skateboards för åldrarna 5år och uppåt. Det som skiljer företagets 
brädor mot andras är en utbytbar plastbit längst ut. En så kallad ”Performance TIP”. 
Performance TIP’en är designade för att skydda brädans 2 nose3 och tail4 för längre hållbarhet 
och ger samtidigt mindre friktion och mer pop5 i brädan. Brädorna kommer i storlekarna MINI, 
MIDI och MAXI. 

TIP’arna säljs även separat för att existerande kunder ska slippa köpa nya brädor. Illustration 
kan ses i Bild 1. 

 
Figur	  2.	  TIP-‐teknologin	  illustrerad	  

                                                
2 Förkortning på skateboard 
3 Skateboardens slut framåt. 
4 Skateboardens slut bakåt. 
5 Uttryck för hur spänstig brädan är att hoppa med 
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1.6.3 Konkurrenter 

Konkurrerar egentligen med alla skateboardtillverkare, så som de mer etablerade Warp, Crazy 
Creek och Girl. Performance Sk8 har dock en unik produkt då de har patent på den utbytbara 
tippen vilket ökar konkurrenskraften. 
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2 Teoretisk bakgrund och metod 
Projektet utfördes utav studenter vilka läst inriktningen Industriell Automation på Mälardalens 
Högskola. Under studietiden har studenterna fått grundläggande information om begrepp och 
metoder som används inom området.  

Kurser så som Industriautomation 1 & 2 har som syfte att ge studenten en grundläggande 
förståelse för automationssystems uppbyggnad och användning inom tillverkande industri. 
Samt ge kunskaper om industrirobotsystems uppbyggnad, funktion, programmering och 
användningssätt. 

2.1 Projektspecifikation 
I mallen för framtagande av förstudie från kursen PPU401 föreläsning 6 (Projekteringsresan) 
nämns projektspecifikation som en viktig del av arbetet. 

För att kunna säkerställa att projektet med att ta fram en förstudie till Performance Sk8 skulle 
vara till belåtenhet för alla parter togs en projektspecifikation fram. En projektspecifikation 
hanterar ämnen så som: 

• Bakgrund 

• Mål och Syfte 

• Avgränsningar 

• Projektorganisation 

• Tidsplan 

Dokumentet kan senare i projektet användas som grund till förstudien. Detta genom att kunna 
definiera vad projektet går ut på, säkerställa kvalitén på arbetet, få en överblick över projektets 
perspektiv m.m. Se bilaga A. 

2.2 The Mechanical Design Process 
Som grund till förstudiens framtagande och i synnerhet konceptframtagningen användes David 
G. Ullman’s bok The Mechanical Design Process (fjärde upplagan). Detta för att boken på ett 
grundligt och praktiskt sätt beskriver designprocessen. Ullman tar upp olika verktyg och 
riktlinjer i framtagandet av nya produkter och för datainsamling. Även tankar och synsätt under 
projektets gång avhandlas. 



6 

2.2.1 Metoder 

För att på ett strukturerat sätt ta fram en ny produkt eller tjänst nämner Ullman en rad olika 
verktyg. Dessa har för avsikt att på ett grundligt och metodiskt sätt erbjuda konceptframtagning 
och hjälpa till med konceptval. 

Kravspecifikation	  
En kravspecifikation, eller också kravspec som det ofta förkortas, har som funktion att 
specificera krav på en produkt eller tjänst. Kravspecifikationen agerar då som sammanställning 
över de önskemål och krav från beställaren på produkten eller tjänsten. Oftast är det beställaren 
som gör kravspecen för att försäkra sig om att kvalitén och funktionerna på produkten är de 
önskade ifrån leverantören. 

Kravspecen är även vanligt förekommande inom utveckling av nya produkter eller tjänster. Där 
används kraven för att styra utvecklingen av de nya tjänsterna och produkterna för att försäkra 
sig om att slutprodukten eller tjänsten uppfyller de ställda kraven. 

Någon form av kravspec bör alltid skrivas i varje projekt där någon produkt eller tjänst 
utvecklas, speciellt när det är två parter inblandade (t.ex. beställare och integratör), detta 
medför att en gemensam bild fås över hur slutprodukten kommer att se ut och bör bete sig. 

Dokumentet är även viktigt i testfasen där den utvecklade produkten kan mätas mot de ställda 
kraven. 

Viktigt är också att kravspecen uppdateras kontinuerligt under projektets då nya krav kan 
uppkomma. 

Brainstorming	  
Brainstorming används som metod för att ta fram nya lösningar eller förbättra existerande 
lösningar. Denna metod fungerar genom att projektgrupper kan sitta och lägga fram förslag 
utan att utvärdera dessa. Genom att föreslå alla tänkbara lösningar gruppen kan komma på fås 
ofta nya idéer som senare kan kombineras för att antingen förbättra något eller lösa ett problem. 

Pugh-‐matris	  
En jämförelsematris som togs fram av den brittiske ingenjören Stuart Pugh. Pugh-matrisen är 
ett verktyg för att kunna ställa olika alternativ mot varandra, och då få ut vilket alternativ som 
är bästa möjliga lösning på ett problem. 

Metoden är ett vanligt förekommande verktyg för att välja ut koncept då det är systematiskt 
och objektivt.  

För att ha användning av Pughs Matris krävs att man har ett flertal olika koncept eller 
lösningar. Därefter tas det fram olika faktorer och kriterier som används till att värdera de olika 
förslagen. De olika faktorerna viktas efter hur viktiga de är. 

Därefter betygsätts varje lösning efter de olika faktorerna och får på så sätt fram värden på 
varje lösning efter hur väl de uppfyller kriterierna. 
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2.2.2 Riktlinjer 

Ullman tar upp vissa riktlinjer som är tänkt att strukturera upp informationsinsamling och 
konceptgenerering. Några av dessa har används i denna rapport och är listade nedan. 

• Tänk	  på	  vad,	  inte	  hur	  
Ullman beskriver i boken att det är viktigt att separera och finna de funktioner som är 
kritiska. Detta för att eliminera de onödiga processteg eller funktioner hos den färdiga 
produkten. 

• Bryt	  ned	  funktionen	  så	  mycket	  som	  möjligt	  
För att inte missa något bör funktionerna delas upp i alla dess underfunktioner. På så vis 
missas ingenting och varje detalj kan undersökas i produktframtagandet. Detta görs bäst 
genom att börja med den största funktionen av konstruktionen och sedan bryta ner den i 
mindre separata funktioner.  

• Använd	  experter	  för	  att	  bidra	  
Ullman skriver att om en designprocess görs inom ett område där författarna ej har 
tidigare eller begränsad erfarenhet bör experter inom det berörda användningsområdet 
kontaktas. Att rådfråga experter säkerställer att de koncept som framtas är 
genomförbara. Projektet att ta fram en förstudie till Performance Sk8 krävde stor 
kunskap inom många områden. Lösningar som applikationer och system till projektet 
vilka uppfyllde satta krav var även fördelat inom många olika branscher. Kunskap och 
erfarenhet som studenterna fått på tidigare kurser var därför otillräcklig. 

För att samla in den data och information som behövdes för att kunna fullända detta 
projekt användes Delfimetoden. Delfimetoden innebär att använda en panel av experter 
för att kunna lösa problem. Denna metod togs fram på 1960 talet. Detta för att militären 
skulle kunna besluta strategiska beslut på information från flera källor. Detta medför att 
informationen som fåtts analyseras. Därmed tas beslut på information från flertalet 
istället från enskild individ.6 

Kanaler som användes för att införskaffa information: 

• Litteraturstudie 

• Intervjuer 

• Studiebesök 

 

2.3 Pay Off 
Även kallad Payback. Denna investeringskalkyl är den vanligast förekommande. I kalkylen 
beräknas återbetalningstiden. Det vill säga att beräknar görs på hur lång tid det tar för de 
                                                
6 http://www.ne.se/delfimetoden 
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sammanlagda inbetalningsöverskotten att betala för grundinvesteringen. Dock tas ej någon 
hänsyn till ränta med i beräkningarna. Detta gör att den inte är så precis utan ska ses som en 
grov lönsamhetsuppskattning över investeringen. 

 

2.4 Visualisering 
För att beställaren ska kunna få en bild av de olika konceptförslagen är det ofta viktigt att 
visualisera resultaten. I detta projekt användes följande program för att kunna visualisera de 
olika koncepten och applikationerna. 

3D	  create	  
3D Create är ett program där produktionsceller kan iscensättas genom att använda sig utav 
befintliga eller egengjorda modeller som illustrerar de olika komponenterna. I en 3D miljö 
placeras de olika modellerna för att kunna ge en bild av hur de tänkta applikationerna ska 
arbeta med varandra. 

SolidWorks	  
SolidWorks är ett program där 3D CAD modeller kan byggas upp. Används av företag som vill 
kunna transformera idéer till färdiga produkter. 
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3 Tillämpad lösningsmetodik 
3.1 Projektspecifikation 
Projektet inleddes med att ta fram en projektspecifikation. Denna gjordes med Preformance 
Sk8, studenterna som ska utföra projektet samt Johan Ernlund från Robotdalen. 
Projektspecifikationen användes för att specificera syftet och målet med projektet. För att 
säkerställa att förstudien skulle vara till belåtenhet för alla parter inom detta projekt var det av 
hög vikt att avgränsningarna och de olika kraven inom projektet sattes noggrant. Detta dels på 
att arbetet skulle ha rimliga ramar för studenterna samt ha som funktion att ge en försäkring till 
Performance Sk8 att förstudien skulle uppfylla deras förväntningar. 

Eftersom studenterna inte tidigare hade någon erfarenhet av skateboardtillverkning behövdes 
ett inlärningsarbete inom detta ämne. Detta inlärningsarbete lades upp genom att Becket Colón 
(grundare av Performance Sk8) gick igenom de olika processerna som äger rum för en 
skateboardtillverkning. Presenterade i Bilaga A. En redogörelse om hur skateboardtillverkning 
idag ser ut i Kina och Mexiko gås igenom i kapitel 5 Nulägesanalys.  

Även undersökningar på internet gjordes där reportage från t.ex. Sveriges television7 kunde 
granskas för att ge en klarare bild över de moment som Becket Colón förklarat. 

3.2 Konceptframtagning 
För att generera koncept har David G. Ullmans metoder från boken The Mechanical Design 
Process följts. I boken beskriver Ullman hur man går till väga för att ta fram nya produkter och 
lösningar.  

En viktig punkt som Ullman går igenom är att det är viktigt att alla förstår problemet och vad 
som bör göras.  

Utöver de olika koncept som tagits fram utvärderades även en förstudie från en integratör som 
arbetat mot Performance Sk8 tidigare. Där redovisades ytterligare ett förslag på lösning av 
denna process i form av en förstudie. I och med detta kunde även idéer spinnas vidare efter att 
ha utvärderat denna. 

3.2.1 Verktyg 

Kravspecifikation	  
Personal på Performance Sk8 hjälpte projektgruppen med att ta fram något som kan likna en 
kravspecifikation. Detta med hjälp av data som samlats in från både Perfomance Sk8 och 
analysering av tidigare datainsamling. Funktionen var att kunna få en övergripande bild på de 
krav som behövde uppfyllas. Se bilaga B. Detta underlättade även kontakten med företag inom 
de berörda områdena då projektgruppen kunde formulera vilka moment som behövdes 
uppfyllas. Samt ge information till företagen om till exempel vilka toleranser som behövdes 
                                                
7 http://svtplay.se/v/1988298/skateboard_tillverkning 
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uppfyllas eller vilka dimensioner applikationerna behövde klara av. Företagen som kontaktades 
fick även genom detta en klarare bild av vad som skulle behövas av deras applikationer och 
hade då lättare att föreslå komponenter och system. 

Brainstorming	  
För att ta fram koncept till Performance Sk8 användes metoden Brainstorming. Detta gick till 
så att projektgruppen skissade upp alla tänkbara lösningar på koncept som skulle kunna 
automatisera skateboardtillverkningen. Genom att veta vilka lösningar som fanns på de olika 
momenten gick brainstormingen till genom ett ”ihoppusslande” av komponenter. Detta ledde 
till att flera förslag kunde arbetas fram med olika komponenter. 

Ett citat i The Mechanical Design Process som anammades var också detta: 

 

”If you generate one idea, it is probably a poor one. If you generate twenty ideas, you may have 
a good one. He who spends too much time developing a single concept realizes only that 

concept.” 

- David G. Ullman 

Detta gjorde att många konstiga och möjligen ej genomförbara koncept genererades, dock gick 
det att använda dessa idéer om de anpassades lite. 
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Pugh-‐matris	  
När koncept hade framtagits så behövdes en metod för att gradera de olika förslagen mot 
varandra. Valet av metod föll på Pugh-matris då den använts frekvent i föregående kurser med 
gott resultat. Metoden passar bra till just gradering av koncept vilket var det som söktes. 

Faktorerna som valdes var följande: 

• Kostnad 

• Storlek/area 

• Kapacitet 

• Flexibilitet 

• Utveckling 

• Cykeltid 

• Pay Off 

De olika koncepten fördes in i matrisen tillsammans med de utvalda faktorerna, se bilaga C. 

Utvärderingen skedde i två steg där de tre koncepten i första matrisen jämfördes med konceptet 
från APR automation. I steg två viktades faktorerna och koncepten betygsattes. Med hjälp av 
detta kunde koncepten rankas mot varandra och det som hade bäst kriterier valdes att föreslås 
till Performance Sk8 som konceptet att bygga vidare på. Läs mer under rubriken 8.3 
Rekommendationer för fortsatt arbete. 

Därefter betygsattes varje lösning i de olika faktorerna. På detta vis erhölls värden på varje 
lösning efter hur väl de uppfyller de olika kriterierna. 

3.2.2 Riktlinjer 

Några av de riktlinjer som nämns i The Mechanical Design Process har används i arbetet i att 
ta fram koncept. 

Tänk	  på	  vad,	  inte	  hur	  	  
Detta gjordes genom att sätta upp en kravspecifikation för att tydliggöra de viktiga 
funktionerna som behövdes i produktionscellen. Se mer information om tillvägagångsätt under 
rubriken 3.2.1 Verktyg. 

Bryt	  ned	  funktionen	  så	  mycket	  som	  möjligt	  	  
Arbetet med att ta fram koncept som skulle klara av de krav Performance Sk8 hade visade sig 
snabbt vara väldigt komplext. Marknadsundersökningar efter existerande lösningar gjordes 
genom att kontakta integratörer som arbetat med automatisering inom träindustrin. Resultatet 
av detta visade att det idag inte fanns någon existerande automationslösning för 
skateboardtillverkning.  

För att försäkras att varje funktion och krav det slutliga konceptet skulle klara av, bröts 
processflödet ned och skapade olika funktioner. Detta görs bäst genom att börja med den 
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största funktionen av konstruktionen och att sedan bryta ner den i mindre separata funktioner. I 
och med det så kunde varje funktion undersökas separat och lösningar tas fram. 

För att underlätta arbetet lades upplägget på förstudien upp efter funktioner. För att fungerande 
koncept skulle kunna ges behövde hela processkedjan lösas. Processkedjan delades upp i 
följande funktioner: 

• Analysering av skateboardämne. 

• Bearbetning av skateboardämne. 

• Hantering av skateboardämne. 

• Hantering av spill/avfall. 

Under de fyra processerna ovan lades även underrubriker till med olika moment som behövde 
lösas: 

• Analysering av skateboardämne. 

• Bearbetning av skateboardämne. 

o Utskärning av form 

o Formande av kanter 

o Borrande av hål 

• Hantering av skateboardämne. 

o Fixtur 

o Förflyttning av skateboardämne 

• Hantering av spill/avfall. 

o Partikelbildning 

o Spillhantering 

Använd	  experter	  för	  att	  bidra	  
Då författarna ej har tidigare erfarenhet av uppbyggnad eller konceptframtagning av en 
automatiserad robotcell så kontaktades experter inom området. Detta för att säkerställa att de 
lösningar som togs fram skulle vara möjliga att använda. När de olika processerna separerats 
och de olika momenten klargjorts började arbetet med att söka efter lösningsförslag. Genom att 
använda Delfimetoden och då vara i kontakt med olika experter inom olika områden kunde 
många varierande förslag på de olika momenten samlas in. 

Detta var förmånligt då många lösningsförslag kunde införskaffas på ett och samma problem 
och därigenom ge en större flexibilitet på lösningsförslag. 
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Exempel på lösningsarbete för analysering av brädämne: 

Analysering av skateboardämne 

• Visionkameror 

o Ranger 

• Laser scanner 

o IVC 

o Ruler 

• Avsyningssystem 

o Givare 

o Mätcylindrar 

Efter att ha kommit fram till olika metoder för att lösa detta började sedan arbetet med att välja 
ut de som visat sig vara mest lämpliga. För att kunna avgöra detta utvärderades de olika 
förslagen med företag inom berörd bransch.  

Genom att hitta för och nackdelar samt få rekommendationer från lämpliga företag valdes olika 
komponenter ut. Läs mer under rubriken 6.1 Lösningar för de olika processtegen. Fall där flera 
lösningar kunde tas fram på specifika problem löstes detta genom att presentera de olika 
metoderna i lösningsförslagen. Detta utvärderades även bli det bästa slutresultatet för 
beställaren av arbetet, då fler förslag på ett problem presenterades. 

3.3 Pay Off 
Då Pay Off beräknades för de olika koncepten var det många värden som inte riktigt gick att få 
fram. Detta resulterade i grovt uppskattade siffror för kostnad av inköp av skateboard från 
Kina, kostnad för produktion av skateboard i Sverige och cykeltiden. Se bilaga D för 
kostnadsmodell och rubrik 7.5 Pay Off för en sammanfattning. 

3.4 Visualisering 
För att kunna presentera de olika koncepten användes programmet 3DCreate. Genom att rita 
upp de olika komponenterna i SolidWorks och sedan importera dessa i 3DCreate kunde 
projektgruppens koncept visualiseras på ett överskådligt sätt. 
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4 Automation 
Ordet automatisering betyder förenklat: Få någonting att gå av sig själv. I detta avsnitt kommer 
ämnet automation presenteras från ett industriellt perspektiv. Processer inom industier började 
tidigt automatiseras. Till en början skedde allt mekaniskt då signaler inte kunde skickas via 
datorstyrda system. 

Faktorer som kan få företag att vilja automatisera kan vara: 

• Ergonomi  

• Personal i besvärliga miljöer  

• Monotona arbetsuppgifter  

• Extrema renrumskrav 

• Intressantare arbetsuppgifter 

• Jämnare kvalitet  

• Bättre kvalitet  

• Golvyta 

Automation idag används inom många områden. Exempel på dessa är: 

• Verkstadsindustrin 

• Energi 

• Livsmedel 

• Vatten & Avlopp 

• Papper/massa 

• Fordonsindustri 
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Dessa är fördelade över de olika branscherna enligt diagram nedan: 

 
Figur	  3:	  Cirkeldiagram	  på	  branschuppdelning	  av	  industrirobotar.8	  

När industrier började automatisera uppstod motstånd då synen på automation har varit att 
robotar tar ifrån människor deras arbeten. Dock har det visat sig att verkligheten varit tvärt om. 
Automatisering har istället lett till att nya arbeten har kunnat erbjudas av företaget. Ofta är det 
så att industrirobotar får till uppgift att utföra processer som är påfrestande för människor som 
leder till förslitningsskador. 

I vissa fall kan det vara en kostsam investering att automatisera. Då det kan ta mycket lång tid 
för lösningen att bli lönsam eller ens få tillbaka investeringen för ett relativt litet företag. Detta 
då tekniken utvecklas så snabbt att produktionssystemet som införskaffats ej klarar av att 
uppgraderas i samma takt som produkterna.  

                                                
8 Föreläsning av Ingemar Reyer, Föreläsning 8. Kurs: PPU401. 
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5 Nulägesanalys 
5.1 Processbeskrivning 
Då produktionen för nuvarande är belägen i Kina så är det svårt att få en ingående bild av hur 
processen ser ut i nuläget. Följande beskrivning av produktionen har fåtts av Becket Colón som 
besökt skateboardtillverkarna i Kina: 

Laminering – Brädämnet skapas genom att 7 lager fanér limmas ihop och pressas till rätt form 
med hjälp av limmaskin och hydrauliska pressar. Fyra till fem brädämnen pressas simultant. 
Detta medför att översta ämnet skiljer sig en aning ifrån det understa. 

• Grov utskärning – Formen skapas genom att fräsa bort kanten och ge ett mer 
skateboardlikt ämne. 

• Kantfräsning – Kanterna snyggas till och ges en c-form. Även ändarna specialfräses för 
att passa tip-teknologin. 

• Borrning – Totalt 12 hål borras i ämnet. 8 hål för att möjliggöra montering av truckar 
och 4 hål för montering av Performance Tip. 

• Slipning  - Ytbehandling av brädan. 

• Målning  

• Grafik, packning  

5.2 Bemanning och kapacitet 

5.2.1 Antal anställda 

Fabriken i Kina har ca: 150 personer anställda. Leverantören arbetar inte enbart med order ifrån 
Performance Sk8 utan även andra företag. Bemanningen för att tillverka 20 000 st skateboards i 
månaden har uppskattats av Becket Colón till: 

Laminering 6 personer. 
Grov utskärning 6 personer. 
Kantfräsning 8 personer.  
Borrning och slipning 8 personer.  
Målning 2 personer.  
Grafik, packning 2 personer.  

Vilket ger totalt 32 st operatörer. 

5.2.2 Volym 

Leverantören från Kina producerar ca: 100 000 st skateboards i månaden till olika företag runt 
om i världen. 
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5.3 Cykeltider och flaskhalsar 
Även cykeltiden för de olika processtegen har uppskattats av Becket. 

Ca: 120 sekunder för en grov utskärning av ämnet för att få den rätta formen. 

Även för borrningen uppskattades cykeltiden till ca: 120 sekunder. Detta resulterar i att den 
totala tiden för processtegen beräknas till ca 240 sekunder.	  
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6 Lösningsförslag 
För att kunna automatisera Performance Sk8 skateboardtillverkning var det många moment 
som behövde undersökas och lösas. Projektgruppen lyckades inte finna existerande lösningar 
för helautomatiserad skateboardtillverkning. Därför dirigerades arbetet till att försöka hitta 
förslag på system som kunde uppfylla kraven som satts. Detta genom att jämföra 
tillverkningslösningar för andra produkter, vars produktion liknande Performace Sk8. 

För att kunna få förslag på lösningar som skulle kunna vara lämpliga för ändamålet kontaktades 
olika företag som arbetade inom områden där svar söktes. I detta kapitel tas olika applikationer 
och system upp och presenteras. Applikationerna och systemen är tänkta att kunna lösa 
momenten som krävs för att möjliggöra en automatisering av Perfomance Sk8´s produktion. 

6.1 Lösningar för de olika processtegen 
Här presenteras de olika processerna som krävs för att tillverka en skateboard. Även 
lösningsförslag som tagits fram i samråd med olika företag och personer som jobbar inom 
berört område. 

De priser som föreslås i detta kapitel är endast för hårdvaran. Det ska vara klart att priser för att 
anpassa t.ex. ställningar eller mjukvara för att få de olika komponenterna att fungera 
tillkommer utöver detta. 

6.1.1 Avsyningssystem 

Det första problemet projektgruppen stötte på var hur robotcellen skulle kunna identifiera 
arbetsstycket. Skateboardämnenas geometri skiljer sig sinsemellan då de ofta pressas flera åt 
gången. Detta innebär att varje skateboardämne kommer behövas analyseras för att senare 
kunna bearbetas. Efter att ha pratat med olika företag som arbetar med avsyningssystem kom 
arbetsgruppen i kontakt med företaget Optonova. Optonova föreslog systemen IVC & Ruler 
från företaget Sick. Efter att ha varit i kontakt med Sicks utvecklingsavdelning i Linköping 
gavs rekommendationen åt projektgruppen att använda IVC ”scannern”. IVC använder sig utav 
en laser för att kunna läsa av skateboardämnet och ge punkter i tre dimensioner (xyz-led). Detta 
kan sedan användas för att kalibrera koordinatsystem eller körbanor för roboten. 

Detta används idag av företag inom t.ex. bilindustrin i Kina. 

”The robot´s arm was fitted with SICK’s IVC-3D smart camera to scan the engine block and 
transmit the coordinates to the robot system so that it could align accordingly and grip the 
items.” 9 

IVC kan antingen appliceras på roboten eller användas på en avscanningsstation. Anledningen 
till att IVC valts och inte Ruler var efter att ha fått den rekommendationen av SICK i 

                                                
9 http://www.goindustrial.co.nz/c/SICK-325927/SICK-s-IVC-3D-smart-camera-fitted-on-robot-for-automatic-
picking-on-car-production-lines-n914441 
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Linköping. Detta på grund av att IVC’s mjukvara ska vara lättare att arbeta med och därför 
lättare att kunna tillämpa till detta syfte. Detta minskar då även programmeringskostnaderna. 

 

 
Figur	  4.	  Exempelbild	  från	  SICK	  

 
Ytterligare en fördel med dessa system är att de är relativt okänsliga för partikelbildning som 
uppkommer i samband med fräsningarna av skateboardämnena. 

Lasern som används i IVC har inga krav på skyddsutrustning. Detta gör att operatörer inte 
behöver använda skyddsglasögon för att undvika strålar från lasern. 

Pris: 14 760 dollar. 

6.1.2 Gripdon/Fixtur 

För att kunna bearbeta i brädämnet behövs en fixtur som håller den på plats. På grund av 
ämnets form så kommer en specialfixtur behöva införskaffas. Företaget Tooltech i Töre 
kontaktades och där Lars Persson är projektledare. Enligt Lars Persson så är det relativt lätt att 
skapa en fixtur för just de processteg som krävs för att bearbeta skateboardämnet. Både en 
mekanisk - och vakuumlösning kunde användas. 

Den mekaniska lösningen skulle kunna vara att fixturen utrustas med två eller fler spännarmar 
som öppnas och stängs. Detta för att bearbetningen måste ske runt hela brädan och då skulle 
spännarmarna turas om att hålla fast ämnet. 

Vakuumlösningen var också ett bra alternativ och skulle kunna vara ett kostnadseffektivt 
förslag då trycket inte behövde vara så stort eftersom ämnet inte väger så mycket och 
bearbetningskrafterna ej är så stora. Toleranser på 1/10 millimeter skulle även vara möjligt.  En 
fixtur ämnad för industrirobot skulle även kunna tas fram och att använda vakuum skulle vara 
ett bra alternativ. En uppskattning av pris skulle vara runt 60-100Tkr/st inklusive konstruktion 
och tillverkning. 

6.1.4 Industrirobot 
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För att kunna automatisera Performance Sk8 önskade bearbetningsprocesser har i huvudsak 
industrirobotar används som lösningsförslag. Detta på grund av att dessa kan användas till 
många ändamål. Produktionen blir genom detta väldigt flexibel och mångsidig då dessa system 
erbjuder många användningsområden. 

I vissa fall kan det vara en kostsam investering att automatisera. Då det kan ta mycket lång tid 
för lösningen att bli lönsam eller ens få tillbaka investeringen för ett relativt litet företag. Detta 
då tekniken utvecklas så snabbt att produktionssystemet som införskaffats ej klarar av att 
uppgraderas i samma takt som produkterna. Dock ansåg projektgruppen ej att produkten, i det 
här fallet en skateboard, skulle genomgå några större förändringar. Detta genom att ha fört 
samtal med Becket Colón som varit i branschen under en längre tid. Han anser att skateboards 
har sett mer eller mindre identiska ut under de senaste åren, så att förvänta sig stora 
förändringar eller utveckling av produkten bedömdes som låg. 

Efter att hört runt på marknaden om lösningar som finns idag och som borde passa med de 
kriterier projektgruppen och Perfomance Sk8 satt hittades koncept med industrirobotar från 
företaget KUKA. Kukarobotar har i tidigare projekt använts till att bära på elektriska spindlar 
för att kunna fräsa fram strukturer i trä. Företaget APR automation, samt information som 
insamlats under projektets gång rekommenderade kraftiga robotar till bearbetningsoperationer 
så som fräsning. Detta för att bearbetningsapplikationer påfrestar robotarna som då måste vara 
kraftiga för att kunna uppfylla kraven på noggrannhet. 

KUKA’s sortiment erbjuder ett stort utbud av industrirobotar. Allt från små SCARA robotar till 
KR 1000 1300 Titan PA som med sina ca 5000 kg kan hantera en last på 1300 kg. 

Robotstorleken som rekommenderades för det mest påfrestande momentet för detta uppdrag 
var KR 90 R2700 Pro. 

 

 
Figur	  5.	  Bild	  på	  KUKA	  KR90	  R2700	  PRO	  

Fakta från www.Kuka.se om KR 90: 
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Extremt kompakt, extremt styv med maximal prestanda. Ännu mindre störkonturer och ett 
känsligare handlag. KR 90 R2700 skapar förutsättningarna för framtidsorienterade, betydligt 
kompaktare cellkoncept för höga hanteringsvikter med högsta prestanda och hanteringsvikter 
upp till 90 kg och räckvidder upp till 2 700 mm. Mer info om KR 90: 

Bärlast 90 kg 

Extralast 50 kg 

Max. räckvidd 2700 mm 

Antal axlar 6 

Repeternoggrannhet ±0,06 mm 

Vikt 1098 kg 

Monteringslägen Golv 

Styrning KR C4 

Kapslingsklass IP 65 

Tabell 1: Lista över KUKA KR90´s specifikationer. 

När en robot beställs från t.ex. KUKA specialanpassas den beroende på vad för applikation den 
ska användas med. I denna förstudie är det max två typer av arbete robotarna kommer utföra. 
Det ena är att förflytta skateboardämnen från pall till bearbetning. Den andra applikationen blir 
då bearbetning. Bearbetningen är då borrning och fräsning. En säljare från KUKA Nordic 
informerade projektgruppen att robotarna som beställs för bearbetningsapplikationer anpassas 
genom att utrustas med komponenter som gör dem mer exakta. Med exakta menas hur hög 
noggrannhet de följer de tänkta skärbanorna när de utför bearbetningen. Väljs en för svag robot 
eller en robot som inte är anpassad för fräsningsbearbetningen, finns risken att toleranserna inte 
blir uppfyllda. 

Detta spelar då in på vilken robottyp som används, samt vad priset då blir. Utöver själva 
roboten tillkommer även kostnader för styrsystemen.  

Listpris på en KR 90 har uppskattats till ca 550 000 kr. Detta är då endast för robotarmen, utan 
tillhörande utrustning som styrskåp m.m. Mindre robotar så som KUKA K5 ligger runt 300 000 
kr då även med styrsystem. En KUKA K5 kan endast hantera 5 kg och är avsevärt mer 
begränsad när det gäller arbetsområde. Att införskaffa industrirobotar har som sagt många olika 
kriterier som bör utvärderas. Priser varierar inte bara beroende på storlek av robot. Utan även 
hur pass vanliga de är. Massproducerade robotar blir då givetvis billigare. 

6.1.5 Fräsbearbetning 

Genom att utrusta en robot med en elektrisk spindel kan roboten utföra olika bearbetnings 
uppdrag. I Performance Sk8´s fall är detta borrning och fräsning av skateboardens former. 

De olika operationerna kräver olika verktyg. Detta kan lösas genom att spindeln automatiskt 
kan byta verktyg eller att använda sig utav spindlar som har fler roterande axlar. 
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Här är ett förslag på en spindel som rekommenderades av företaget APR automation. Spindeln 
nedan bör klara av de olika bearbetningsoperationerna som kan tänkas komma i sammband 
med Performance Sk8´s produktion. 

Colombo RS 110 

 

 
Figur	  6.	  Colombo	  RS	  110.	  

Mer data om Colombo RS 110. 

Automatic Tool Change 

Two (2) Bearings each in Front & Rear  

5.5HP and rated to a maximum 24,000RPM  

Electric fan cooled  

ISO 30 Tool Holder  

3/4" Maximum tool shaft size 

Pris: 10 375 Dollar 

En av fördelarna med denna spindel från Colombo är dess funktion att automatiskt kunna byta 
verktyg. Genom att sätta upp hållare för verktygen på en ställning kan roboten själv byta 
verktyg. 
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Figur	  7.	  Verktygshållare	  monterade	  på	  en	  rigg.	  

Bild ovan är på verktygshållare från företaget Avenger. Dessa hållare kostar ca 15 dollar styck. 
Dessa hållare används för att roboten ska kunna byta verktyg själv genom att åka till en station 
som skulle kunna se ut som i exemplet från figur 7. Med signaler från roboten kan spindeln 
lossa sitt fräsverktyg för att senare plocka upp ett nytt verktyg som behövs för rätt operation. 

Ett annat sätt att lösa bearbetningsprocesserna är att roboten istället utrustas med en fixtur. 
Bearbetningen sker då genom att bearbetningsstationer placeras runt roboten. Dessa drivs av 
elmotorer t.ex.en Delta B2 servomotor som föreslagits av företaget Automizer. 

I vissa operationer så som borrningen av hålen kan specialverktyg användas. Genom att 
använda ett verktyg där t.ex. fyra borrar kan användas samtidigt kan tid vinnas. Detta kommer 
kunna ge en större flexibilitet av lösningar på verktyg genom att speciella moduler kan byggas 
till motorerna. Denna flexibilitet kommer vara svår att få om en elektrisk spindel ska monteras 
på roboten. 

En servomotor från Delta, till exempel från B2 serien kostar runt 5 000 kr. Då ingår även 
kablage och frekvensomriktare för att kunna anpassa motorns varvtal till det önskade och mest 
effektiva. Utöver kostnaderna för komponenterna kommer det att tillkomma kostnader för att 
implementera lösningarna till produktionen. 
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Figur	  8.	  Delta	  servomotor	  från	  företaget	  Automizer.	  

För att roboten ska kunna fräsa eller hantera fixturen behövs fräsbanor. Färsbanorna kan ses 
som hur roboten ska röra sig för att kunna utföra de krävda bearbetningsprocesserna. Detta kan 
tas fram med hjälp av ett program som heter Robot Master. Där finns funktionen som gör att 
banorna kan inverteras. Det innebär att antingen bearbetar roboten utrustad med en elektrisk 
spindel skateboardämnet. Eller så förflyttar roboten skateboardämnet runt en frässtation. 
Exempel på detta kommer att redovisas senare under rubrik 6.4 Konceptförslag. 

 

Ytterligare förslag för att lösa fräsoperationen: 

Ravema i Värnamo kontaktades och författarna fick där prata med Christian. Han sa att det var 
fullt möjligt att lösa bearbetningsoperationerna med hjälp utav en CNC-maskin. Christian gav 
författarna förslag på en CNC-maskin som heter Mazak VTC-800/20. 

Priset på enbart en sådan maskin skulle vara 2,3 miljoner. Då ej inräknat installationskostnader 
och specialutförande. 

 
Figur	  9.	  Mazak	  VTC-‐800/20.	  
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6.1.6 Spilltransportörer 

För att produktionscellen ska kunna arbeta under längre tid behöver spillprodukter och annat 
transporteras ut ur cellen. Detta för att de olika komponenterna ska kunna arbeta utan att 
påverkas av material som hindrar bearbetningen. Detta kan lösas på flera sätt. Ett exempel är 
med hjälp av bandtransportörer.  

Bandtransportörer finns i många olika modeller och storlekar. Något som direkt skiljer dessa 
sinns emellan är materialet på banden. Några exempel på bandmaterial är: Pu, Pvc, Stålnät, 
plastmoduler, magnet och rullar. I Performance Sk8´s fall när det gäller transport av spill som 
uppkommer i samband med t.ex. fräsning och borrning passar Pu & pvc banor bra. Detta på 
grund av att dessa kan transportera detaljer som är små som sandkorn. Detta gör att träflisor 
m.m. kommer kunna fraktas ut ur produktionscellen. 

Hanter It är ett företag som tillverkar bandtransportörer. En av deras produkter som skulle 
fungera för detta ändamål är en bandtransportör som har bredden 300 mm. Dessa modeller 
används inom papperstillverkning. Trots att bandet endast är 3 dm bredd bör det kunna 
transportera spillprodukterna genom att ordna med plåttrattar som kan styra skärpmaterialet ner 
på bandet får de olika bearbetningsstationerna. 

Bandet skulle sedan vara reglerbart för att kunna höjas och riktas till t.ex. en container. Ett 
band som är 300 mm brett och 5m långt kostar ca 30 000 kr. I priset ingår då inte montering. 
Utan är endast för materialet. Skulle banden behöva vara kortare eller längre är längdkostnaden 
ca 1500 kr/m. 

Exempel på hur en lösning på bandtransportörer kommer under rubrik 6.4 Konceptförslag. 

 

 
Figur	  10.	  Bandtransportör	  från	  okänd	  tillverkare.	  
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6.1.7 Partikelbildning 

När bearbetning av skateboardämnena sker uppkommer partikelbildning. Detta är något som 
behöver lösas för att robotcellen ska fungera korrekt. Detta måste även ske då operatörer ska 
kunna arbeta i samband med att produktionscellen är i drift. Lösningar på detta är bland annat 
att utrusta komponenterna som står för bearbetningen med insug som är kopplade till en 
industridammsugare. 

Projektgruppen har varit i kontakt med integratörer som erbjuder lösningar för att kunna ta 
hand om trädammet. Problemet med att ta fram en lösning som skulle kunna fungera till 
Performance Sk8 är att det är så många faktorer som spelar in för att kunna välja rätt sugenhet. 
Faktorer så som hur träpartiklarna sprider sig vid fräsningen och vilken mängd som behöver tas 
omhand gör det svårt att kunna uppskatta vilket sugenhet som är lämplig. Prislappen kan därför 
hamna mellan 30 000 – 140 000 kronor. 

För att hitta en passande lösning brukar arbetet gå till så att företag som Norcare besöker 
produktionen som skall utrustas med t.ex. en sugenhet. Skulle det vara så att det blir en stor 
spridning på trädammet och därför ett stort munstycke behöver arbetas kommer detta resultera i 
att en större variant av sugenhet kommer behöva användas. 

 

 
Figur	  11.	  Sugenhet	  från	  VC	  serien.	  

Detta är ett exempel på sugenhet. Bilden visar en sugenhet från VC serien med beteckning 
3055/F. Det är en 3 fas enhet, vilket rekommenderas till industrier där enheten kommer behöva 
stå på under längre perioder. VC serien är även en robustare maskin vilket ger att de klarar av 
partiklar som t.ex. träspån. 
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6.2 APR Automation AB 
Under informationsinsamlingen upprättades kontakt med systemintegratörerna APR 
Automation AB. Det framkom då att företaget redan blivit kontaktade av Performance Sk8 för 
att framställa en förstudie. LarsEvert på APR Automation delade gärna med sig av sitt arbete. 
Beslutet togs då att ha med företagets arbete som en del av denna förstudie. Dels för att kunna 
se hur APR Automation hade tänkt lösa problemet samt mäta projektgruppens lösningar mot 
denna. 

6.2.1 Om företaget 

APR Automation AB är ett automatiseringsbolag som är beläget i Arvika. Företaget har stor 
erfarenhet inom området då verksamheten har existerat i närmare 10 år. Företaget har 30-talet 
anställda som erbjuder projektering, konstruktion, tillverkning, montage och igångkörning, 
samt utbildning. 

6.3 APR’s förstudie. 
Förslaget innefattade två industrirobotar två fixturer samt en avsyningsstation. Ena roboten 
användes för att hantera ämnet samt den bearbetade produkten. Den andra användes enbart för 
bearbetning. Två fixturer användes för att minska cykeltiden. Då ett skatboardämne 
bearbetades så kunde den andra roboten plundra samt ladda nästa fixtur. 

6.3.1 Processtegen 

• En operatör laddar en pall med ämnen. (Produkterna ligger på pallen så att roboten kan 
söka efter den i ett antal högar). 

• Hanteringsroboten lägger ämnet under avsyningssystemet. 

• Kameran ger då position relaterat till två hål eller annan märkning. Roboten greppar 
produkten och lämnar över den till en tom fixtur. 

• Så snart bearbetningsroboten bearbetat klart går den till nästa fixtur. 

• Hanteringsroboten plundrar fixturen och palleterar den färdiga produkten på pall. 
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6.3.2 Uppskattning av cykeltid: 

 

Process Antal Hastighet Sekunder 

Renskärning 1600mm 100mm/s 16 

Bearbetning kanter 1300mm 100mm/s 13 

Bearbetning special 600mm 50mm/s 12 

Borrning 8st 3s 24 

Borrning 4st 3s 12 

Förflyttningar 18st 2 36 

  Summa: 113 
Tabell 2: Värdehöjande processer med tillhörande data. 

Då detta enbart var en grov uppskattning så trodde företaget att cykeltiden kunde trimmas 
något. 

6.3.3 Visualisering 

Företaget gjorde även modeller över hur bearbetningscellen skulle kunna se ut. 

 
Figur	  12.	  Bearbetningsrobot	  och	  de	  två	  fixturerna.	  
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Figur	  13.	  Bearbetningscellen.	  

6.3.4 Komponentlista 

Även en komponentlista samanställdes. 

 Beskrivning (APR helhetsåtagande) Antal 
 Inköp; Material   

1 KR90 R2700 pro 1 

2 Media mm 1 

3 Gripdon för lyft av brädor 1 

4     

5 Vision station 1 

6     

7 KR90 R2700 pro 1 

8 Media mm 1 

9 Stubbe 1 

10 Spindle system 1 

11 Frekvensstyrning 2 



30 

12 Fixtur 2 

13     

14 Skrottransportörer 4 

15     

16 Staket och säkerhet 1 

17     

18 Ljusbom & stativ 0 

19 Muting 0 

20 Säkerhets PLC för dörrar 1 

21 Säkerhetsrelä 0 

22 El 1 

23 PLC 1 

24 Ethernet kort för internt nätverk 1 

25 Nätaggregat 1 

26 I/O 16 + 16 0 

27 Modbuss till frekvensomriktare 0 

28 Nod 20 + 8 2 

29 ProfiBus master 1 

30 Skärm 10" 0 

31 Skärm 8" 1 

32 Skärm 5" 0 

33 Extra skärm, tangentbord, mus och 
skåp 

0 

34 El drifter 0 

35 Lasermätare med fästen 1 

36 Buss system 1 

37   1 

38 DDU (Distanskostnad ink. frakt) 1 

 
Tabell 3: Komponentlista för APR´s koncept. 
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6.3.5 Pris 

Ett prisförslag för denna lösning hamnade på 3 050 000kr inklusive leverans. 

6.4 Konceptförslag 
Ett helautomatiserat förslag ska kunna klara av alla bearbetningsprocesser utan att någon 
manuell hjälp skall behövas. Förslagen som togs fram var att cellen skulle kunna arbeta 
automatiskt från att ett skateboardämne hämtas från en pålastningsstation, till dess att alla 
bearbetningsprocesser genomförts och ämnet lämnats vid en avlastningsstation. 

6.4.1 Koncept 1: 

 
Figur	  14.	  Koncept	  1.	  

Bild ovan på hur arbetscellen skulle kunna se ut. Det som bilden visar är två robotar av varierad 
storlek. Den mindre hanterar plundring och laddning av pall och fixtur. Fixturen är roterbar 
vilket gör att tid, pengar och yta kan sparas. Cellen är även utrustad med en separat 
avsyningsenhet (ställningen i vitt) som analyserar det inkommande brädämnet. I 
produktionscellen finns även en bearbetningsrobot. Bearbetningsroboten är i detta fall utrustad 
med en elektrisk spindel. För att kunna byta verktyg finns till höger om roboten en 
verktygshållare för de olika fräsverktygen. Detta innebär att ingen manuell bearbetning 
kommer behövas. På och avlastningsroboten är tänkt att kunna plundra skateboardämnen från 
pall och sedan placera de på en utpall när de blivit färdigbearbetade. Avfallet som uppkommer i 
samband med fräs och borrningsoperationerna faller ner på bandtransportören som är placerad 
under fixturen. Denna är dirigerad till någon typ av container som kan tömmas vid behov. 
Eftersom inget direkt lösningsförslag på sugenhet kunde tas fram lades denna inte till i 
konceptet. Dock lades kostnad för en sugenhet med installation med i beräkningarna.  
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Ett förslag på hur insugningen av dammet skulle kunna vara att utrusta bearbetningsroboten 
med ett munstycke och slang för att kunna fånga upp dammet som uppstår vid bearbetning. 
Även plåtarna på bandtransportören som samlar in spillet kan utformas för att kunna rikta 
partikelspridningen mer och då fånga in dammet. 

Cykeltiden uppskattas till att bli något högre än de andra koncepten, dock har detta koncept en 
ökad flexibilitet då den är utrustad med verktygsväxlare. 

 
Figur	  15.	  Koncept	  1	  från	  annat	  perspektiv.	  

Processteg: 

Robot 1 (Förflyttningsroboten) laddar fixtur. 

IVC kameran analyserar skateboardämnet. 

Robot 2 (bearbetningsrobot) påbörjar bearbetning efter att skateboardämne roterats till rätt 
position. 

När bearbetningen är klar roteras det färdigbearbetade ämnet till plockroboten samtidigt som 
nytt ämne placeras framför bearbetningsroboten. 

Plockrobot placerar färdigbearbetad skateboard på utpall. 

Huvudkomponenter: 

Robot: KUKA KR 90 R2700 PRO & KUKA KR6-2  

Bearbetningsenhet: Colombo RS 110 

Fixtur: Tooltech 

Bandtransportör & insamlingsplåtar: Hanter It 

Verktygshållare: (Kringutrustning) 

Analysering: Sick IVC - 3D 
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Fördelar med koncept 1: 

• Konstant bearbetning 

• Lätt att anpassa t.ex. verktyg 

• Flexibel pga. ingen begränsning av verktyg 

Nackdelar med koncept 1: 

• Bör ha länge cykeltid då fler förflyttningar krävs 

• Svår att utveckla 

• Förhållandevis stor yta för produktionscellen 

6.4.2 Koncept 2: 

I detta koncept är endast en robot placerad i produktionscellen. Denna har utrustats med fixtur. 
Exempelvis en specialtillverkad vakuumfixtur, kostnaden är aningen högre än en stationär 
fixtur, dock tror författarna att det lönar sig då andra kostnader minskar. Det är tänkt att 
bearbetningsoperationerna som beskrivits tidigare ska ske genom att bearbetningsstationer 
placerats runt roboten. På detta sätt kan tid vinnas då verktygsväxlingar minskas genom att 
roboten förflyttar arbetsstycket till bearbetningsstationerna. Samt att stationerna kan utrustas 
med specialverktyg som ej vore möjligt att dressa en robot med. Efter uppskattande av hur lång 
cykeltid detta koncept har så bör den ligga ganska nära APR’s koncept. Uppskattningsvis några 
sekunder över då det är en del förflyttningar. Analyseringen av brädämnena är tänkt att ske på 
samma sätt som i tidigare exempel. Däremot har inte cellen utrustats med en separat 
visionsstation utan scannern placerades på roboten. Genom att minska antal komponenter till 
cellen blir även priset på utrustningen reducerat. 

Storleken på denna cell är mindre än de andra förslagen. Detta på grund av att det enbart är en 
robot samt att bearbetningsstationerna tar liten plats. 

Beroende på hur konstruktören väljer att konstruera och placera bearbetningsstationerna så 
finns möjligheten att i framtiden kunna investera i ytterligare en robot för att öka produktionen. 
Detta förutsatt att det går att programmera robotarna så att de turas om vid stationerna för att 
minska stopptid.  
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Figur	  16.	  Fräskoncept	  från	  www.kuka.se.	  

Figur 16 ovan på hur placeringen av IVC-scannern skulle kunna se ut. 

 
Figur	  17.	  Koncept	  2.	  

Processtegen för koncept 2: 

Roboten hämtar skateboardämne från pall. 

Bearbetningsoperationerna utförs av robot i samspel med frässtationerna. 

Färdigbearbetad skateboard placeras på utpall. 
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Figur	  18.	  Koncept	  2	  från	  annat	  perspektiv.	  

Spill och partikelbildning kommer lösas på liknande sätt som tidigare exempel. 

Huvudkomponenter: 

Robot: KUKA KR90 R2700 PRO 

Fixtur: Tooltech 

Bearbetningsstationer: Automizer – Delta 

Bandtransportör & styrplåtar: Hanter IT 

 

Fördelar koncept 2: 

• Pris 

• Minsta cellytan 

• Utvecklingsbar 

• Specialanpassade verktygslösningar 

Nackdelar koncept 2: 

• Ej konstant bearbetning då robot även plundrar och laddar pall 

• Lite längre cykeltid 
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6.4.3 Koncept 3: 

Detta koncept påminner mycket om koncept 1 när det gäller utrustning. Den största skillnaden 
är att verktygshållaren plockats bort. För att kunna byta verktyg har bearbetningsroboten 
istället utrustats med antingen en spindel med fyra roterande axlar, eller två tvärkopplade 
tvåaxliga spindlar. Detta medför att cykeltiderna kommer minska då verktygsbyten inte 
kommer vara nödvändiga och därigenom uppstår inga onödiga förflyttningar. Så en 
uppskattning är att detta koncept kommer vara några sekunder snabbare än konceptet ifrån 
APR dock ej någon markant skillnad.  

På och avlastning sker på samma sätt som i koncept 1. Hur placeringen av IVC-3D kameran 
placeras i cellen kan anpassas som de andra koncepten. Antingen installeras en separat 
analyseringsstation i cellen eller så utrustas roboten med kameran liknande i koncept 2. 

 
Figur	  19.	  Koncept	  3.	  

Huvudkomponenter: 

Robot: KUKA KR 90 R2700 PRO & KUKA KR6-2  

Bearbetningsenhet: Från Colombos sortiment. 

Fixtur: Tooltech 

Bandtransportör & insamlingsplåtar: Hanter It 

Analysering: Sick IVC - 3D 
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Figur	  20.	  Koncept	  3	  från	  annat	  perspektiv	  

Fördelar Koncept 3: 

• Få förflyttningar 

• Konstant bearbetning 

Nackdelar Koncept 3: 

• Svår att utveckla 

 

6.4.4 Koncept 4 

Efter förslag från Magnus Lindström på TKM Service i Torshälla så valde projektgruppen att 
kolla upp om det var möjligt att göra en helautomatisk lösning med hjälp av en CNC-maskin 
samt komponenter från tidigare koncept för att analysera, plundra och ladda maskinen m.m. 
Idén var då att CNC-maskinen skulle klara av alla bearbetningsmoment så robotens enda 
uppgift var att hantera brädämnet. 

Ingen bild över hur en sådan cell skulle kunna vara uppbyggd är framtagen. Orsakerna till detta 
är att konceptet avfärdats relativt tidigt under utvärderingen och är mer beskrivet under 
rubriken 7 kostnadskalkyl.  
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7 Kostnadskalkyl 
Arbetet med att ringa runt till företag och försöka få uppskattning på priser på programmering 
av olika system visade sig vara komplicerat. Riktlinjen som erhölls från systemintegratörer som 
gjort liknande projekt var: ”När ni tagit fram kostnaderna för all hårdvara, dubblera denna 
kostnad så får ni ett hyffsat värde på vad mjukvarubiten brukar kosta.” 10 

Arbetet med att försöka få fram exakta kostnadsförslag på koncepten uppskattades motsvara 
tiden att komma fram till koncepten. 

För att kunna leverera kostnadskalkyler jämfördes koncepten med en uppskattad kalkyl från 
APR automation. Kostnadskalkylen har då reglerats genom att subtrahera och addera kostnader 
för komponenter som skiljer sig mellan koncepten. Metoden ansågs ge en kostnad som bör 
ligga inom intervallet om 20%11. 

APR’s automationskoncepts kostnad uppskattades till ca 3050 000 kr inklusive installation och 
redo att tas i drift. 

7.1 Kostnadskalkyl för koncept 1 
Uppskattning av pris: 

Ca 3 050 000 kr inklusive installation och redo att tas i drift. 

Uppskattning av priset för koncept 1 bör ligga i närheten av priset som konceptet från APR 
automation.  

Anledningen är att koncepten har liknande huvudkomponenter och de olika lösningarna på 
bland annat bearbetningsapplikationerna bör ligga på samma nivå kostnadsmässigt. 

7.2 Kostnadskalkyl för koncept 2 
Uppskattning av pris: 

Ca 2 000 000 kr inklusive installation och redo att tas i drift. 

Uppskattning av priset för koncept 2 bör ligga under de övriga koncepten. Då det enbart är en 
robot och färre komponenter. 

7.3 Kostnadskalkyl för koncept 3 
Uppskattning av pris: 

Ca 3 050 000 kr inklusive installation och redo att tas i drift. 

Koncept 3 är det som bör överstämma mest med kostnadskalkylen från APR Automation. Detta 
på grund av att de kostsammaste huvudkomponenterna är liknande varandra. 

                                                
10 LarsEvert – APR automation 
11 Efter rekommendationer från Johan Ernlund 
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7.4 Kostnadskalkyl för koncept 4 
Uppskattning av pris: 4-5 miljoner. 

Huvudkomponenterna i detta koncept är dyrare än i tidigare exemplen. Detta koncept 
utvärderades till att bli avsevärt mer kostsamt jämfört med vad man får ut från övriga koncept. 
Koncept 4 visade heller ingen förbättring av prestanda som då skulle kunna vara en anledning 
till att rättfärdiga det höga priset. Detta är huvudanledningen till att detta förslag lades ner. 

7.5 Pay Off 
Uppgifter om vilken drifttid företaget hade tänkt sig erhölls ifrån Becket Colón vilket låg på 3 
skift 5 dagar i veckan. 

Eftersom en produktionscell sällan är hundraprocentig i drifttid så implementerades en 
reviderad kalkyl efter förslag från Johan Ernlund. En uppskattning på 80 % var rimlig och ger 
god marginal. Detta för att ta i beaktandet av underhåll, reparationer m.m. För kalkylmodell se 
bilaga D. 

 

 

	  

Koncept	  

	  

APR	   1	   2	   3	  

Kostnad	   3	  050	  000	   3	  050	  000	   2	  000	  000	   3	  050	  000	  

Cykeltid	   113	   109	   120	   125	  

Pay	  Off	  (100%)	  antal	  år	   1,7	   1,6	   1,2	   1,8	  

Pay	  Off	  (80%)	  antal	  år	   2	   2	   1,4	   2,3	  

Tabell 4: Uppskattning av priser samt Pay off för koncepten. 

Alla de olika koncepten fick goda värden i konceptkalkylen dock gick det inte att komma ifrån 
att koncept två hade mycket kortare Pay Off-tid då dess grundkostnad är så pass mycket lägre 
än de andra. 
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8 Summering 
8.1 Slutsatser och rekommendationer 
En stor nackdel har redan från projektstarten varit att vi ej kunnat besöka nuvarande produktion 
i Kina av förklarliga skäl. Att inte kunna göra noggranna mätningar och få en bra bild över hur 
processerna ser ut i dagsläget har varit en stor nackdel då det oftast brukar vara en 
grundläggande del i en förstudie. Detta har resulterat i att kalkylering och benchmarking av 
koncepten kontra nuvarande produktion ej har kunnat genomföras på ett grundligt och 
utförande sätt. Utan värden har fått uppskattats i investeringskalkylen och kan därför ej ses som 
pålitligt. Vi har istället ägnat större tid att ta fram koncept som är fullt genomförbara med 
komponenter som finns på marknaden och försöka få fram ett relevant pris på varje koncept. 

8.2 Resultat 
Förstudien har resulterat i ett antal koncept. Dessa har tagits fram efter många samtal med 
personer som har kunskap inom området. Detta för att verkligen försäkra oss om att de koncept 
och lösningar som framkommit under projekttiden är genomförbara. Tekniska osäkerheter som 
uppkommit har utretts och diskuterats. Vilket av dessa koncept som är bäst lämpat till 
Performance Sk8 är svårt att säga då det finns många faktorer att ha i beaktande och varje 
koncept har sina för och nackdelar. 

8.3 Rekommendationer för fortsatt arbete 
Rekommendationen till Performance Sk8 är att titta närmare på koncept nr 2 med en 
industrirobot som agerar som en fixtur och har olika bearbetningsstationer. Detta på grund av 
att det pris vi estimerade att produktionscellen skulle kosta är ganska markant under de övriga 
koncepten. Även sett utifrån ett flexibelt perspektiv passar lösningen in, då enstaka verktyg kan 
bytas ut och även specialverktyg användas utan att behöva göra stora förändringar på 
utrustningen. Storleken på cellen är mindre än de andra koncepten som innefattar två stycken 
robotar. Ytterligare undersökningar skulle kunna göras om det är möjligt att optimera arean än 
mer. Angående cykeltiden så har vi inte kunnat göra en beräkning då vi ej kunnat simulera 
cellen på grund av tidsbrist och bristande kunskaper inom de program som skulle vara 
nödvändiga. Dock skulle vi uppskatta cykeltiden till ungefär samma, möjligen något över, som 
den cykeltid som APR Automation uppskattade för sin lösning. Den tid som koncept 2 skulle 
förlora i och med förflyttningar så som plundring och scanning så tror vi att den skulle kunna 
tjäna in det på de processer där man istället kan använda specialverktyg så som ett borr som 
kan borra fyra hål eller mer simultant. Även som nämndes under APR’s förstudie så skulle 
cykeltiden förmodligen kunna trimmas vid ytterligare tester. Detta lever dock inte upp till den 
av Performance Sk8 önskade cykeltid på ca: 80 sekunder. 

Vi anser trots att kostnadskalkylerna på konceptenen grovts uppskattats så kan arbetet med 
denna förstudie fortfarande användas som beslutsunderlag till fortsatt arbete med att 
automatisera Performance Sk8´s produktion. Detta på grund av efterforskningarna som gjorts 
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om komponenter som bör klara av de krav som krävs för att möjliggöra 
skateboardtillverkningen. 

8.4 Analys av projektet 

8.4.1 Arbetsgång 

Arbetet med att ta fram förslag på hur en helautomatisk produktionscell bör kunna fungera 
visade sig vara svårare än förväntat. Vilka huvudkomponenter som krävs, flöde, kostnader med 
mera. Visade sig vara extremt komplext. Det visade sig när arbetet utvecklades att 
svårigheterna med projektet inte låg där de uppskattats. Problem som analyseringsbiten av 
brädämnet visade sig vara ett tidskrävande projekt att lyckas få fram förslag på. Detta medförde 
att tidsplanen för datainsamling blev mer utdragen än väntat. 

Handledaren Erik Hellström och Johan Ernlund på Robotdalen har genom att övervakat 
projektet och i jämna mellanrum haft möte med studenterna kunnat hjälpa till med 
arbetsgången. Då studenterna till denna rapport utförde examensarbetet på halvfart lästes även 
andra kurser simultant. Detta resulterade i att arbetstakten med projektet varierat. Tidsplanen 
har kunna hållits i sin helhet trots att tiden för de olika delmomenten skiljts sig än vad som 
planerats i början på projektet Se bilaga A. 

8.4.2 Kommunikation: 

Efter att ha utvärderat vilken information som söktes kontaktades företag i berörd bransch. 
Problemet blev att få tag i personer som hade den sökta kunskapen. När de sökta personerna 
svarade var de oftast väldigt hjälpsamma. Personal på företagen delade gärna med sig utav sin 
expertis och var intresserade av projektet. 

8.4.3 Litteraturstudie 

Ett utav de största problemen har varit att få tag i den information som behövts. Eftersom att 
ingen exakt liknande lösningar fanns att undersöka idag på skateboardtillverkning har arbetet 
med att få fram relevant information varit svår. Det finns mycket litteratur om logistiken i en 
produktionscell samt metoder för att samla in sökt information och bedriva projekt. Denna 
information har används för att driva projektet. Däremot att hitta applikationer och system som 
kan möjliggöra de olika flödena visade sig vara den verkliga utmaningen. 

8.4.4 Utvärderingsmetod 

Koncepten och lösningsförslagen har utvärderats på olika sätt. Lösningsförslagen var viktiga att 
de skulle fungera praktiskt och har därför utvärderats med experter inom berörda områden. 
Koncepten har utvärderats efter en jämförelsematris för att kunna visa beställaren vilka de olika 
fördelarna med koncepten är.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Det svenska företaget Performance Sk8 Europe AB vill flytta sin produktion av 
skateboards från Kina till Sverige. Detta för att få en större möjlighet att kontrollera kvalitet, 
producera mindre serier samt minska transporttid och kostnader.
Företaget har som önskan att automatisera en del av sin produktion för att i framtiden 
skaffa en helautomatiserad produktion. 

1.2 Syfte
Målet med projektet är att komma fram med en förstudie som underlag för att kunna 
införskaffa och automatisera en eller flera processer.

1.3 Mål
Projektets mål är att ta fram en förstudie till Performance Sk8 Europe AB som uppfyller de 
satta kraven. Förstudien ska innehålla olika kostnadsförslag för automatisering av valda 
processteg och fungera som beslutsunderlag för införskaffning av utrustning.

2. Projekt
2.1 Projektets etapper och resultat
Projektet kommer att styras av så kallade ”Gates” där man vid varje ”Gate” kommer att 
redovisa för Performance Sk8 hur projektet tar form och hur arbetet fortskrider. Projektet 
kommer i huvuddel bestå av fyra olika steg. Där det första kommer vara datainsamling och 
nulägesanalys, i det andra steget kommer analys och konceptgenerering inledas. I steg tre   
så sker konceptanalys och skrivandet av förstudien. Det avslutande steget består av 
simulering och visualisering av koncepten.

2.2 Avgränsningar 
Förstudien kommer att avgränsas till de processteg som äger runt efter att ett ämne är 
färdigpressat tills att det ska vidare till lackering. De värdehöjande processtegen som 
innefattas är följande:

1. Borra truckhålen 
2. Fräsa brädkonturen
3. Borra för TIP
4. Fräsa TIP fästen Ytterkurva
5. Frästa TIP fästen Innerkurva
6. Slippa kanterna
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3. Organisation
3.1 Projektorganisation och bemanning
Projektägare: Becket Colón (grundare, ägare, R&D)
Projektledare: Johan Ernlund
Utförare: Andreas Cederwall och Andreas Höök

3.2 Företagets organisation

4. Aktivitets- och tidplan
4.1 Etapper
På följande blad har en preliminär tidsplan för projektet infogats. Där kan man se de olika 
Gate’arna och planering av arbetsuppgifter samt ungefärliga tidpunkter för presentationer. 
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4.2 Tidsplanering
Projektet kommer att fortlöpa på halvfart under ca: 20 veckor. En förstudie kommer först 
att presenteras för Performance Sk8 AB efter ca: 12-14 veckor, därefter kommer en 
simulering av olika koncept att presenteras under vecka 16 om tid finns.

5. Projektadministration
5.1 Plan för möten
Bokas löpande under projektets gång i samråd med företaget.
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Bilaga	  B	  

Kravspecifikation	  
Här	  är	  några	  av	  de	  krav	  som	  ansågs	  vara	  viktiga	  vid	  framtagning	  av	  koncept.	  
Detta	  för	  att	  lösningarna	  ska	  kunna	  uppfylla	  de	  krav	  som	  prefomace	  sk8	  angivit.	  
Listan	  består	  av	  korta	  sammanfattningar	  för	  kraven	  och	  ska	  ses	  som	  en	  mall	  över	  
vilka	  egenskaper	  produktionscellen	  ska	  besitta.	  

Avsyning	  
Då	  variation	  bland	  bearbetningsämnena	  förekom	  så	  behövdes	  en	  lösning	  som	  
kunde	  läsa	  av	  och	  mäta.	  

Full	  automatiserat	  
Cellen	  bör	  vara	  helautomatiserad	  vilket	  betyder	  att	  inga	  manuella	  operationer	  
finns	  med.	  

Cykeltid	  
En	  cykeltid	  på	  under	  3	  minuter	  var	  önskvärt.	  

Flexibilitet	  
En	  hög	  flexibilitet	  i	  produktionscellen	  önskades	  för	  att	  kunna	  bearbeta	  olika	  
storlekar	  och	  olika	  former	  av	  skateboards.	  	  

Kostnad	  
Kostnaden	  skulle	  hamna	  under	  en	  rimlig	  gräns	  vilket	  sattes	  till	  ca	  4	  miljoner.	  
Kapacitet	  

Drift	  
Cellen	  ska	  kunna	  köras	  kontinuerligt	  i	  3	  skift.	  Med	  undantag	  för	  underhåll	  och	  
reparationer.	  



Pugh´s	  matris
Konceptutvärdering

Kriterier APR 1 2 3
Kostnad / + /
Storlek/area + + +
Kapacitet / -‐ +
Flexibilitet + + /
Utveckling + + /
Cykeltid / -‐ /
Pay	  Off / + /

Antal	  + 3 5 2
Antal	  / 5 0 6
Antal	  -‐ 0 2 0
Nettovärde 3 3 2
Rangordning 1 2 3

Kriterier Viktning 1 2 3
Kostnad 5 3 5 3
Storlek/area 3 2 4 2
Kapacitet 4 3 2 4
Flexibilitet 4 4 3 1
Utveckling 2 3 5 2
Cykeltid 4 3 2 4
Pay	  Off 3 4 5 4

Summa: 79 90 73

Koncept

Koncept

REFEREN
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Bilaga	  C



Pay	  Off	  Kalkylering
Pay	  off 0 1 2

Grundivestering -‐2	  000	  000 Grundivestering -‐2	  000	  000
Cykeltid	  (sek) 120 Inbetalningar 1	  728	  000 1	  728	  000
Drifttid	  (h/år) 5	  760 Ack	  nettobetalningar,	  odiskonterade -‐2	  000	  000 -‐272	  000 1	  456	  000
Reviderad	  drifttid	  (h/år) 4	  608

Kostnad	  inköp	  Kina	  (kr/bräda) 65 Reviderad	  pay	  off 0 1 2
Kostnad	  produktion	  (kr/bräda) 55 Grundivestering -‐2	  000	  000
Skillnad	  i	  tillverkningskostnad 10 Inbetalningar 1	  382	  400 1	  382	  400

Ack	  nettobetalningar,	  odiskonterade -‐2	  000	  000 -‐617	  600 764	  800
Antal	  brädor	  i	  timmen 30
Antal	  brädor	  i	  månaden 14	  400
Antal	  brädor	  om	  året 172	  800

Förtjänst	  i	  månaden 144	  000
Förtjänst	  om	  året 1	  728	  000 Antal	  år	  100% 1,15740741
Reviderad	  förtjänst 1	  382	  400 Antal	  år	  80% 1,44675926
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3 4 5 6 7 8 9 10

1	  728	  000 1	  728	  000 1	  728	  000 1	  728	  000 1	  728	  000 1	  728	  000 1	  728	  000 1	  728	  000
3	  184	  000 4	  912	  000 6	  640	  000 8	  368	  000 10	  096	  000 11	  824	  000 13	  552	  000 15	  280	  000

3 4 5 6 7 8 9 10

1	  382	  400 1	  382	  400 1	  382	  400 1	  382	  400 1	  382	  400 1	  382	  400 1	  382	  400 1	  382	  400
2	  147	  200 3	  529	  600 4	  912	  000 6	  294	  400 7	  676	  800 9	  059	  200 10	  441	  600 11	  824	  000


