
Automatiserad sjunkspärr för lyftbord av saxliftsprincip 
 
För att förflytta tyngre objekt i höjdled finns det många olika tillvägagångssätt. Men då en 
lyftrörelse är likadan och upprepande är ett av de vanligaste sätten inom industrin att utföra 
denna lyftrörelse med hjälp av ett saxlifts-lyftbord. Genom utvecklingsprojektet har en 
mekanisklåsning utvecklats som är tänkt att kunna implementeras på samtliga storlekar av 
lyftbord för att göra dem säkrare och billigare. 
 
Marco AB är ett 80 år gammalt företag beläget i Ängelholm, Skåne, som är marknadsledande 
i Europa på kundanpassade lyftbordslösningar. Det är för Marco AB som studenten Sebastian 
Anderson har utfört det här examensarbetet med ambitionen att utveckla ett enkelt och billigt 
tillbehör som ska kunna ersätta ett befintligt tillbehör som företaget idag erbjuder sina kunder. 
Ett saxlifts-lyftbord utför en vertikalrörelse med hjälp av en eller flera hydraulcylindrar som 
genom att dra ihop en saxkonstruktion lyfter ett ovanplan från ett nedreläge till ett stannplan 
beläget högre upp. Den absolut främsta fördelen med ett lyftbord är att det varken kräver 
konstruktion beläget ovanför själva ovanplanet eller kräver ett omkringliggande schakt som 
en vanlig hiss gör. 
 
Trots saxliftars geniala konstruktion så finns det viss problematik med avseende på vilken 
exakt höjd ett lyftbord lyfter beroende på vilken last som lyftbordet är lastat med, vilket beror 
på hydrauloljans möjlighet till att komprimeras vid högt tryck om oljan är av dålig kvalité och 
inte byts ut regelbundet. Vilket troligen sällan görs i ett lyftbord beläget i en grop i en 
produktionslinje. Även mekanisk fjädring i konstruktion ger uppkomst till det här fenomenet. 
Av ovannämnd problematik med hydraulik och mekanisk fjädring så finns det ibland krav 
från kunder till Marco AB på att en mekaniskspärr, också kallad sjunkspärr, ska finnas 
installerad i lyftbordet. Sjunkspärren ska förhindra lyftbordet från att sjunka över längre tid på 
grund av läckage i hydraulik och den ska även se till att lyftbordet alltid har samma lyfthöjd 
oberoende av vilken last som det är belastat med.  
 

  
Figur 1, dubbelsax lyftbord.  Figur 2, enkelsax lyftbord med shotbolts inbyggt i ovanplan. 
 
Det enda sättet för företaget att kunna erbjuda sina kunder en exakt lyfthöjd tidigare har varit 
genom att sälja lyftborden med ett tillbehör som heter shotbolts, se figur 2 ovan. Problemet 
med shotbolts är att de är dyra och att de kräver ett omkringliggande schakt, precis som en 
vanlig hiss. 
 
 



Utvecklandet av det nya tillbehöret inleddes med en förstudie, vilken visade på möjligheter 
som företaget tidigare inte varit upplysta om. Förstudien visade på att om 2 stycken specifika 
regioner av saxlifts-konstruktionen kunde låsas i förhållande till omkringliggande struktur, så 
kunde tillräckligt låga variationer i lyfthöjd erhållas beroende på storlek av last, för att antas 
vara acceptabla.  
Det var utifrån insikten från förstudien som produktutvecklingsarbetet påbörjades. Genom en 
produktutvecklingsprocess togs ett koncept fram som vidareutvecklades och 
tillverkningsanpassades efter företagets produktionslinje. För att utvecklingsprojektet skulle 
anses vara lyckat vid avslutandet var det viktigt att hålla styckpriset för den slutgiltiga 
produkten på en låg nivå och samtidigt möjliggöra enkel implementering av produkten i de 
standardmodeller av lyftbord som företaget har. En prototyp för det vidareutvecklade 
konceptet tillverkades och efter tester utförda på prototypen visades goda testresultat. 
Nyckeln till att den slutgiltiga prototypen kunde anses vara lyckad låg i att enkla mekaniska 
lösningar utförde samma uppgifter som befintliga sjunkspärrsprodukter haft dyra 
komponenter till att utföra. 
 

Figur 3, det vidareutvecklade konceptet illustrerat i CAD-programmet Solidworks 2016. 
 
De 3st lastbärande delarna är illustrerade i figur 4, nedan där de komponenter i sjunkspärren 
som inte bär någon betydande last är gömda. 

 
Figur 4, de lastbärande delarna illustrerade som monterade i lyftbordet vid lyfthöjd 
 
Från det läget som presenteras i figur 4 ovan så beskrivs avlåsningen från sjunkspärren steg 
för steg nedan. 
Genom att lyftbordet lyfter uppåt en liten bit så kommer först sprintarna i sprintarmarna att 
lämna krokarna. Efterhand som lyftbordet rör sig uppåt och saxarmen med sprintarmarna rör 
sig mot fästsidan så kommer styrtappen i sprintarmarna att tillslut nå styrskenans skarpa kant. 
Då styrtappen når styrskenan så kommer sprintarmarna att tvingas rotera uppåt. Se figur 5A 
och figur 5B nedan.  



  
Figur 5A och figur 5B, styrtapp illustrerad som ljusblå/turkos till vänster i bild. 
 
För att sprintarmarna ska vara möjliga att hållas uppfällda för att förhindra dem från att inte 
fastna i krokarna igen så har gasfjädern lagts till. Det är när gasfjäderns kortaste längd har 
passerats som den växlar om till att trycka sprintarmarna uppåt istället för att trycka ner dem 
mot bottenramen.  
Figur 6A nedan illustrerar när sprintarmarna är uppfällda med hjälp av gasfjädern och då 
lyftbordet är på väg att röra sig nedåt.  
 

 
Figur 6A t.v. sprintarmarna är uppfällda med hjälp av gasfjädern och lyftbordet håller på att röra sig nedåt. Figur 
6B t.h. och styrtappen har slått emot styrskenans returbacke 
 
När lyftbordet har körts tillräckligt långt ner så når styrtappen tillslut styrskenans returbacke 
som är den sneda delen av styrskenan som syns vänster i bild i figur 6A ovan. 
Returbacken tvingar sprintarmarna att rotera tillbaka ned mot bottenramen och när 
gasfjäderns kortaste läge har passerats så slår den om och trycker sprintarmarna nedåt istället 
för uppåt. Figur 6B ovan illustrerar när gasfjädern har slått om och sprintarmarna istället 
ligger mot bottenramen. En låsningscykel är nu över och lyftbordet kan åter låsas till 
sjunkspärren om lyftbordet körs upp i sin lyfthöjd igen. 
 
  
 
 


