
En modern förpackningslösning 
för stora fräsverktyg 
 

 
id tillverkning av kugghjul 
används stora fräsverktyg, så 
kallade snäckfräsar. För att 

dessa ska kunna hanteras på ett effektivt 
sätt i produktionen, så krävs en modern 
och nytänkande förpackningslösning. 
 
I Köping i Västmanlands län ligger en av 
världens ledande och mest moderna 
transmissionsfabriker. Fabriken är en del 
av Volvo Group Trucks Operation och det 
är denna fabrik som tillverkar kugghjul och 
monterar ihop växellådor som sedan ska 
användas i Volvos lastbilar, bussar, 
grävmaskiner och i andra av företagets 
maskiner.  
 Under en period på 20 veckor som 
detta examensarbetet genomfördes, har en 
ny förpackningslösning utvecklats, 
konstruerats och designats som ska 
användas för att hantera stora fräsverktyg 
som används i produktionen vid fabriken i 
Köping. Dessa stora fräsverktyg är så 
kallade snäckfräsar och de används för 
tillverkning av kugghjul till växellådor. Det 
som är speciellt med snäckfräsarna är att 
de är stora, cylindriska och avlånga 
fräsverktyg som väger upp emot 20 kg.  

En existerande förpackningslösning 
finns idag för hantering av snäckfräsarna. 
Denna börjar dock bli föråldrad och är inte 
optimalt utformad för industriellt 
användande. Snäckfräsarna transporteras 
kontinuerligt i en loop mellan förvaring, 
produktion och för omslipning. 
Förpackningslösningen måste fungera på 
ett optimalt sätt, för alla dessa tre ställena 
samt för transporten där emellan. 

  
 Problem som finns med den 
befintliga förpackningslösningen är bland 
annat att den är smutsig, passar inte alla 
modeller, har dålig ergonomi och är svår att 
lyfta. Det är viktigt att lösa dessa problem 
för att minska slitaget på fräsarna samt för 
att förbättra kvalitén på tillverkade kugghjul. 

I figur 1 så visas det nyutvecklade 
konceptet på en ny förpackningslösning för 
snäckfräsar. Konstruktionen är baserat på 
behov ifrån användare och är utvecklad för 
att lösa befintliga problem med den 
nuvarande förpackningen. Det nya 
konceptet finns i tre storlekar som passar 
samtliga av dagens snäckfräsar. 

 

 
Figur 1: Koncept för ny förpackningslösning. 

 
Förhoppningen är att den nya 

förpackningslösningen kommer att börja 
användas så fort som möjligt i produktionen 
för att personal i fabriken ska slippa den 
nuvarande förpackningen och dess 
problem och äntligen få arbeta med en ny 
och modern förpackning. 
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