
 

 
 
 
 
 

Utveckling av hjulhållare för cykelhållare 
 

 

Niclas Tjäderborn 

Christian Holm 

EXAMENSARBETE 2009 
MASKINTEKNIK 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Development of wheel holder for bike 
carrier 

 
Niclas Tjäderborn 
Christian Holm 

 
Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom 
ämnesområdet Maskinteknik. Arbetet är ett led i den treåriga 
högskoleingenjörsutbildningen. Författarna svarar själva för framförda åsikter, 
slutsatser och resultat. 
 
Handledare: Mikael Cederfeldt 
 
Omfattning: 15 poäng (C-nivå) 
 
Datum: 
 
Arkiveringsnummer: 

 

  

Postadress:  Besöksadress:  Telefon:   
Box 1026  Gjuterigatan 5  036-10 10 00 (vx)  
551 11 Jönköping 



Abstract 

Abstract 
This report is a bachelor thesis work within the field of Product Development and 
is also an assignment for Thule Sweden. The work has been performed by Niclas 
Tjäderborn and Christian Holm, students at the Mechanical Engineering Program 
with major in Product Development and Industrial Design at Jönköping School 
of Engineering during spring the semester of 2009. 

The thesis work concerned the development of a new wheel holder for bike carrier 
for Thule Sweden. The background to the project was that the initiator wanted a 
more user friendly wheel holder with better design than those available on the 
market. The wheel holder is able to be implemented on one or several of Thule’s 
current wheel holders. The report continues the entire process from pre-study to 
the finished prototype. One of the challenges concerning the project was that the 
wheel holder should be able to attach bicycle wheels that have large variations in 
dimensions; due to this a specific investigation concerning dimensions was 
performed. A patent investigation was also made in order to find out what patents 
that currently exist. Seven different concepts with several versions have been 
developed during the project work, all of them created in CAD, specifically using 
Solidworks. After a four phase’s evaluation, one of these concepts was chosen. This 
final concept was further developed and a prototype was made in 3D-printer.     

The authors of this thesis would like to thank everyone that has been a great help 
during the thesis work. A special thanks goes to Joakim Andersson and Anders 
Lundgren at Thule Sweden.  
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Sammanfattning 

Sammanfattning 
Denna rapport behandlar ett examensarbete inom ämnet produktutveckling och är 
ett uppdrag av Thule Sweden. Arbetet har utförts av Niclas Tjäderborn och 
Christian Holm på Maskiningenjörsprogrammet med inriktningen 
Produktutveckling och Design på Jönköpings Tekniska Högskola under 
vårterminen 2009.   

Examensarbetet innebar att utveckla en ny hjulhållare för cykelhållare åt Thule 
Sweden. Bakgrunden till projektet var att uppdragsgivaren önskade en exklusivare 
och mer användarvänlig hjulhållare än vad som finns på marknaden. Hjulhållaren 
skall kunna implementeras på en eller flera av Thules befintliga hjulhållare. 
Rapporten innefattar allt ifrån förundersökning till färdig prototyp. En stor 
utmaning med arbetet är att hjulhållaren skall klara att fästa cykelhjul som har 
stora dimensionsvariationer, varför en särskild dimensionsundersökning utfördes. 
En patentundersökning är gjord för att ta reda på vilka befintliga patent som finns. 
Sju olika koncept med flertalet versioner har framkommit under projektet, 
samtliga uppritade i CAD med hjälp av Solidworks. Efter sållning i fyra faser var 
en av dessa koncept kvar. Denna finslipades ytterligare och en prototyp är gjord i 
3D-printer. 

 

 

Ett stort tack går till alla som har hjälpt till under arbetets gång. Särskilt tack till 
Joakim Andersson och Anders Lundgren på Thule. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord 
Cykelhållare, Hjulhållare, Thule, Produktutveckling, Design  
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1 Inledning 
Examensarbetet utförs som ett produktutvecklingsprojekt i samarbete med Thule. 
Uppdraget som författarna har fått från Thule är att utveckla en ny hjulhållare till 
deras nuvarande och framtida cykelhållare. 

Målet med arbetet är att utveckla en ny hjulhållare som är mer lättanvänd och mer 
exklusiv än den befintliga. Cykelhållaren skall vara den mest användarvänliga på 
marknaden. Den ska passa till alla typer av hjul och önskvärt är att den är 
universell så att den kan appliceras på en eller flera av Thules nuvarande och 
framtida cykelhållare. Under arbetets gång så kommer författarna att använda sig 
av olika produktutvecklingsverktyg. Arbetet kommer att utföras i flera steg från 
idégenerering till färdig prototyp. Författarna har skapat flera koncept som sedan 
sållats ner till ett koncept som det byggs en prototyp av. 

Examensarbetet är det sista steget i utbildningen till högskoleingenjör i 
Maskinteknik med inriktningen Produktutveckling och Design. 

Rapporten kommer inleda med en problembeskrivning och en beskrivning av 
befintliga produkter. Därefter kommer en beskrivning av hur författarna har 
skapat olika koncept och hur sållningsarbetet har lett till att en prototyp av ett av 
koncepten har skapats. Sållning kommer att ske vid flera tillfällen allt efter olika 
idéer utvecklas.  

Efter sållningsprocesserna så kommer en beskrivning av hur konstruktion och 
prototypbygge har utförts. 
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1.1 Bakgrund 
Användare av cykelhållare har idag högre krav på användarvänlighet och att 
smidigt kunna fästa cykeln på cykelhållaren. Att kunna ta av och sätta fast cykeln 
på ett snabbt och enkelt sätt är ett allt viktigare kundkrav. Cykelhållaren måste 
samtidigt på ett säkert sätt kunna frakta cykeln vid färd och cykeln får ej lossna 
från cykelhållaren vid en eventuell krock. Thule har gett författarna i uppdrag att 
utveckla en ny hjulhållare till cykelhållare som passar kundernas behov. 

1.1.1 Befintliga produkter 

Thule har för närvarande ett flertal olika cykelhållare inom sitt produktsortiment. 
Produktsortimentet brukar delas in i tre olika typer av cykelhållare. Dessa är 
takmonterade, dragkroksmonterade samt cykelhållare för montering på 
bagageluckan. Samtliga takmonterade cykelhållare och vissa av cykelhållarna för 
bagageluckemontering och dragkroksmontering använder sig av hjulhållare som 
cykelinfästning. I nuläget används snabbspännen som hjulhållare på samtliga 
produkter. De stora fördelarna med denna är att den är relativt billig och den 
klarar av ett stort spann av olika däckdimensioner. För bilder på den befintliga 
produkten se bilaga 7.2, Befintlig produkt 

1.1.2 Problembeskrivning 

Arbetet innebär att en hjulhållare till Thules befintliga cykelhållare skall utvecklas. 
Önskvärt är att hjulhållaren passar flertalet cykelhållare, både takmonterade och 
dragkroksmonterade men detta är inte ett krav. Hjulhållaren skall hålla fast hjulen 
under transport och klara samtliga säkerhetskrav som ställs på cykelhållare. Stora 
krav ställs på att användaren enkelt skall kunna sätta fast och ta bort cykeln från 
cykelhållaren. Hjulhållaren skall kunna hålla fast olika cykelhjul med varierande 
bredd, höjd och diameter. Thules nuvarande produkt är inte tillräckligt 
användarvänlig. Användaren måste arbeta bakom hjulet vilket inte är optimalt då 
det är trångt och svåråtkomligt. Att behöva arbeta mot hjulet ökar också risken att 
användaren blir smutsig. Vissa användare har dessutom satt det nuvarande spännet 
åt fel håll vilket inte ger någon fasthållning alls. Hjulhållarna måste ställas in i rätt 
läge innan cykeln lyfts upp på cykelhållaren och det är svårt för användaren att 
bedöma avståndet mellan hjulen så att hjulhållaren ställs in på rätt plats. 

1.1.3 Företagsanalys 

För att få en bättre bild av företaget Thule och dess verksamhet så är en 
företagsanalys genomförd. Se bilaga 7.7, Företagsanalys. 
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1.2 Syfte och mål 
Syftet med arbetet är att utveckla en hjulhållare som klarar av samtliga krav som 
dagens hjulhållare klarar av men ska samtidigt vara betydligt mer användarvänlig. 
För att fortsätta vara i framkant inom området för cykelhållare så vill Thule därför 
ta hjulinfästningen till en ny nivå. 

Målet med arbetet är därför att leverera en färdig prototyp av ett koncept på 
hjulhållare som Thule skall kunna använda till deras nuvarande cykelhållare. 
Hjulhållaren ska vara den mest användarvänliga på marknaden och passa in såväl 
tekniskt som designmässigt i Thules nuvarande cykelhållarsortiment. Produkten 
ska klara av de tester som en cykelhållare måste klara av, både standardtester och 
Thules interna tester. 

 

1.3 Funktionsanalys 
En funktionsanalys är gjord för att ta reda på vilka funktioner som är viktiga för 
produkten.  I funktionsanalysen så finns det även en integrerad kravspecifikation 
där vissa krav har uppkommit under arbetets gång. De fulständiga 
funktionsanalysen finns i bilaga 7.3 funktionsanalys 

 

1.4 Metod 

1.4.1 Förundersökning 

Förundersökningen används för att samla in fakta och data till funktionsanalysen 
och för att ge mer kunskap inom området för examensarbetet. Data samlas in 
genom undersökningar hos olika cykelhandlare som har kunskaper inom området.  

1.4.2 Brainstorming 

En metod för att skapa olika idéer är brainstorming. Alla idéer till lösningar som 
kommer fram under brainstormingen ska skissas eller skrivas ner på papper så att 
inga idéer glöms bort. Ingen kritik får förekomma mot någon idé eftersom olika 
idéer kan leda till nya lösningar och nya idéer. Brainstorming har använts vid flera 
tillfällen under utvecklingen av hjulhållaren. [2] 

1.4.3 Sållning 

Sållning används för att få ner antalet förslag till en slutlig lösning. Sållning kan 
användas i flera steg och på flera detaljer i hjulhållaren. För att ta reda på vilka 
idéer som ska tas bort så jämförs alla idéers styrkor och svagheter mot varandra och 
de förslag med de bästa egenskaperna kan utvecklas vidare. Sållningen i rapporten 
har skett i samspråk med handledarna på Thule som har granskat och 
kommenterat de idéer som författarna har. Thules yrkeskunnighet och ”know-
how” har varit grunden för beslut om vilka idéer som ska sållas bort och vilka som 
ska vara kvar. 
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1.4.4 Morfologisk matris 

Med hjälp av en morfologimatris så kombineras olika lösningar och funktioner så 
att flertalet koncept kan skapas. Morfologimatrisen ger en översikt av vilka 
lösningar som används och vilka lösningar som sållas bort.  [2] 

1.4.5 Konstruktion i CAD 

För att få en bra överbild av de olika koncepten så skapas CAD-modeller 
(Computer Aided Design) som motsvarar modellen i verkligheten. CAD 
modellerna ger en översikt av proportioner och storlek samt hur mekanik kommer 
att fungera i den slutliga produkten. För att konstruera CAD-modeller så har 
författarna använt sig av Solidworks. 

1.4.6 Prototypgenerering 

En prototyp kommer att skapas på Thule som tillhandahåller med en 3D-printer. 
Delarna byggs sedan ihop och testas. 

 

1.5 Avgränsningar 
Examensarbetet sker i samarbete med Thule som handhaver två handledare, 
Joakim Andersson och Anders Lundgren, som ska hjälpa författarna med arbetet. 
Joakim och Anders kommer i fortsättningen av rapporten att refereras som 
”handledarna”. Ett första möte ägde rum på Thule där författarna fick en kort 
beskrivning av vad handledarna avser att uppdraget ska leda till. Handledarna vill 
att författarna skapar ett koncept på en hjulhållare som ska passa på Thules 
cykelhållare. Önskvärt är att en prototyp skapas på en eller flera koncept. 
Författarna har inget krav på att hjulhållaren ska passa till nuvarande profil som 
den nuvarande hjulhållaren sitter på, handledarna menar att profilens form går att 
anpassa till hjulhållaren istället. Det är önskvärt om hjulhållaren kan passa till så 
många cykelhållare i Thules nuvarande sortiment som möjligt men detta är inte 
ett krav. Alla koncept som författarna skapar kommer att visas upp för 
handledarna och deras expertis kommer att ha stor betydelse i sållningsprocessen. 
Författarna kommer att ha kontinuerliga möten med Thule där de redovisar hur 
långt de har kommit i arbetet. Då uppdragsgivaren vill skydda en eventuell 
framtida produkt så kommer inga bilder att publiceras på den slutliga lösningen i 
rapporten. 

 

1.6 Disposition 
Genomförandedelen är den mest omfattande delen i rapporten och innefattar ett 
förstadie som beskriver de första moment författarna gjort i arbetet. Därefter 
kommer en konceptdel där alla koncept presenteras med bilder och kommentarer 
samt sållningen av dessa. Under resultatavdelningen presenteras det slutliga 
konceptet. 



Genomförande 

2 Genomförande 
2.1 Förstadie 

2.1.1 Förundersökning 

En förundersökning är utförd för att ta reda på inom vilka hjuldimensioner 
hjulhållaren ska klara av. Förundersökningen utgör en grund för kravsättningen. 
Genom att utföra mätningar på bredd och höjd på olika cykelhjul hos tre lokala 
cykelhandlare har data insamlats. En undersökning över hur stora 
marknadsandelar de olika däcktyperna har gjordes i samband med 
hjuldimensionsundersökningen. Denna utfördes genom att cykelhandlarna fick 
uppskatta hur stor andel som säljs av varje cykeltyp. informationen som framkom 
av undersökningarna sattes sedan in i ett Excel-blad där det skapas relevanta 
tabeller. Med hjälp av tabellerna som framkom av undersökningen bestämde 
författarna tillsammans med uppdragsgivaren vilka övre och undre gränsvärden 
som ska användas som krav på höjd och bredd. 

 

 

 
Figur 1 Däckdimensioner 
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Genomförande 

2.1.2 Patentundersökning 

En patentundersökning genomförs av författarna för att få idéer och förslag på 
olika lösningar till hjulhållare. Patentundersökningen genomfös med hjälp av 
Espacenet som är en databas för patent. Patentundersökningen resulterar i att flera 
patent används som inspiration till fortsatt idégenerering av hjulhållare.  

Nedan följer några av de patent som används som inspiration med en kommentar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2 Universal rest for the transportation of a 
bicycle on a roof rack 0 057 824 A1 [3] 

 

 

 

Kommentar: Konstruktionen är robust och har en enkel användning av stången 
som håller fast i ramen. Hjulen hålls fast med snabbspännband, dock med två på 
varje hjul vilket ökar antal steg användaren måste använda sig av vid låsning och 
upplåsning av hjulen. 

10 
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Genomförande 

 
Figur 3 ROOF CARRIER FOR BICYCL P2003-72476A [3] 

 

Kommentar: Konstruktionen använder sig utav en krok som fästs i den ena 
trampan på cykeln och ett spännband som fästs vid den andra trampan på cykeln. 
Hjulen stabiliseras av en rörskena som hjulen står i och som böjs upp längst ut vid 
hjulen. Konstruktionen gör det enkel för användaren att låsa fast och låsa upp 
fästena vid tramporna men konstruktionen blir instabil då det inte finns något 
som håller fast i ramen. 
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Genomförande 

 
Figur 4 Ride-ready bike carrier system US5435475 (A) [3] 

 

Kommentar: Cykelhjulet hålls fast i skruven som sitter i navet på hjulet med en 
arm som går upp från skenan. Hjulen ställs i skenor som sitter fast mot skenan. 
Cykelhållaren fungerar endast på cyklar med samma nav, alltså är den inte 
universell. 

12 



Genomförande 

 
Figur 5 READY-TO-RIDE BICYCLE CARRIER WO2008099386 (A1) [3] 

 

Kommentar: Konstruktionen liknar Thules nuvarande lösning för infästning mot 
hjulet. Istället för att ha en arm med en klo som håller i ramen så användes en 
krok som håller i ramen. Positivt är att lösningen har få steg användaren måste 
utföra för att sätta fast cykeln. 

 
Figur 6 Lift assist bicycle carrier for car rooftop 5,709,521 [3] 
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Genomförande 

Kommentar: En länkarm som håller fast i ramen gör konstruktionen robust. 
Hjulen är inte fastspända utan vilar mot skenor som sitter fast på sidan mot 
skenan. Lösningen med att hjulen ska ha en anläggningsyta med vinkel är något 
författarna har tagit inspiration ifrån. 

 
Figur 7 BICYCLE RACK FOR A VEHICLE BED US 2007246496 (A1) [3] 

 

Kommentar: Denna cykelhållare är till för att användas på flaket på en pick-up. 
Hjulet ställs i en cykelställ-liknande ramkonstruktion och hjulet hålls fast med 
hjälp av en krok. 
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Genomförande 

 
Figur 8 BICYCLE CARRIER US 2008/0164292 (A1) [3] 

 

Kommentar: Cykeln hålls fast med fyra stycken infästningspunkter, två på varje 
hjul. Konstruktionen gör så att användaren måste utföra fyra steg för att låsa fast 
och låsa upp cykeln från cykelhållaren. Dessutom sker infästning högt upp på 
cykeln och då når de flesta användare inte upp utan att stå upp något. 
Konstruktionen blir stabil eftersom den har infästning både mot undersidan och 
översidan av hjulet. 

 
Figur 9 Bicycle carrier to attach a bicycle to vehicle WO 02/079003 (A1) [3] 
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Genomförande 

Kommentar: Konstruktionen är till för bagagelucksmonterade cykelhållare. 
Hjulen placeras i två ramar som stabiliserar cykeln och som har snabbspännband 
som låser fast hjulen. Cykelhållaren är inte anpassad för att klara av olika storlekar 
på cyklar. 

 
Figur 10 A BICYCLE CARRIER FOR MOTOR VEHICLE ROOF WO 02/08019 
(A1) [3] 

 

Kommentar: Konstruktionen är en lösning för att låsa fast ramen på cykeln. Det 
stag som går upp ovanför klorna är höj och sänkbar och när den trycks nedåt så 
självlåses klorna mot ramen. När staget vid upplåsning höjs så fjädrar klorna 
tillbaka till utgångsläget och ramen blir fri från fasthållning. 
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Genomförande 

 
Figur 11 Bicycle carrier US 2008/0053926 (A1) [3] 

Kommentar: För att låsa fast cykeln i denna cykelhållare så krävs det att 
framhjulet tas bort från cykeln. Detta minskar användarvänligheten och 
användaren måste utföra flera steg för att sätta fast cykeln i cykelhållaren. 
Infästningen mot bakhjulet är likt Thules nuvarande lösning för hjulhållare. 

 
Figur 12 Bicycle carrier 4,524,893  [3] 

Kommentar: Skenan till denna konstruktion är v formad och hjul placeras i 
skåran. Infästningen sker med spännband, ett vid bakhjulet och två vid framhjulet. 
Runt bakhjulet fälls det upp en ram som stabiliserar cykeln och håller fast hjulet på 
ovansidan. 
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2.1.3 Infästningar 

Efter att en patentundersökning utförts så diskuterades det om var på hjulet 
infästningen ska sitta. De olika förslag som kom fram är: 

• Nav 

• På insidan av hjulet 

• På utsidan av hjulet 

• Under hjulet 

(se bilaga 7.5 Morfologisk matris) 

2.1.4 Geometri 

En geometrimall skapas för att ta testa olika geometrier på klor och olika 
infästningspunkter. Storleken på hjulen är tagna från kraven som finns i 
funktionsanalysen. Olika klor med olika former skapades i papp och testas på olika 
infästningspunkter som är utmätta i förhållande till centrumlinjen från hjulen. 
Författarna testar att öppna och stänga olika klor för att se vilka geometrier och 
infästningspunkter som passar bäst. Eftersom differensen mellan det största och 
minsta hjulet är så stort så är det svårt att hitta en geometri som passar till båda. 
Resultatet av testet är att flera infästningspunkter används vidare i de olika 
koncept som skapas. De bästa infästningspunkterna är de som sitter på sidorna 
högt upp 1-5 (se figur 13). De ger en bra geometri på klorna som passar till både 
stora och små hjul. Mer bilder finns i bilaga 7.6 geometrimall 

 
Figur 13 Infästningspunkter 
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2.1.5 Idégenerering 

Det första författarna gjorde under arbetet var att brainstorma för att få fram idéer 
på hur problemet skulle lösas. Efter brainstormingen så utvärderades koncepten 
som hade framkommit. Målet var att skapa så många koncept som möjligt för att 
sedan sålla bort några koncept i samtal med Thule. Efter att alla förslag hade 
presenterats så delades de in i olika kategorier som sedan namngavs. 
Idégenereringen resulterade i att flera koncept skapades. 

• ”Cykelbygel” 

• ”Klo” 

• ”Kloss” 

• ”Kopphållare” 

• ”Kratthållare” 

 

2.2 Konceptstadie 
Efter att flera koncept har genererats så fortsatte arbetet i cad för att tydligare 
kunna förklara funktionerna i de olika koncepten. CAD-modeller och förklaring 
av funktionerna presenteras för handledarna på Thule. Sållning genomförs i 
samråd med handledarna efter diskussion av fördelar och nackdelar av varje 
koncept. De koncept som inte sållats bort utvecklas vidare. Vissa koncept har lett 
till att nya koncept skapats och tagit avstamp eller influerats från tidigare koncept. 

 

 

Konceptsållning

Stadie Sållning 1 Sållning 2 Sållning 3 Sållning 4 Prototyp
Koncept
"Kloss" V1
"Automatisk 1" V1 V2 V2
"Cykelbygel" V1 V2 V3 V4 V5
"Automatisk 2" V1 V2 V2 V3 V3
"Klo" V1 V1 V2 V2 V2
"Kopphållare, vajer" V1 V1
"Kopphållare, snäckväxel" V1 V2 V3

Figur 14 Sållningssteg av koncept 
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”Kloss” V1 

En kloss som skjuts i sidled vid öppning och stängning av hjulhållaren. Klossen går 
i ett spår under hjulet som har en öppning på den högra väggen så att klossen inte 
tar emot något innan den har fästs mot hjulet. Hjulet appliceras mot den högra 
kanten i öppet läge och låsningen sker när klossen trycks åt höger och pressar 
hjulet mellan klossen och väggen.  

 

Figur 15 Klossens rörelse i sidled 

 

Kommentarer: 

- Tar stor plats i höjd och bredd 

- Svårt att optimera geometrin på 
klossen som håller fast hjulet. 

- Känsliga delar vid öppet och 
stängt läge. 

- Svårt att sätta dit hjulet vid öppet 
läge på grund av utstickande delar. 

- Enkel konstruktion med få delar. 

 

 

 

 

 

Sållning: 

Detta koncept sållades bort i ett tidigt 
stadie på grund utav att den kommer ta 
för stor plats i öppet och stängt läge. 
Infästningen mot hjulet kommer ske i 
sidled och detta kan medföra att hjulet 
kan röra sig i höjdled och skada fälgen. 

 

 

 
Figur 16 översiktsbild kloss 
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”Klo Automatisk” V1 

Klorna är utformade på ett sådant sätt så att när hjulet appliceras i nederkant av 
klorna så stängs klorna med hjälp av cykelns vikt. Geometrin är anpassad till både 
stora och små hjul. Låsningen sker med kuggar som sitter runt klons 
infästningspunkt. Upplåsning sker med en knapp som sitter bakom hjulet och 
som användaren drar åt sig eller trycker inåt för att släppa upp klorna. Klorna är 
fjäderbelastade så när hjulet lyfts uppåt så öppnas klorna. 

 

 

 

 

Figur 18 Översiktsbild "Klo Automatisk" 
V1  

Figur 17 låsningsanordning  

Kommentarer: 

- Bra geometri på klorna för stort och litet hjul. 

- Bra med en automatisk fastlåsning 

- Instabil låsning 

- Låsning mot kuggar är inte optimalt. 

- Det krävs mycket kraft vid upplåsning. 

- Klorna är känsliga och i vägen vid öppet läge. 

- Låsning sker med hjälp av cykelns tyngd. 

- Höga friktionskrafter mellan klor och hjul när hjulet sätts dit. 

 

Sållning: 

Konceptet sållades bort på grund av att låsningen inte är tillräckligt stark. 
Geometrin är inte optimal för att få en fastlåsning ovanpå hjulet. Det krävs för 
hög kraft för att låsa upp klorna med knappen. 
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”Klo Automatisk” V2 

Förändringar från V1 

- En kåpa har utformats som är anpassad 
att sitta ovanpå skenan. 

- Låsningen kräver mindre kraft vid 
frikoppling. 

- En knapp trycks upp för att låsa upp 
klorna. 

 

 

 

Kommentarer: 

- Bra att hjulhållaren är anpassad för 
att skjutas på skenan. 

- Hur ska låsningen mot skenan ske? 

- Är kuggarna tillräckligt stora för att 
klara kraften vid en ev krock? 

- Hur hålls knappen fast i upplåst 
läge? 

- Går klorna att göra bredare för att 
öka stabiliteten? 

 

     

                       Öppet läge                 Låst läge 

 

 

Figur 19 Översiktsbild ”Klo Automatisk” V2

Figur 20 Översiktsbild "Klo Automatisk" V2

Figur 22 Låsanordning (2/2) Figur 21 Låsanordning (1/2) 
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Sållning: 

t eftersom cykelhållaren kommer att bli för bred. 
Att ingen bra knapplösning finns är ett annat problem. När ett litet hjul ska 
appliceras så kommer klorna att gå emot hjulet och klämma på sidorna istället för 
ovanför som är att föredra. Det finns också risk att klorna inte rör sig symetriskt 
och därmed ger en sämre fastlåsning. 

 

 

 

 

Konceptet har sållats bort främs
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”Cykelbygel” V1 

vå klor är ledade i ytterkant och låser fast hjulet när de vrids runt sin egen axel. 
lorna är utformade med två cirklar med olika diametrar och som har en 

m och differensen är lika med skillnaden i storlek på 
xtremvärdena på hjulen i höjd.   

ommentarer:

T
K
förskjutning av centru
e

K  

- Förflytta lagring till centrum. 

- Höga friktionskrafter. 

ling. - Snabb utväx

- Hur sker 
fastlåsning/upplåsning? 

 

 

 

 

 

Sållning: 

Konceptet har bra geometrier men 
bort på 

grund av att klorna tar för stor plats. 
r infästa längs 

pstå 
ch klorna kan börja kärva.  

Cykelbygel” V2 

örändringar från V1

trots detta så sållades det 

Eftersom klorna ä
ytterkanterna så kan friktion up
o

”

F  

- Lagringen är flyttad till mitten. 

- Fastlåsning sker med spår i 
klorna. 

- Geometrin är optimerad för 
stora och små hjul 

Kommentarer: 

- Hur sker upplåsning och åtdragning? 

- Var på skenan ska infästningen sitta? 

 

 

Figur 24 Klons utformning med låsning 

Figur 23 Klons utformning 
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”Cykelbygel” V3 

Konceptet har utvecklats från ”cykelbygel” V3. En kåpa har skapats som ska sitta 
ajer som är infäst vid en axel på klon 

 vajern är infäst på en 
s och stängs genom att 

vrida på ratten som sitter på sidan av kåpan och som är fäst vid axeln.  

Förändringar från V2

ovanpå skenan. Klorna ska drivas med en v
och som går längs ett spår runt klon. Den andra änden av
axel som går igenom kåpan under klorna. Klorna öppna

 

r fästa i en kåpa. 

nan. 

- Vajrarna är infästa i klorna och går 
i ett spår på utsidan av klorna. 

infästa i axeln som 
vrids med en ratt på sidan av 
kåpan. 

Kommentarer

- Klorna ä

- Kåpan ska sitta ovanpå ske

- Åtdragning sker med två vajrar 
som är kopplade till en axel. 

- Vajrarna är 

 

r 

 

 

 

Sållning:

- Går det att minska antalet vajra
till en? 

- Går det att ha ratten på baksidan 
av kåpan? 

- Optimerat materialval? 

- Komplicerad att montera. 

 

 

 

 

 

När ett hjul är fastlåst i hjulhållaren och vibrationer uppstår under frakt av cykel så 
å klorna skaka isär och klorna öppnas. Det finns risk för att 

å axeln så att klorna inte kan 
ed vajersystemet. 

kan kuggarna p
vajrarna rullas omlott om varandra och fastnar p
stängas. Det kan uppstå problem med symmetrin m

 

Figur 25 Översiktsbild vajersystem 

Figur 26 Spår för vajrar i klorna 
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”Cykelbygel” V4 

Konceptet är baserat på ”Cykelbygel” V3 där vajrarna har ersatts med länkarmar. 
änkarmar ger en robustare känsla och har bättre infästningar. Klorna är 

kade i plåt vilket gör dom stabilare än plastklor. Ratten har flyttats till 
aksidan vilket är en fördel för åtkomligheten och ur tillverkningssyunpunkt är det 
ptimalt att inte behöva göra två kåpor för främre och bakre hjulet. 

örändringar från V3

L
tillver
b
o

 

F  

- Länksystem istället för vajersystem 

rna är stansade i plåt istället för formsprutad plast. - Klo

- ratten är flyttat till baksidan 

 

Kommentarer: 

- Mer stabilt än vajersystem. 

nsad plåt 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bra med sta

- Enkel montering. 

- Axeln utsätts för stor spänning vid krock 

- Stor risk att klorna vill byta riktning 

- Går det att lösa så att klorna rör sig symmetriskt? 

 

 

 

 

 

 

Figur 27 Översiktsbild länkarmar (1/2) Figur 28 Översiktsbild länkarmar (2/2) 
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”Cykelbygel” V5 

e ändringar som gjorts från ”cykelbygel” V3 är att den genomgående axeln som 
river klorna har flyttats till baksidan på kåpan. Två spår har skapats i axeln för att 

te fastnar i varandra.  

D
d
styra vajrarna så de in

 

Förändringar från V3/V4 

- Vajern är infäst i ett hål på klon och 
går genom ett spår där klon är fäst 
mot kåpan. 

- Spår till vajrarna på axeln. 

- ratten är flyttad till baksidan. 

- Infästning mot skenan med vajer som 
går under aluminiumskenan. 

ommentarer

- Klorna är stansade i plåt. 

 

K  

- Vajrarna kan överlappas och skapar asymmetri vilket leder till att klorna 
hjulet med olika krafter och vinklar. klämmer åt 

 

Sållning 

- Vajersystemet anses inte vara 
tillräckligt tillförlitligt. 

- Vajersystemet ger upphov till att 
spänning koncentreras till 
infästningarna. 

- Montering med vajersystem blir 
komplicerat. 

- Asymmetriproblemet i länksystem
fick ingen god lösning. 

 

 

 

et 

 

Figur 29 vajersystem 

Figur 30 vajersystem 
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”Klo manuell” V1 

Konceptet utnyttjar kugghjul och remmar för att driva två klor som låser fast 
julet. Ratten sitter på baksidan av kåpan och en axel går genom kåpan och är fäst 

väggar mellan klorna. På axeln sitter det ett kugghjul som är direkt 
genom en av stödväggarna och har ett 

så ett remkugghjul 

axlarna och hela systemet kan drivas med ratten på baksidan. 

h
i två stöd
kopplat till en annan axel som går 
remanpassat kugghjul på andra sidan. På axeln sitter det ock
och de båda klorna är utrustade med remkuggar. Remmar går från klorna till 

 

 

Kommentarer: 

- Robust lösning med remmar. 

- Hur sker låsningen? 

- Klorna spretar i öppet läge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 31 översiktsbild ”Klo manuell” V1 

Figur 32 mekanik i kåpan 

Figur 34 översikts bild mekanik 

Figur 33 Remsystem  
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”Klo automatisk2” V1 

n platta i mitten av kåpan är rörlig och styr klorna med hjälp av länkarmar som 
r ihopkopplade under plattan. Kåpan ska sitta ovanpå skenan och skjuts emot 

t vid fastlåsning. När Plattan träffar hjulet så vinklas plattan bakåt och klorna 
r sig inåt och låser fast hjulet.  

Kommentarer:

E
ä
hjule
rö

 

 

- gning av 
klorna. 

- Robust mekanik med länkarmar. 

- Hur stor krafts krävs för att låsa 
fast hjulet med klorna? 

- Hur sker upplåsning? 

 

 

 

 

Sållning:

Bra med automatisk stän

  

 

 

Lösningen tar för stor plats på bredden och plattan som styr fastlåsningen börjar 
stänga klorna för tidigt när ett litet hjul ska låsas fast. Det finns ingen bra lösning 
till hur upplåsning ska ske av hjulet. 

 

 

 

 

Figur 35 översiktsbild "klo automatisk2" V1

Figur 37 länkarmssystem (2/2) 

Figur 36 länkarmssystem (1/2) 
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”Kopphållare” V1 

d en snäckaxel som går igenom kåpan. Hjulhållaren är delad i två 
 en upphöjning i mitten som 

hållare” som är rörlig 
dfällda inuti kåpan. De fälls sedan upp 

d så att den kan 
ing och öppning sker med ratten som sitter på 

pp för låsning. 

ommentarer:

Klorna drivs me
delar en överdel och en underdel. Underdelen har
stabiliserar alla rörliga delar. Klorna är fastspända i en ”klo
runt snäckaxeln. I öppet läge är klorna ne
och ned över hjulet vid fastlåsning. Den undre delen är utforma
glida längs med skenan. Fastlåsn
sidan av kåpan och har en kna

 

 

K  

- Går det att göra kåpan mindre? 

- Behövs det någon spärr till ratten när 
snäckväxel används? 

- Går det få till en låsning mot profile
med snäckaxeln? 

- Önskvärt att ha ratten på baksidan 

- Ratten behövs göras mindre. 

 

 

 

 

 

n 

 

 

 

 

 

Sållning: 

Konceptet tar för stor plats på bredden, främst ratten som bygger ut mycket på ena 
sidan av kåpan. Klorna är inte optimala för fastlåsning av stora hjul. 

 

Figur 38 Översiktsbild "Kopphållare" V1

Figur 39 Snäckväxel 
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”Kopphållare” V2 

Förändringar från V1 
Ratten är flyttat till baksidan för att 
användaren ska kunna låsa 
hjulhållaren från båda sidorna om 
bilen. Ingående hjul i snäckväxeln har 
större radie för att klornas infästning 
skall bli högre upp när de är i uppfällt 
läge. 

 
 
Kommentarer 
- Infästning mot 

aluminiumskenan? 
- Minska snäckhjul 
- Behövs kuggar i ratten? 
- Ratten bör minskas 
- Klarar klorna kraften vid en 

krock? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sållning:

- Går kåpan att förminska?  

 

r för klena 
för att hålla emot stora krafter vid en eventuell krock. Snäckhjulen är för stora och 
ör så att utväxlingen blir för liten.   

Konceptet sållades bort på grund av att kåpan är för stor och klorna ä

g

 

 

Figur 41 Snäckväxel och infästning  

Figur 40 Översiktsbild "Kopphållare" V2 

Figur 42 Översiktsbild ”Kopphållare” V2 
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”Kopphållare, vajersystem” V1 

Funktion 
Då alla de tidigare koncepten visade sig
betydligt smalare. Detta visades vara m
var i öppet läge. Konceptet bygger på a
som ratten sitter på. Vajerns spår emot 
rörels

 bli för breda krävdes ett koncept som var 
öjligt att göra om klorna fälldes ned när de 
tt en vajer går från varje klo ner till en axel 
axeln har variabel radie vilket gör att 

en blir snabbare när klorna fälls upp än när de klämmer åt. Klohållaren är 
äderbelastad både i kloinfästningen och i infästningen mot axeln vilket gör att 

nnan de klämmer åt. Hjulhållaren sitter undertill för att 
örflytta hjulhållaren när cykeln står på skenan. Mekaniken 
porna för att ge e

åporna. Låsningen sker genom att ratten har kuggar på 
sker automatiskt genom att ratten frikopplas och klorna 

. 

fj
klorna fälls upp i
anv dän aren ska kunna f
är separerad från plastkå
fortplantas i de svaga plastk

n mer stabil känsla då krafterna inte 

utsidan och upplåsningen 
fjädras tillbaka till ursprungsläge

Kommentarer 

- Att hjulhållaren sitter undert
cykelhå

ill gör att den kommer att gå emot 
llarens infästning mot takräcket 

- Alternativ lösning på vajersystemet bör finnas då detta inte anses pålitligt. 

- Svårt att säkra klornas rörelse bara med vajrar och fjädrar. 

- Användaren får inte riskera att klä

- Axlarna som utsätts fö

- Svårt att låsa hjulhållaren från båda hållen 

 

 

 

 

- Ratten bör minskas  

mma händerna då klorna fälls ned 

r belastning bör dimensioneras om 

Figur 44 Klor i nedfällt läge  

Figur 43 Översiktsbild ”Kopphållare, 
vajersystem” V1  
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Sållning: 

Konceptet har sållats bort på grund av att 
vajersystemet ihop med fjädrar inte anses vara 
tillräckligt pålitligt. Att kåpan sitter på 
undersidan gör det svårt för hjulhållaren att 
skjutas på skenan. Axlarna som håller fast 
klorna och klohållaren är får små och att göra 
dem större tar för stor plats i kåpan.  

 

 

 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figur 45 vajersystem till klorna 

Figur 47 Vajersystem till klon  Figur 46 Infästning mot profil 
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3 Resultat 
3.1 Slutligt koncept 
Det slutliga konceptet bygger på att mekaniken styrs med en snäckväxel. Flera 
koncept har tidigare använt snäckväxel men har sållats bort på grund av olika 
anledningar som framgår i genomförandet. Klon är fastspänd i en klohållare som 
sitter inspänd på snäckaxeln. Klon har snedställda kuggar runt hålet längs ner på 
klon som passar till de snedställda kuggarna på snäckaxeln. 

med klorna har varit att de spretar för mycket i öppet läge, 
detta problem har lösts genom att klorna fälls ner i kåpan. Kåpan är delad i två 
delar, en överdel och en underdel, för att förbättra monteringen och stabiliteten i 
kåpa som fungerar som styrning när klorna ska 
fällas ner och upp. Underdelen är anpassad så att hjulhållaren lätt ska kunna glida 
på skenan till cykelhållaren. I kåpan finns det en skelettkonstruktion som är själva 
stommen i konstruktionen. I skelettet är axlar infästa och den fungerar även som 
låsning mot skenan med hjälp av två klor som sitter på undersidan. En ratt sitter 
på baksidan som användaren kan öppna och stänga klorna med.  

Utgångsläget för hjulhållaren är innanför hjulet och skjuts vid fastlåsning mot 
hjulet tills den ligger diktan hjulet. Användaren vrider sedan på ratten på baksidan 
av hjulhållaren för att låsa fast hjulet. När klorna låser fast hjulet så rör sig skelettet 
i höjdled och klorna på undersidan låses fast i skenan. 

När användaren vrider på ratten på baksidan åker klorna först upp ur kåpan. 
Användaren fortsätter därefter att vrida på ratten och klorna fälls ner över fälgen 
och låser fast hjulet. 

 

3.1.1 Ingående delar 

ch 

en samtidigt se till att 
åpan blir så liten som möjligt. På insidan finns en skena som ska se till så att 

 upp. Kåpan har utformats för att passa 
lla cykelhjul med variationer i höjd, bredd och diameter. På undersidan är kåpan 
fäst i under kåpan. Kåpan skall tillverkas i någon form av plast. 

ndre kåpa 

iksom övre kåpan så är även undre kåpans funktion att skydda och täcka övriga 
miniumskenan och agerar styrning åt skelettet. Hålen på 

dorna samt tapparna på ovansidan ser till att skelettet alltid är på rätt plats i alla 
gen. Kåpan tillverkas i plast. 

Ett tidigt problem 

n. Överdelen är utrustad med spår 

Övre kåpa 

Övre kåpan har funktionen att täcka och skydda de rörliga delarna från stötar o
smuts och samtidigt ge cykelhållaren en snygg design. Hålen på kåpans ovandel är 
utformade efter klons struktur så att de passar in perfekt m
k
klorna inte klämmer åt innan de har gått
a
in

 

U

L
delar. Kåpan vilar mot alu
si
lä
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Ratt 

atten sitter på baksidan av övre kåpan och en pinne går in i ett hål i rattaxeln. 
eglagets funktion är att styra öppning och stängning av klorna. Ratten är 

kt utformat och samtidigt anpassat för att passa bra ihop med reglaget 
m styr ramklon på cykelhållaren. Detaljen skall formsprutas i plast. 

 

Vredaxeln är den ingående axeln i första snäckväxeln. Axeln är infäst i skelettet på 
två ställen samt i ratten. Kuggarna är snedskurna och är tolv till antalet. Detaljen 

ressgjuts i lämplig Zink-legereing.  

kelett 

kelettet skall se till så att övriga delar sitter stabilt och i rätt läge gentemot 
miniumskenan. Skelettet vilar emot undre plastkåpan och hålls på 

nen finns på ovansidan 
ett spår som styr klornas nedre och övre läge. Detaljen är utformad för att stansas i 
stålplåt. 

 

Snäckaxel 

Snäckaxeln skall överföra kraften som kommer från rattaxeln ut till klorna. I 
mitten på axeln sitter snedskurna kuggar som har kontakt med rattaxeln och är 15 
till antalet. På vardera ände sitter 5 snedskurna kuggar som har kontakt med 
klorna.  

 

Klohållare 

Klohållarens funktion är att fästa klorna mot snäckaxeln. Hål för klohållarsprinten 
finns på båda sidorna. I hjulhållaren sitter två klohållare men dessa ser likadana ut 
så olika detaljer krävs ej. Spärrar finns på insidan så att klorna inte går för långt 
bak när klorna ska öppnas. Detaljen skall tillverkas i plast och formsprutas. 

 

Klohållarsprint 

Sprinten ska se till så att klorna alltid går upp synkroniserat så att ingen klo går 
upp före den andra. Genom spåret som sitter på skelettet så spärrar sprinten klorna 
från att gå för långt ner eller för långt upp. Sprinten skall tillverkas genom 
tråddragning av stål. 

      

 

        

 

R
R
ergonomis
so

Vredaxel 

p

 

S

S
varandra och alu
plats med hjälp av två tappar på kåpan. På de uppvikta öro
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Klor 

Hjulhållaren har två olika klor som
Klorna har snedskurna kuggar 

 ska hålla fast cykelhjulet mot cykelhållaren. 
som drivs av kraften som kommer från snäckaxeln. 

n 

tväxling mellan Ratt och Axel 
Kugg på Ratt: 12st 

ellan Axel och klo 

otal utväxling: 5:1 

ning 

äppning: 95˚ 
Utväxling vid uppgång/nergång: 1,25:1 

tväxling vid klämning/släppning: 5:1 

Antal kuggar är 20st. På klorna sitter en spärr som skall hindra klorna från att 
komma för långt bak när användaren öppnar hjulhållaren. Klorna ska gjutas i e
Zink-legering för att sedan få ett hölje av plast så att klorna inte skadar fälgen när 
klorna kläms åt. 

 

Klosprint 

För att hålla fast klon i klohållaren sitter en klosprint i varje klohållare. Denna 
måste ta upp en stor kraft vid krock och är därför relativt kraftigt dimensionerad. 
Sprinten tillverkas i stål och tillverkningsmetoden är tråddagning.  

 

3.1.2 Beräkning av utväxling och vinkelförändring 

Utväxlingsberäkning 
 
Indata 
Antal kuggar på ingående axel på första växeln: 12st 
Antal kuggar på utgående axel på första växeln: 15st 
Antal kuggar på ingående axel på andra växeln: 5st 
Antal kuggar på utgående axel på andra växeln: 20st 
 
U

Kugg på Axel: 15st 
Utväxling: 15:12=1,25:1 
 
Utväxling m
Kugg på Axel: 5st 
Kugg på Klo: 20st 
Utväxling: 20:5=4:1 
 
Total utväxling 
Utväxling: 15:12=1,25:1 
Utväxling: 20:5=4:1 
4x1,25=5  
T
 
Vinkelberäk
 
Indata 
Vinkelförändring vid uppgång/nergång: 65˚ 
Vinkelförändring vid klämning/sl

U
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Vinkelförändring då klon ska gå upp 

inkelförändring då klon ska dra åt 
1 

inkelförändring då klon ska gå upp och dra åt 

 klon ska dra åt: 475˚ 

Utväxling: 1,25:1 
Vinkel: 65 ۫ 
65x1,25=81,25˚ 
För att klon ska gå upp behöver ratten vridas 81,25˚  
 
V
Utväxling: 5:
Vinkel: 95 ۫ 
95x5=475˚ 
För att klon ska gå från uppfällt läge till att den drar åt på minsta hjuldiametern måste 
ratten vridas 475˚ 
 
V
Vinkel då klon ska gå upp: 81,25˚ 
Vinkel då
Total vinkel: 81,25˚+475˚=556,25˚ 
Antal varv: 556,25/360=1,55varv 
För att gå från nerfällt läge till att dra åt minsta hjuldiametern krävs att ratten snurras 
1,55varv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resultat 

3.2 Mock-up 

 
Figur 48 Mock-up 

tet ”Kopphållare, 
funktionen då rörelsen är 

ågetecknen innan prototypen 
nstruktion, om klon skulle 

Testet visade at prototypen klarade alla dessa på 
m den kärvade lite i rörelsen. Prototypen är gjord i 
p, bommullstråd, spikar, skruvar samt muttrar.  

 

 

En enklare funktionsprototyp, s.k ”Mock-up” är gjord på koncep
vajersystem V1”. Denna gjordes för att kunna testa 
relativt komplex jämfört mot tidigare koncept. Fr
testades var om rörelsen var möjlig med denna ko
lämma åt innan den gick upp samt att rörelsen kan få gå snabbare när klon ska k

upp än när den ska klämmas åt. 
önskvärt vis även o
blockmaterial, pap
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4 Slutsats och diskussion 
t fram till en hjulhållare som är mer användarvänlig och exklusiv 

till funktionsanalysen: 

niska Krav 

kningen. Hjulhållaren klarar fastlösning av hjul men en spärr 
bör tilläggas för ytterligare trygghet. Då prototypen inte har de material 

 dragkraften inte prövats. Någon 
 men beroende på val av spärr kan detta göras 

kling. 

Samtliga som har testat produkten har inte haft några problem att förstå 
hur den fungerar så den anses därför vara lätt att förstå. Stöttest är inte 
gjord men författarna och handledarna är överens om att detta inte bör vara 
något större problem. Användaren behöver med denna hjulhållaren inte 
använda mer än ett och samma reglage för att låsa fast och låsa upp mot 
hjulet och profilen. Till skillnad från tidigare modeller behöver användaren 
heller inte röra hjulet och på så sett minimera risken att bli smutsig. 
Trygghetskänslan är kanske något mindre än den nuvarande hjulhållaren 
då användaren inte riktigt vet vad som händer innanför kåporna.    

 

- Färg/Image/Grafik 

Författarna och handledarna anser att reglage är fullt tillräckligt för att 
funktionen skall vara markerad. Markering av Thules logotyp finns det bra 
ytor för men är ej gjort på prototypen då det här inte fyller någon funktion. 
Premiumkänslan på hjulhållaren är hög då den är betydligt mer exklusiv än 
någon tidigare hjulhållare. 

 

- Säkerhet/Ergonomi 

Skaderisken på användaren är låg då användaren endast använder en ratt 
för att reglera hjulhållaren och kommer därför inte intill de rörliga delarna. 
Då utvecklingen inte har kommit tillräckligt långt kan inga standardtester 
göras på cykelhållaren. Med ytterligare optimering av hjulhållaren tror 
författarna och handledarna att dessa bör klaras av. Monteringen för 
användaren är enkel men vid tillverkning mer komplicerad. För att 
underlätta montering vid fabrik bör detta ses över. Rattarna på hjulhållaren 
är ergonomiskt och enkelt för användaren att hantera. 

Projektet har let
än hjulhållare som finns på marknaden idag.  

 

Återkoppling 

- Tek

Hjulhållaren klarar samtliga hjuldimensioner som är fastställda efter 
förundersö

som är tänkt till slutgiltig produkt så har
stöldsäkring är inte tillagd
möjligt vid vidareutvec

 

- Användarkrav/Handhavande 
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- Kvalitet/Miljö 

Den fortsatta utvecklingen av hjulhållaren kommer avgöra kvaliteten på 
produkten men i detta skede kan inte detta bedömas. Miljökraven kommer 
självklart att följas och produkten kommer inte att kräva några miljöfarliga 
produkter för att fungera. 

 

- Ekonomi/Produktionskrav 

I detta skede är det svårt att avgöra priset på slutprodukten. Vad som kan 
sägas är att lösningen kräver ett högre pris än den befintliga produkten. Då 
denna lösning ska vara mer exklusiv än den befintliga ses detta som 
ofrånkomligt. Antal detaljer och materialåtgången är högre med denna 
lösning men detaljerna kommer att tillverkas med tillverkningsmetoder 
lämpliga för större volymer. 

 

Följande åtgärder bör vidtas vid en eventuell vidareutveckling av hjulhållaren av 
Thule: 

- Samtliga ingående delar i r att kunna tillverkas 
med lämplig tillverkningsmetod. 

ellt 

rande 

xlingen är bra men att 

expert inom området för att få kugghjulen att röra sig bra gentemot 
varandra med förminskat spel och friktion. Materialvalet kommer även att 
ha betydelse för funktionen. 

- De delar som tar upp största kraften vid en eventuell krock är klorna, 
klohållarna, klosprintarna, snäckaxeln och skelettet. De delar som nu anses 
vara geometriskt kritiska för att klara testerna är kuggarna på klorna och 
snäckaxeln samt infästningen mellan skelettet och snäckaxeln. Skelettet bör 
ses över då den befintliga inte kommer att klara krocktester och dessutom 
är komplicerad att tillverka. Ett alternativ är att tillverka den i två delar som 
sedan sätts ihop. 

- Prototypen kan i nuläget endast fästas på en av Thules cykelhållare(Thule 
Proride 591, se bilaga 8.2). Med mindre modifikation av skelettet och 
eventuellt undre kåpa kommer den att kunna implementeras på övriga och 
framtida modeller. 

hjulhållaren bör anpassas fö

- Spärren bör ses över då den i prototypen endast visar funktionen men är 
inte lämpad för större volymer. 

- För att inte användaren skall kunna bli ”för stark” och på så sätt eventu
förstöra delar i hjulhållaren och även fälgen så bör man lägga till en 
frikoppling liknande den som finns på tanklock. 

- Infästningen mellan de båda kåporna bör göras om då den nuva
endast är lämpad för prototypen. 

- Författarna och handledarna är överens om att utvä
kugghjulen inte är optimerade. Thule rekommenderas därför att anlita en 
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- Ett lock för hålen där klorna går upp bör u
mekaniken samt förbättra designen på pro

tformas i syfte att skydda 
dukten  

å begränsningar av hur den slutliga 
sningen ska se ut. Projektet visade att det kan bli komplicerat om krypande krav 

a ledde i vårt fall till att vi vid en tidpunkt 
am till nya koncept. Vi hade dock 

tidigare koncepten men att veta detta krav från början hade 
ändå v
koncep lat 
det est

 

 

 

Arbetet har varit problembaserat och har haft f
lö
kommer till under projektets gång. Dett
fick släppa alla tidigare koncept och komma fr
stor användning av de 

arit att föredra. Därför har arbetet gett många koncept och idéer till 
t. Arbetet har främst varit funktionsfokuserat och arbetet har inte behand

etiska så mycket. 
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7.3 Funktionsanalys 
 
HF= Huvudfunktion N= Nödvändig funktion Ö= Önskvärd funktion 

ekniska Krav 

1. Erbjuda Fastlåsning av hjul  HF 
2. Passa  Flera Hjuldimensioner*  N 
3. Klara  Dragkraft**   N 
4. Passa  Flera cykelhållare  Ö 
5. Erbjuda Stöldsäkring   Ö 

 
 

Användarkrav/Handhavande 

6. Kunna Förstås   N 
7. Tåla  Stötar   N 
8. Kännas Stabil   N 
9. Inge  Trygghetskänsla  Ö 
10. Minimera Antal reglage   Ö 
11. Minimera Antal moment  Ö 
12. Kunna Servas av användare  Ö 
13. Underlätta Förflyttning   Ö 

 
 

Färg/Image/Grafik 

14. Markera  Funktion   N 
15. Passa  Cykelhållaren   N 
16. Visa   Thules logotyp  Ö 
17. Inge  Premium-känsla  N 

 
 

Säkerhet/Ergonomi 

18. Minimera  Skaderisk   N 
19. Klara  Standardtester  N 
20. Medge Enkel montering  N 
21. Medge Ergonomiska reglage  Ö 

 
 

Kvalitet/Miljö 

22. Erbjuda 5 års användning  N 
N 
Ö 

 

 

 

 

T

23. Följa  Miljökrav   
24. Erbjuda Robust konstruktion  
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Ekonomi/Produktionskrav 

25. Erbjuda Prisvärdhet   N 
26. Erbjuda Enkel montering  Ö 
27. Minimera Antal detaljer   Ö 
28. Minimera Materialåtgång  Ö 
29. Erbjuda Billiga tillverkningsmetoder  Ö 

 
 

Klimat 

30. Klara  Klimattester   N 
 
 
*Krav som tillkommit under projektets gång.  
Hjulhållaren skall klara följande hjuldimensioner:  
Höjd: 30-80mm 
Bredd: 20-65mm 
Hjuldiameter: Klara samtliga hjuldiametrar 
 
** Krav som tillkommit under projektets gång. 
Hjulhållaren skall klara en vertikal dragkraft som är lika med eller större än vad 
hjulhållaren till Thule Proride 591 klarar innan brott, dvs. minst 2600N 
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7.4 Analogi 
 
- Pjäxbindning 
- Krattställ 

 

- Handklovar 
- Cykellås 
- Hänglås 
- Cykelbroms 
- Limfog 
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7.5 Förundersökning 
 Inda a t   

Cykel p Höjd(mm) Bredd(mm) Ungefärlig snittarty ea(mm) ((b*h)/2) 
Barn 55 54 1485 
Barn 62 52 1612 
Barn 66 51 1683 
Barn 58 51 1479 
Barn 65 50 1625 
Barn 57 49 1397 
Barn 56 48 1344 
Barn 58 46 1334 
Barn 55 45 1238 
Barn 61 45 1373 
Barn 57 44 1254 
Barn 53 43 1140 
Barn 52 40 1040 
Mountainbike 57 41 1169 
Mountainbike 60 46 1380 
Mountainbike 60 47 1410 
Mountainbike 64 48 1536 
Mountainbike 67 49 1642 
Mountainbike 72 50 1800 
Mountainbike 64 50 1600 
Mountainbike 70 50 1750 
Mountainbike 61 51 1556 
Mountainbike 58 51 1479 
Mountainbike 62 52 1612 
Mountainbike 66 52 1716 
Mountainbike 62 52 1612 
Mountainbike 62 52 1612 
Mountainbike 62 52 1612 
Mountainbike 62 52 1612 
Mountainbike 61 52 1586 
Mountainbike 57 52 1482 
Mountainbike 62 52 1612 
Mountainbike 62 52 1612 
Mountainbike 62 52 1612 
Mountainbike 62 52 1612 
Mountainbike 67 53 1776 
Mountainbike 70 56 1960 
Mountainbike 74 57 2109 
Mountainbike 74 57 2109 
Mountainbike 74 57 2109 
Mountainbike 74 57 2109 
Mountainbike 74 57 2109 
Mountainbike 74 57 2109 
Mountainbike 74 57 2109 
Mountainbike 74 57 2109 
Sport/racing 53 33 875 
Sport/racing 50 33 825 
Sport/racing 58 32 928 
Sport/racing 59 31 915 
Sport/racing 59 31 915 
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Sport/racing 59 31 915 
Sport/racing 59 31 915 
Sport/racing 55 30 825 
Sport/racing 51 30 765 
Sport/racing 53 30 795 
Sport/racing 57 29 827 
Sport/racing 57 29 827 
Sport/racing 44 28 616 
Sport/racing 48 25 600 
Sport/racing 44 24 528 
Sport/racing 43 23 495 
Sport/racing 42 23 483 
Sport/racing 42 23 483 
Sport/racing 52 23 598 
Sport/racing 47 22 517 
Sport/racing 39 22 429 
Sport/racing 44 22 484 
Sport/racing 44 22 484 
Sport/racing 47 21 494 
Sport/racing 47 21 494 
Sport/racing 47 21 494 
Sport/racing 47 21 494 
Sport/racing 42 20 420 
Street 83 68 2822 
Street 80 65 2600 
Street 76 59 2242 
Street 71 59 2095 
Street 75 59 2213 
Street 78 57 2223 
Street 73 56 2044 
Street 66 54 1782 
Street 66 54 1782 
Street 64 54 1728 
Street 65 53 1723 
Street 70 52 1820 
Street 66 52 1716 
Street 66 52 1716 
Street 62 51 1581 
Street 66 50 1650 
Street 71 49 1740 
Vanliga 68 45 1530 
Vanliga 49 41 1005 
Vanliga 63 41 1292 
Vanliga 63 41 1292 
Vanliga 63 41 1292 
Vanliga 61 39 1190 
Vanliga 61 39 1190 
Vanliga 61 39 1190 
Vanliga 61 39 1190 
Vanliga 61 39 1190 
Vanliga 54 39 1053 
Vanliga 54 39 1053 
Vanliga 59 38 1121 
Vanliga 59 38 1121 
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Vanliga 59 38 1121 
Vanliga 53 38 1007 
Vanliga 56 38 1064 
Vanliga 51 38 969 
Vanliga 51 38 969 
Vanliga 59 37 1092 
Vanliga 59 37 1092 
Vanliga 59 37 1092 
Vanliga 59 37 1092 
Vanliga 59 37 1092 
Vanliga 59 37 1092 
Vanliga 59 37 1092 
Vanliga 59 37 1092 
Vanliga 59 37 1092 
Vanliga 59 37 1092 
Vanliga 59 37 1092 
Vanliga 54 37 999 
Vanliga 61 37 1129 
Vanliga 61 37 1129 
Vanliga 53 37 981 
Vanliga 53 37 981 
Vanliga 50 37 925 
Vanliga 50 37 925 
Vanliga 50 37 925 
Vanliga 51 37 944 
Vanliga 51 37 944 
Vanliga 55 36 990 
Vanliga 55 36 990 
Vanliga 55 36 990 
Vanliga 55 36 990 
Vanliga 55 36 990 
Vanliga 59 36 1062 
Vanliga 48 35 840 
Vanliga 56 35 980 
Vanliga 56 35 980 
Vanliga 56 35 980 
Vanliga 56 35 980 
Vanliga 56 35 980 
Vanliga 54 35 945 
Vanliga 56 34 952 
Vanliga 48 33 792 
Vanliga 59 33 974 
Vanliga 48 33 792 
Vanliga 48 33 792 
Vanliga 48 33 792 
Vanliga 48 33 792 
Vanliga 48 33 792 
Vanliga 48 33 792 
Vanliga 48 33 792 
Vanliga 59 33 974 
Vanliga 59 33 974 
Vanliga 59 33 974 
Vanliga 59 33 974 
Vanliga 59 33 974 
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Vanliga 59 33 974 
Vanliga 59 33 974 
Vanliga 59 33 974 
Vanliga 59 33 974 
Vanliga 56 33 924 
Vanliga 56 33 924 
Vanliga 56 33 924 
Vanliga 56 33 924 
Vanliga 56 33 924 
Vanliga 56 33 924 
Vanliga 56 33 924 
Vanliga 56 33 924 
Vanliga 56 33 924 
Vanliga 45 33 743 
Vanliga 45 33 743 
Vanliga 49 33 809 
Vanliga 49 33 809 
Vanliga 48 33 792 
Vanliga 48 33 792 
Vanliga 58 32 928 
Vanliga 58 32 928 
Vanliga 58 32 928 
Vanliga 48 32 768 
Vanliga 45 32 720 
Vanliga 45 32 720 
Vanliga 51 32 816 
Vanliga 47 31 729 
Vanliga 47 31 729 
Vanliga 47 27 635 
    
Genomsnittsvärde 56 38 1143 
Maxvärde 83 68 2822 
Minvärde 39 21 420 
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Marknadsandel per cykeltyp 
Cykelty Ma del   p rknadsan

Vanliga 30%    

MTB 30%   

Barn 20%   

Racing 10%    

Street 10%     
 
 

 
 

 

30%

20

10%

Ma adsand

%

10%

rkn el

Vanliga

MTB

Barn

Racing

Street

30%
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Oförändrad tab          ell   
Höjdintervall Racing Vanlig Barn Stre TB Allaa et M
36-40 1 0 0 0 1 0 
41-45 8 4 0 0 12 0 
46-50 7 21 0 0 28 0 
51-55 6 19 4 0 29 0 
56-60 6 44 5 0 60 5 
61-65 0 10 4 3  30 13
66-70 0 1 0 6 12 5 
71-75 0 0 0 4 13 9 
76-80 0 0 0 3 3 0 
81-86 0 0 0 1 1 0 
    
Breddintervall Racing Vanlig Barn Stre TB Allaa et M
21-25 15 0 0 0 15  0 
26-30 6 1 0 0 7 0 
31-35 7 50 0 0 57 0 
36-40 0 39 1 0 40 0 
41-45 0 5 4 0 10 1 
46-50 0 0 4 2 13 7 
51-55 0 0 4 8  28 16
56-60 0 0 0 5 13 8 
61-65 0 0 0 1 1 0 
66-70 0 0 0 1 1 0 
    
Areaintervall Racing Vanlig Barn Stre TB Allaa et M
0-500 11 0 0 0 11  0 
501-1000 17 66 0 0 83  0 
1001-1500 0 30 10 0 46 6 
1501-2000 0 1 3 10 18 32 
2001-2500 0 0 0 5 13 8 
2501-3000 0 0 0 2 2 0 

    
Totalt antal 28 97 13 17 32 187 
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Anpassad tabell           
Höjdintervall  MTB Alla  Racing Vanliga Barn Street
36-40 1 0 0 0 0 1 
41-45 2 0 85 0 0  
46-50 12 0 0 15 0 7 
51-55 11 11 0 24 0 6 
56-60 4 26 14 0 59 2 
61-65 0 6 11 3 23 43  
66-70 1 0 7 10 9 6 
71-75 0 0 0 4 16 20 
76-80 0 0 3 0 3 0 
81-86 0 0 1 0 1 0 
    
Breddintervall Racing Vanliga Barn Street MTB Alla 
21-25 10 0 0 0 0 10 
26-30 4 1 0 0 0 5 
31-35 5 29 0 0 0 34 
36-40 0 23 3 0 0 25 
41-45 0 3 11 0 2 16 
46-50 0 0 11 2 12 26 
51-55 0 0 11 9 28 48 
56-60 0 0 0 6 14 20 
61-65 0 0 0 1 0 1 
66-70 0 0 0 1 0 1 
    
Areaintervall Racing Vanliga Barn Street MTB Alla 
0-500 7 0 0 0 0 7 
501-1000 12 38 0 0 0 50 
1001-1500 0 17 28 0 11 56 
1501-2000 0 1 8 11 32 51 
2001-2500 0 0 0 6 14 20 
2501-3000 0 0 0 2 0 2 
    
Totalt antal 19 56 37 19 56 187 
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7.6 Geometrimall 
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7.7 Företagsanalys 
 
Namn och adress 
Thule Sweden AB 

ox 69 
330 33 Hillerstorp 
 
Allmänt 
Thule har 3500 anställda på över 30 platser världen över. År 2008 fick Thule en 
nettoomsättning på 6,2 miljarder SEK. Huvudkontoret är beläget i Malmö och företaget 
är majoritetsägt av Nordic capital. [1] 
 
 
Affärsidé 
Att vara världsledande inom transportlösningar för privatpersoner och yrkesmän som 
med bil vill transportera sin utrustning snyggt, säkert och enkelt. [1] 
 
Produktsortiment 
Under Thule Swedens eget varumärke består produktsortimentet främst av olika sorters 
lastbärare såsom takboxar, takräcken, cykelhållare och tillbehör för personbilar. Under 
märket Omnistor finns det motsvarande produktsortiment men detta är istället inriktat 
mot husbilar och husvagnar. Under varumärkena Thule trailers och Brenderup 
tillhandahålls trailers och under varumärket Königs produktsortiment finns Snökedjor. 
Dragkrokssystem säljs under varumärket Brink. Thule arbetar även direkt mot 
bilindustrin för att ta fram lösningar för deras eftermarknad. Produkterna säljs då under 
olika biltillverkares varumärken. [1] 
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Infästningspunkt på hjul 1. Nav 2. På insidan 3. På utsidan 4. Undertill

Mekaniskt system 1. Snäckväxel 2. Vajer 3. Länkarm 4. Direktverkande

1. Knapp 2. Vred 3. Spak 4. Inget (Automatisk)

cering på låsningsreglage 1. Sida 2. Bakom 3. Ovansida

pplåsningsreglage 1. Vred 2. Knapp 3.Spak

stning mot profil 1. Under 2. I T‐spår undertill 3. I sidospår

Placering i utgångsläge 1. Under hjul 2. Mellan hjul 3. Utanför hjul

Infästning mot hjul 1. Horisontell 2. Vertikal 3. Hor. + Vert.

Placering av hjulhållare på profil 1. Ovanpå 2. Under

Låsningsreglage

Pla

U

Infä
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