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Sammanfattning 

Tränare inom hästsporten använder sig alltmer av bromsad intervallträning istället för ren 

löpträning. En tillverkare av bromsade träningsvagnar är Björs Svets AB med sin Pullert. 

Pullertvagnen är en fyrhjulig vagn med skivbromsar som regleras med en bromspedal. 

Beläget i Färila utanför Ljusdal har de under senaste åren utvecklat vagnen tillsammans med 

hästtränare på såväl amatör- som elitnivå. Den största vikten vid utvecklingsarbetet har legat 

på att utveckla en så säker och effektiv vagn som möjligt. När det ansågs vara uppnått lades 

fokus på andra punkter, det var vid den tidpunkten projektet lades ut som examensarbete. 

Syftet med det här examensarbetet var först och främst att ta fram en mer estetiskt tilltalande 

vagn men även att öka komforten för kusken, minska tillverkningskostnaden och att göra den 

lättare att transportera. Projektet startade med en tvådagars studieresa, den ena dagen besöktes 

verkstaden med en grundlig genomgång av Pullertvagnen som huvudsyssla. Även verkstaden 

och dess maskiner undersöktes. Dag två besöktes Hudik Stallion AB för att se hur vagnen 

används i praktiken. Undersökningen omfattade kopplandet av hästen och en träningsrunda 

med tränaren Henning och hästen Hallsta Lotus. Utifrån studiebesöket, en undersökning av 

konkurrenter och teori kring ämnet startade sedan produktframtagningen. Sakta men säkert 

växte en ny vagn fram. 

De viktigaste områdena för den nya vagnen var funktion, komfort och form. Viktigast för god 

funktion och komfort var hjulupphängningen, därför blev resultatet individuell hjulupp-

hängning fram och halvstel axel baktill. Med en enkel och platt bottenplatta är vagnen lätt att 

tillverka och transportera. Sedan monteras bockade rör på vagnen för att ge den dess yttre 

form. Helheten resulterade i en enkel och kompakt vagn med god komfort och markkontakt. 
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Abstract 

As horse training advances to higher levels using interval training, so does the wagons they 

exercise with. The wagons still look the same as they always have, but have been upgraded 

with breaking systems of different kind. One of many manufacturers of these wagons is Björs 

Svets AB, producing its Pullert. It is equipped with four disc braked wheels and a foot pedal 

for braking. Placed in Färila outside Ljusdal in Sweden, Björs Svets AB have been developing 

this wagon together with both elite and amateur horse trainers. Most effort has been put into 

safety and efficiency. When this was accomplished focus shifted and at this point the project 

was announced for a master thesis study. 

The goal of this thesis was to develop a more esthetic appeal but also to increase the comfort 

for the driver, decrease production costs and make the wagon easily transported. The project 

was initiated with a two day field trip. First day the manufacturing site was investigated and 

the old Pullert wagon was dissected to find its pros and cons. Day two was spent trying out an 

old Pullert at Hudik Stallion AB to experience the wagon first hand and see how it is used in 

practice. Research included studies of how the horses are shackled and a trip round the course 

with trainer Henning and the horse Hallsta Lotus. With additional research of the competition 

and theory in the subject explored, the product development process was initiated. Slowly but 

steady a new wagon took shape. 

Function, comfort and shape where the most important areas for the new Pullert. Most 

important for function and comfort is the wheel suspension. Therefore the new Pullert has 

individually suspended front wheels and a semi rigid rear axle. With a simple and flat bottom 

frame the new Pullert is easily manufactured and transported. Tubes bent into shape gives the 

Pullert an esthetic volume. The result is a compact wagon with good comfort and traction. 
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NOMENKLATUR 

Nedan förklaras beteckningar, förkortningar och hästterminologi som används i rapporten. 

 

 

Beteckningar 

Symbol Beskrivning 

VC Vridcentrum för U-balken. 

b Bredden på U-balken. [mm] 

h Höjden på U-balken. [mm]  

tf Godstjockleken på U-balkens fläns. [mm] 

tl Godstjockleken för U-balkens rygg. [mm] 

 

Förkortningar 

CAD Computer Aided Design 

FEM Finite Element Method 

 

Terminologi Beskrivning 

Skaklar Stängerna som går mellan häst och vagn. 

Rockard Tvåhjulig hästvagn. 

Tryckvagn Bromsad vagn. 

Tryckrockard Bromsad rockard. 

Rollcentrum Punkten kring vilken en vagn vill kränga eller rolla. 

Cambervinkel Hjulens lutning vinkelrätt färdriktningen. 

Castervinkel Styrspindelns vinkel i färdriktningen. 

Nollpunktsstyrning Konstruktion som gör att längsgående krafter på hjulet inte resulterar i 

moment kring styrspindeln. 

Momentancentrum Punkten kring vilken en kropp momentant roterar. 

Solid Edge CAD-programmet som användes. 

Hjulspindel Det som hjulaxeln är fäst i och med hjälp av upphängningspunkter och 

 stag kan vridas. 
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1  INTRODUKTION 

Pullertvagnen är en träningsvagn för travhästar som genom de senaste årens utveckling nått 

en god funktion och säkerhet. Kuskarna är nöjda och hästarna har visat mycket god form. 

Syftet var nu att ytterligare förfina funktionen och framför allt ge vagnen en ny och 

attraktivare design. 

 

 

1.1 Bakgrund 

Pullertvagnen är en fyrhjulig bromsad träningsvagn avsedd för travhästar. Att periodvis 

bromsa vagnen ger hästen styrketräning samtidigt som de obromsade viloperioderna håller 

mjölksyran borta. Vagnen har de senaste åren utvecklats och tillverkats hos Björs Svets AB i 

Färila utanför Ljusdal och hela tiden har hästar och tränare på proffsnivå varit inblandade. 

Då vagnen hade nått mogen teknisk nivå med god säkerhet och funktion beslutade sig 

upphovsmannen att lägga upp utvecklingen av vagnen som examensarbete för att få in nya 

idéer och ytterligare förfina vagnen. 

1.2 Syfte 

Vid skapandet av vagnen var hela tiden god funktion och säkerhet de viktigaste målen. Då det 

hade uppnåtts var det dags att förfina och utveckla vagnen med avseende på andra faktorer. 

Projektets främsta inriktning var att ta fram en ny och mer estetisk design. Andra viktiga 

punkter var att förbättra komforten för kusken och att vagnen skulle kunna förpackas för 

effektiv transport. Att minska tillverkningstiden och därmed kostnaderna var också ett mål. 

1.3 Avgränsning 

Skaklarna, skaklarnas fäste mot styrningen samt draggivaren bearbetades inte under detta 

projekt. Det fanns inte mycket att utveckla på den fronten och dessutom innebar de mer 

kännedom om hästar, dess anatomi och hur de arbetar. Detta är områden som överlämnades 

till tillverkaren som har kunskap och kontakter inom ämnet. Vidare användes de hjul och 

bromssystem som Björs Svets AB redan köper in. 

Då tillräcklig data och experimentmöjlighet kring stötdämparna inte fanns kunde de exakta 

positionerna för stötdämparna inte sättas ut. Konstruktionen tillåter dock goda möjligheter att 

testa det om en prototyp tillverkas. Något som skulle vara till stor hjälp vid tillverkningen av 

vagnen är svetsjiggar, det är däremot något som det inte fanns utrymme för inom projektets 

tidsramar och det är något som svetsaren uttryckligen själv ville utveckla. 

1.4 Metod 

Utifrån referensramen och erfarenheterna från tidigare Pullertvagn startade produkt-

framtagningsarbetet. Vagnen delades upp i olika delproblem som löstes var för sig, 

lösningarna jämfördes och analyserades sedan och de bästa utvecklades vidare. Dessa 

lösningar skapade sedan helheten som blev en träningsvagn för travhästar. 
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2  REFERENSRAM 

Nedan presenteras det faktaunderlag som togs fram innan och under arbetet med vagnen. Vi 

utgick från existerande produkt, undersökte konkurrensen och började sedan samla fakta 

kring berörda områden. För att bättre förstå analysen av dagens vagn presenteras här först 

grundläggande teori. 

 

 

2.1 Bakvagn 

Till en början undersöktes bakaxlar till andra fyrhjuliga fordon. De avgränsades snart till 

bakaxlar för framhjulsdrivna bilar eftersom de är ickedrivande och inte ska svänga, precis 

som i fallet med Pullertvagnen. 

Det finns en uppsjö av mer eller mindre avancerade konstruktioner, bakaxelns uppgift är 

däremot alltid densamma, att bibehålla däckens kontakt med underlaget. Förutom att hålla fast 

hjulet måste bakaxeln ta upp krafter som verkar på hjulet. Samtidigt ska hjulet kunna röra sig i 

höjdled och låsas för sidokrafter och längsgående krafter. Enkelt sagt är de flesta bakaxlar en 

kombination av stag som håller fast bakaxeln. Olika konstruktioner sköter uppgiften olika bra 

men som alltid är det en avvägning, här oftast mellan pris, prestanda och utrymme. 

Nedan i figur 1 ses en enkel typ av bakaxel med fyra röda längsgående stag. Den 

konstruktionen har dock problem med tvärgående krafter och just därför sitter ett blankt 

tvärgående panhardstag mellan bakaxel och chassi. För att motverka krängningar sitter även 

en grå krängningshämmare. 

 

 

Figur 1. Drivande bakaxel med fyrlänk (röda), panhardstag (silver) och 

kräningshämmare (grå) på en bakhjulsdriven Toyota Celica från 1975. 
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Modernare bilar med högre krav på vägegenskaper och komfort har i många fall betydligt mer 

komplicerade konstruktioner. Nedan i figur 2 visas en bakaxel från Alfa Romeo av 2010 års 

modell. 

 

 

Figur 2. Bakaxeln till en Alfa Romeo Giulietta från 2010.  

Någon modern och svårtillverkad bakaxel var däremot inget alternativ för Pullertvagnen, 

därför riktades fokus mot enkla småbilar från det billigare sortimentet. En enkel bakaxel är 

den som finns på bland annat bilar från Volkswagen och Saab, se figur 3. Tanken bakom 

denna konstruktion är att den övre balken i figuren vrids när hjulen som sitter i ändarna rör 

sig. På så sätt fås en enkel halvstel bakaxel med inbyggd krängningshämmare. 

 

 

Figur 3. Bakaxel till en Volkswagen Golf från 1975. Den övre grova balken är 

den som vrider sig då hjulen som är fästa i ändarna rör sig. 
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2.2 Framvagn 

Framvagnen är betydigt mer avancerad än bakaxeln eftersom framhjulen ska kunna styra och 

dessutom ska hålla godkända hjulvinkar under styrning och infjädring. För att förstå de olika 

framvagnarna bättre undersöktes först de olika hjulvinklarna och själva teoribasen som ligger 

bakom de olika standardtyperna av framvagnskonstruktioner. 

2.2.1 Camber 

Cambervinkeln är hjulets lutning vertikalt mot färdriktningen, exempel på detta kan ses nedan 

i figur 4. Negativ camber är när hjulen lutar inåt i överkant vilket ger ytterhjulet mer 

markkontakt i kurvor. På grund av sidokrafter vid kurvtagning skjuvas ett rakt stående hjul 

och kontaktytan med marken minskas. Om hjulet däremot snedställs går kraftresultanten rakt 

ned genom hjulet. 

 

 

Figur 4. Positiv respektive negativ camber. 

Positiv camber var vanligare på äldre bilar då vägarna var smalare. Den positiva camber-

vinkeln gjorde att däckens undersida bättre följde vägarnas konvexa form. Oavsett om en bil 

har positiv eller negativ camber orsakar det ojämnt slitage på däcken då bilen trots allt främst 

åker rakt fram och däcken i detta läge lutar mot underlaget. Extrema cambervinklar syns 

främst i racingsammanhang där bilen anpassats efter typen av belastning den kommer utsättas 

för. Dock förekommer det även inom bilbyggen där ett visst utseende är önskat, bilen ska se 

totalt sammanfallen ut, nedsänkt till marken och samtliga hjul har stora negativa camber-

vinklar så att hjulaxlarna ser ut att ha gått sönder, ett exempel på detta kan ses i figur 5. I 

sådana fall har cambervinkeln ingen praktisk funktion. 

 

 

Figur 5. Cambervinkel endast på grund av utseende. 
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2.2.2 Caster 

Castervinkeln är den vinkel som gör att hjulens upphängningsaxel lutar något bakåt. Extra 

tydligt kan detta ses på cyklar och motorcyklar som nedan i figur 6. Detta krävs för att en 

motorcykel ska kunna färdas i höga hastigheter, där små störningar annars skulle få stora 

inverkningar. Detta märks även på vanliga trampcyklar där det är tack vare castervinkeln som 

det går att cykla utan att hålla i styret. 

 

 

Figur 6. Motorcykel med stor castervinkel. 

Castervinkeln gör att vridcentrum som går genom den övre och nedre ledpunkten lutar och 

möter marken framför hjulets kontaktpunkt med marken, vilket visas i figur 6 och 7. Enklast 

förklaras detta genom att tänka att hjulet ska vridas och betraktas ovanifrån. Då vridcentrum 

befinner sig framför kontaktpunkten måste denna röra sig framåt i färdriktningen för att ta en 

kurva. Därför hamnar hjulet i ett stabilt viloläge då det rullar. Principen används i överdrivna 

mått på kundvagnshjul. De ser ut att ha positiv caster, men betraktas hjulens konstruktion 

noggrant har de ingen caster alls. Däremot är deras vertikala upphängning sådan att 

vridcentrum för hjulet ligger framför hjulet i färdriktning. Samma effekt som för bilhjulet med 

castervinkel med andra ord. 

Stora castervinklar medför dessutom att ytterhjulet får en negativ camber vid kurvtagning. 

Därmed tar hjulet spjärn mot underlaget vilket ger förbättrad väghållning. 

 

 

Figur 7. Castervinkeln för ett hjul. 
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2.2.3 Nollpunktsstyrning 

Hjul brukar vara uppbyggda på ett sådant sätt att däcket är monterat på en fälg, och denna fälg 

tar kortaste väg till hjulnavet. På dagens bilar är fälgen utformad så att hjulen kan träs utanpå 

både bromsok och upphängning, så att dessa till synes är inbyggda inuti hjulet. För billigare 

och enklare hjul som är tänkta för till exempel släp är detta inte fallet. Oavsett hjul- och 

vagntyp är nollpunktstyrning högt eftertraktat. Det innebär att hjulets vridcentrum befinner sig 

i hjulets kontaktytas absoluta mitt vilket medför flera fördelaktiga effekter. Skillnaden kan ses 

nedan i figur 8. 

Den största och viktigaste effekten är att momentet som kan uppstå mellan hjulets kontaktyta 

och hjulupphängningen elimineras, då krafterna ifrån hjulet går rakt igenom styrspindelns 

vridningsaxel. Detta minskar slitaget på lederna och minskar de krafter som överförs ifrån 

hjulets markkontakt till styrningen. Även styrningen är sammansatt av leder som kan ta stor 

skada när hjulen på grund av exempelvis ett gupp slår åt något håll. 

Exempel på när nollpunkstyrning är av största vikt är när ett av hjulen plötsligt bromsas av 

exempelvis en vattenpöl eller av att det hamnar utanför vägens kant. Utan nollpunktsstyrning 

vill vagnen svänga kraftigt. Med tanke på momentarmen som sitter mellan hjulspindel och 

styrning kan krafterna bli så pass stora att vagnen kan ta skada. 

 

Figur 8. På figuren till vänster bildas ett moment kring upphängningsaxeln. Vid full 

nollpunktsstyrning som till höger blir momentet noll. 

En annan positiv effekt av den vinklade hjulspindeln är att ytterhjulet precis som vid hög 

castervinkel kan ta extra spjärn i en kurva. Nackdelen är att hjulet vid maximalt styrutslag 

lägger sig i stor vinkel, något som särskilt går att beskåda på vissa modeller från Mercedes 

vars inre framhjul i en skarp kurva får en stor negativ lutning utåt och bakåt. 

  

F F 
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2.2.4 Ackermann 

Tidigt upptäckte människan att ytterhjulet i en kurva färdas längre väg och måste rotera med 

högre hastighet än innerhjulet. För att två axlar ska kunna följa samma kurva utan att slira 

krävs det att alla hjul rör sig i varsin radie kring samma rotationspunkt. För att framvagnen 

ska kunna dela rotationspunkt med bakaxeln kan en pivostyrning användas. Detta är den 

enklaste typen av framvagn och har använts redan på de tidigaste hästvagnarna och kan ses 

nedan i figur 9. 

 

 

Figur 9. Hästvagn med pivotstyrning. På mitten av vagnen syns tydligt 

utrymmet som krävs då framhjulen svänger in under vagnen. 

Nu för tiden ser vi principen när en bil drar ett släp där släpet har sin pivotpunkt i en punkt 

nära bakaxeln. Dock tar pivotstyrningen mycket plats vid kurvtagning eftersom innerhjulet 

måste få plats under vagnen, därför utvecklades en ny styrning där hjulen har varsitt 

vridcentrum och är förbundna med styrstag. Detta är ackermannstyrningen, vem som 

egentligen är upphovsman är dock omtvistat. Det bygger på att ett stag förbinder två öglor 

som i sin tur är fastsatta i hjulspindlarna. Öglornas placering är sådan att en tänkt linje som 

går igenom öglans ledpunkt och spindelns vridcentrum träffar bakaxeln precis i mitten. 

Tillvägagångssättet ses nedan i figur 10.  

 

 

Figur 10. Konstruktion av ackermannvinklar. 

Ackermannvinklarna används snarare som riktmärke än som regel. Moderna bilar justeras 

efter att de ska ha optimala hjulvinklar vid vanlig körning vilket för en modern bil ofta är rakt 

fram och långa svaga kurvor. 
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2.2.5 Styrningsmekanism 

Pivotstyrning 

Pivotstyrning är vanlig i enkla lådbilar, dragvagnar och hästvagnar. Den bygger på att man 

har en fast framaxel som är ledad i sin mitt och därmed möjliggör att vagnen vänder kring 

mitten av bakaxeln om det skulle behövas. Dock blir vältrisken större ju större styrutslag den 

får eftersom hjulen rör sig mot vagnens mitt. 

Bilstyrning 

Ett stag förbinder de båda hjulparen, detta stag förs sedan åt höger och vänster av rattens 

vridning. För att klara av hjulens rörelse i olika led är styrstagen ledade. För att kunna justera 

styrningen är styrstagen gängade. Styrningens uppbyggnad kan ses nedan i figur 11. 

 

 

Figur 11. Styrspindlar (1), styrlänkar (2) och styrstag (3). 

  

1 

2 

3 



 24 

2.2.6 Hjulupphängning 

Det finns många olika typer av hjulupphängningar men de flesta är ändå varianter på en av 

flera grundtyper som presenteras nedan. I exemplen nedan visas framvagnar men flera av 

dessa konstruktioner går med mer eller mindre modifikation även att användas till bakvagnen. 

A-armar 

Två triangelarmar tar upp krafter i längs- och tvärled och är lagrade så att hjulet kan röra sig 

som med en fyrledsmekanism. Här finns det mycket rum för exakta anpassningar efter de 

ansträngningar upphängningen kommer att utsättas för och styrspindeln kan lätt monteras i 

önskad vinkel. Det finns lite olika varianter på armarnas utformning och stötdämparnas 

placering men nedan i figur 12 presenteras två varianter.  

 

 

Figur 12. Två varianter med olika utseende på stag och placering av stötdämpare. 

En variation av dessa A-armar som idag används i många bilar är multilänken som ses nedan i 

figur 13. Den har istället för trianglar enskilda armar som fyller samma funktion men som 

möjliggör en större frihet för hjulet. Dessutom förändras hjulupphängningens egenskaper 

under styrutslaget. 

 

 

Figur 13. Multilinkframvagn. 
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Istället för stötdämpare kan en bladfjäder användas. Den kan antingen gå tvärs över hela 

framvagnen som i figur 14 eller så kan det vara en kortare på vardera sida. I mindre fordon 

som golfbilar och liknande är denna konstruktion vanlig men med förenklingen att den nedre 

A-armen tas bort och spindeln fästs direkt i bladfjädern. 

 

 

Figur 14. Framvagn med dubbla A-armar och tvärgående bladfjäder. 

Dubbla I-armar 

En lång tvärgående arm förser upphängningen med en styvhet i sidoled samtidigt som den 

möjliggör närmast rak infjädring för korta utslag. För att ta upp krafter i vagnens längsled är 

två stag infästa i vardera sidan. Dessa ska vara så långa som möjligt för att minimera 

spindelns vridning vid rotation. En framvagn med dubbla I-armar visas nedan i figur 15. 

 

 

Figur 15. Dubbla I-armar, styrarmarna pekar bakåt. 
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Efterföljande arm 

Principiellt fungerar denna hjulupphängning likadant som den med A-armar fast med 

skillnaden att dessa armar går längs fordonet. Vid infjädring rör sig hjulet framifrån sett helt 

rakt och får inget camberutslag. I figur 16 visas hjulupphängningen med en stötdämpare, en 

variant till detta finns bland annat i Volkswagen Typ 1, mer känd som Bubblan. Där 

placerades en torsionsfjäder mellan de båda övre armarna och en krängningshämmare mellan 

de undre. 

 

 

Figur 16. Framvagn med efterföljande armar, vänster sida. 

MacPherson 

MacPherson bygger på att en nedre triangelarm tar upp tvär- och längsgående krafter medan 

en stötdämpare tar upp infjädringen samt tjänar som rotationsaxel för spindeln. Även detta är 

en populär hjulupphängning i dagens bilar. Rover har gjort en variant på denna där de leder 

om infjädringen med hjälp av en länkarm, men funktionen är densamma. Den påminner 

dessutom snarare om en konstruktion med A-armar med mycket kort övre länkarm. Bägge 

varianterna finns att skåda nedan i figur 17. 

  

 

Figur 17. MacPhersonupphängning vänster fram, till höger en variant 

som används bland annat av Rover. 
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2.2.7 Rollcentrum 

Med långa armar i framvagnen bildas en risk att vagnen blir vinglig på samma sätt som en 

kajak då vagnens rollcentrum lätt hamnar mitt i vagnen. Med ett lägre rollcentrum under 

vagnen eller till och med under marknivå ges stabilare gång. Rollcentrums position kan 

undersökas rent teoretiskt. Nedanstående avsnitt förklarar rollcentrum utifrån en framvagn 

med dubbla triangellänkar men det är något som existerar för alla vagnar. 

För att undersöka var framvagnens rollcentrum hamnar för olika konstruktioner gjordes 

skisser i Solid Edge. Nedan i figur 18 visas hur främre hjulupphängningen sett framifrån beter 

sig. I figurerna är endast höger sida illustrerad att göra bilden mer lättförståelig. Hjulet 

betecknas med bokstaven H, R är ramen som här betraktas som fix, det yttre styrstaget har 

beteckningen 2 och avståndet mellan triangellänkarnas upphängningar betecknas med siffran 

1. Momentancentrum för länksystemet visas vid bokstaven M och rollcentrumet som bildas 

av korsningen av båda sidornas tänkta linjer mellan momentancentrumet och hjulets mittlinje 

betecknas med bokstaven C. Eftersom konstruktionen ska vara symmetrisk bör C alltid ligga 

på mittlinjen. 

 

 

Figur 18. Förklaring av ingående termer. På bilden syns höger 

framhjul sedd framifrån. 

Målet är att C hamnar så lågt som möjligt utan att markfrigången blir för låg. Samtidigt 

önskas att M är så långt bort som möjligt från hjulet så att hjulets rörelse vid fjädring blir så 

vertikal som möjligt. För att förstå hur rollcentrumet fungerar gjordes först skisser utifrån 

extremfall. Först var målet att få ett lågt rollcentrum, detta kan ses nedan i figur 19. 

 

 

Figur 19. Två geometrier som testades för att få så lågt rollcentrum som möjligt. 

Här hamnar dock M långt ut till vänster och nära hjulet vilket ger oönskad hjulrörelse vid 

fjädring. För att motverka det placerades M innanför hjulparet som i figur 20 genom att göra 

avståndet 1 kortare än avståndet 2. 
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Figur 20. Lågt rollcentrum med ett momentancentrum placerat innanför hjulet. 

Här sänktes C på bekostnad av markfrigången men i fallet med Pullertvagnen behöver inte C 

ligga under marknivå då kurvtagningen sker i låga hastigheter. En lösning med högre 

markfrigång skulle vara en konstruktion liknande den i figur 21. 

 

 

Figur 21. Högre markfrigång men även ett högre rollcentrum. 

I samtliga försök ovan hamnar momentancentrumet nära hjulen vilket inte är optimalt för den 

vertikala hjulrörelse som är eftertraktad. En mer realistisk skiss skulle vara att avstånd 1 är 

nästan lika stort som 2. Med rätt positionering av stag 2 gentemot hjulet kan en 

tillfredställande markfrigång med lågt rollcentrum uppnås, vilket figur 22 visar. Här hamnar 

M långt ifrån hjulet, säkerställandes en vertikal rörelse av hjulet vid infjädring, men samtidigt 

hamnar C långt ner, och det blir en prioriteringsfråga om hur mycket markfrigång som behövs 

kontra så lågt rollcentrum som möjligt. 

 

 

Figur 22. Två möjliga lösningar för att tillmötesgå alla kraven. 
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2.3 Sittergonomi 

I fallet med Pullertvagnen är god sittergonomi inte bara för bekvämlighets skull. Ifall hästen 

skenar gäller det att kunna dra ordentligt i tömmarna, mycket mer än vad någon rår med bara 

armar och överkropp. Därför är det viktigt att kusken ska kunna sätta upp benen mot något 

och ta rejält med spjärn precis som när han sitter på en sulky. Eftersom hästtränare finns i alla 

storlekar är det viktigt med justerbart säte så att alla användare kan få önskat avstånd till golv 

och bromspedal. Rekommenderade mått för sitthöjd och avstånd till fotstöd hittades i Kleine 

Ergonomische Datensammlung. Måtten kan ses nedan i tabell 1 och en närmre förklaring av 

måtten ges i figur 23. Utifrån dessa mått kan gränsvärdena för sätets justering bestämmas. 

 

Tabell 1. Medelvärdesmått för människor, alla mått i centimeter. 

    Percentil 

  

 

Män Kvinnor 

# Beskrivning 5 % 50 % 95 % 5 % 50 % 95 % 

11. Sitthöjd 85,5 91 96,5 81 86 91 

12. Ögonhöjd 74 79,5 85,5 70,5 75,5 80,5 

13. Armbågshöjd 21 24 28,5 18,5 23 27,5 

14. Underben 41 45 49 37,5 41,5 45 

15. Armbåge till grepp 32,5 35 39 29,5 31,5 35 

16. Sittdjup 45 49,5 54 43,5 48,5 53 

17. Rumpa till knä 56,5 61 65,5 54,5 59 64 

18. Rumpa till fot 96,5 104,5 114 92,5 99 105,5 

19. Lårets höjd 13 15 18 12,5 14,5 17,5 

 

 

Figur 23. Förklaring av måtten i tabell 1. 

Vidare behöver sitsen isolera från småstötar, vibrationer och eventuell kyla. Detta är något 

som kan uppfyllas genom en enkel dyna. För kuskens skull borde det även finnas avlastande 

stöd för tömmarna.  
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2.4 Tidigare Pullertvagnar 

Projektet introducerades med ett studiebesök och därför var dagens Pullertvagnar ett naturligt 

första steg i förundersökningen. Skillnaden mellan de tidigare vagnarna representerar till viss 

del det som efterlysts av användare och tillverkare. Att ytterligare förfina dessa önskemål blev 

således nästa steg i utvecklingen. 

2.4.1 Pullert version ett 

Det finns i huvudsak två tidigare modeller av Pullertvagnen, dessutom finns det tidigare 

prototyper och vagnar med mindre inbördes skillnader allt eftersom de utvecklats. Nedan i 

figur 24 syns den första ”riktiga” Pullertvagnen. Med den uppnåddes en god funktion på alla 

sätt och vis men utan dämpning var den relativt stötig och dessutom var den för tidskrävande 

att tillverka. Detta var områden som det fokuserades starkt på inför version två. Det lades inte 

stor vikt vid undersökningen av denna tidiga vagn eftersom det redan fanns en vidare-

utveckling på den. Däremot var det en sådan här vagn som testturen genomfördes i. Eftersom 

handhavandet och färden går till på samma sätt i de två vagnarna ansågs inte det vara någon 

nackdel. Däremot gavs det inte möjlighet att uppleva förbättringen i komfort i den nya 

vagnen. Turen gick till som väntat, kusken styr hästen med tömmarna och bromsar vagnen 

med pedalen när det önskas. Det som noterades är att pedalens position har stor inverkan på 

bekvämligheten. Då vagnen bromsas måste foten lyftas helt från golvet och försiktigt placeras 

på pedalen vid inbromsning. Pedalen behöver dessutom ytterst lite tryck för att ge stor broms-

verkan vilket inte är önskvärt. Högre känslighet vore att föredra. 

 

 

Figur 24. Pullert version ett. De bakersta däcken är ditsatta för att skydda eventuell följehäst. 
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2.4.2 Pullert version två 

Nedan i figur 25 ses version två av Pullertvagnen vilken även är den som säljs idag. Vid 

framtagningen av denna version ställde konstruktören de fyra hjulen på golvet i positioner 

som kändes lagom. Sedan byggdes vagnen utifrån dem med målet att använda så lite material 

som möjligt och att den skulle vara lättillverkad, dessutom skulle denna vagn, till skillnad från 

den förra, utrustas med fjädrad hjulupphängning. Resultatet blev en enkel vagn med få delar. 

Den är lättillverkad och enligt användarna gav hjulupphängningen bättre komfort. Däremot 

ligger hjulen relativt fritt, det finns inte mycket som skyddar kusken och det finns mycket 

utrymme där benen kan åka ner och fastna, detta ger ett osäkert intryck. Vid rejäla stötar eller 

ryck finns det inget som håller kusken kvar på vagnen. 

 

 

Figur 25. Dagens Pullert i sin helhet 

Vagnen är mindre än den tidigare, den är cirka 1,50 meter bred, 2,50 lång och 1,40 hög. De 

flesta delarna är hopsvetsade, de enda delarna som går att montera av är fram- och bakvagn, 

skaklarna och sätet. Detta gör dock inte yttermåtten mindre utan det är fortfarande tömstödets 

höjd och basramens längd och bredd som är gränserna. Detta gör att den blir otymplig vid 

transport och därmed svår att exportera. 

Själva utseendet ger intrycket att vagnen är lätt och funktionell men samtidigt ger den smala 

midjan bestående av endast två rör ett vekt och ostabilt utseende. Optimeringen på material-

åtgång har även resulterat i en på gränsen till för lätt vagn. Teoretiskt blir den maximala 

bromsverkan för vagnen samma som dess vikt vilken är cirka 160 kg. För torr grusväg 

däremot ligger friktionskoefficienten ungefär på 0,6 (Karlsson 1988) vilket ger en bromskraft 

på 96 kilo. 

Med en häst framtill och en baktill är vagnen lätt i jämförelse med hästarnas styrka. Att 

däremot konstruera en vagn som hästarna inte rår på är orimligt då den skulle behöva vara 

överdrivet tung och otymplig. 
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Ramen 

Dagens ram består i huvudsak av en bakre tvärgående fyrkantsbalk och två längsgående 

bockade rör. Dessa fästs vid framvagnen ihop av tvärgående rör som tjänar som 

avlastningsyta för tömmarna, dessutom finns några mindre förstärkningsstag varav ett 

fungerar som fäste för främre stötdämparen. Ramen syns nedan i figur 26. 

På den tvärgående balken svetsas plattor fast vilka tjänar som infästningspunkten till samtliga 

delar i bakvagnen samt för bågen för följhäst. Det finns en extra tanke med det stora ihåliga 

utrymmet vilket är att den skulle tjäna som oljetråg ifall vagnens bromsar skulle bytas ut mot 

oljemotorbroms. 

 

 

Figur 26. Basramen på dagens Pullertvagn. 
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Hjulen 

Hjul, axlar och bromssystem är inköpta ifrån Broson AB. Hjulpaketen består av hjul, hjulaxel, 

bromsskiva, bromsok och en fyrkantsaxel som allt är fäst på. I Figur 27 visas ett sådant 

hjulpaket fastsvetsat på bakaxeln. Som synes är fyrkantsaxeln lite för lång men det beror på 

att längden är anpassad till tidigare vagn. Att ändra beställningen är inte omöjligt, däremot 

innebär det en hel del besvär. Lättast vore därför att kapa den själv om så önskas. 

 

 

Figur 27. Hjulpaket vänster bak fastsvetsad i bakaxeln 
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(1) 

Bakaxeln 

Bakaxeln är inspirerad av den som sitter bak på vissa bilar från Saab och Volkswagen. Den 

består av en tvärgående U-balk som sedan två fyrkantsrör är fastsvetsade på, i änden av dessa 

fästs sedan hjulaxlarna. Hela axeln är sedan upphängd via två öglor i basramen och med två 

stötdämpare. Hela konstruktionen syns i figur 28. 

 

 

Figur 28. Bakaxeln monterad i basramen 

U-balken är tänkt att kunna vridas och även fungera som krängningshämmare. Här har dock 

brott i svetsarna förekommit så U-balken förstärktes av plåtlister som svetsades ovanpå hela 

bakaxeln. Efter närmare undersökning visade det sig att brottorsaken med stor sannolikhet var 

för stora spänningskoncentrationer i övergången mellan svets och U-balkens fläns. 

Vidare vill inte U-balken vridas hur som helst. Bäst är om den vrids kring sitt egna 

vridcentrum. För en U-balk ligger skjuvcentrum strax under U:et. Beräkning av positionen för 

en U-balks vridcentrum kan göras med ekvation 1 nedan där b är flänsens bredd, tf flänsens 

tjocklek, h ryggens höjd och tl ryggens godstjocklek. 

 

𝑉𝐶 =
3𝑏2𝑡𝑓

6𝑏𝑡𝑓 + ℎ𝑡𝑙
 

Bågen för eventuell följhäst innebär en rejäl massökning på bakhjulen som därför kräver 

hårda bakfjädrar. Som följd av detta bli bakvagnen för styv då vagnen körs utan följdbågen. 
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Framvagnen 

Framvagnen som syns nedan i figur 29 är ursprungligen kopierad från en dragvagn avsedd för 

elektrisk utrustning. En balk förbinder de båda framhjulen. Denna balk är upphängd i 

basramen och dämpad med en stötdämpare placerad i mitten. Vid små stötar fungerar detta 

bra men vid större hinder innebär den stela axeln att ett hinder på ena hjulet lyfter hela axeln. 

Vagnen styrs genom att hästen leds och via skaklar och styrmekanism följer hjulen sedan 

med. Styrgeometrin är tagen ifrån en smalare vagn men placerad på den bredare vagnen vilket 

leder till att utväxlingen mellan de båda framhjulen inte är anpassad till just denna vagn. Alla 

leder som behöver smörjning har varsin fettnippel, dock utan underhållsplan. Lederna består 

av bultar dragna genom hål i plåt och balk med bussningar. 

 

 

Figur 29. Framvagnen framifrån sett då den svänger maximalt åt vänster. 

Rollcentret för denna vagn är mycket lågt då framvagnen är mycket styv. De armar som 

förbinder framvagnen med resten av vagnen är enda orsaken till att krängning kan 

förekomma. Vagnen har varken castervinkel eller nollpunktstyrning. Momentarmen som 

verkar på styrspindeln är ca 15-20 cm men de vagnarna som är i användning har inte visat 

några skador på spindlarna. Detta visar på att dimensionerna på dagens bussningar och länkar 

är tillräckliga, något som utvecklingen av den kommande vagnen kunde dra nytta av.  
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Draggivaren och skakelparallellen 

En stor konkurrensfördel för Pullertvagnen är mätningen av hästens dragkraft. Vissa 

konkurrenter visar bromskraften vilket inte är samma kraft som hästen känner av. Genom att 

mäta hästens dragkraft kan tränaren hålla jämnare belastning oavsett väglag och lutning på 

vägen. Detta är både bra rent träningsmässigt och för att inte överbelasta hästen. Mätningen 

sker med hjälp av en hydraulcylinder, synlig i figur 30. 

 

 

Figur 30. Hydraulcylindern som mäter dragkraften. 

Då mätningen sker i hästens dragriktning och även tjänar som kopplingselement så är den 

uppvisade dragkraften alltid den som hästen belastas med. Visaren för dragkraften är 

monterad rakt framför kusken och är fylld med olja för att jämna ut variationerna i dragkraft. 

Visaren kan ses på nästa sida i figur 32. 

För att vidare skydda hästen från skador och inte hindra dess steg när den rör sig används 

skaklar som kan röra sig med hästens bogrörelse. Detta är en mycket gammal metod men som 

har förnyats genom att placera skaklarna i en parallellogram som ses i figur 31. Därmed kan 

sidokrafter tas upp vilket tjänar till att styra vagnen, utan att låsa hästens bogrörelse, något 

som skulle kunna vålla förslitningsskador på hästen. Skaklarna går att montera av med hjälp 

av fyra skruvar vilket underlättar förvaring av vagnen. De kan även ställas rakt uppåt vilket är 

det vanliga vid vardaglig parkering. 

 

 

Figur 31. Skaklarnas infästning i vagnen via en parallellogram.  



 37 

Bromssystemet 

Bromssystemet köps in ifrån Broson AB tillsammans med de färdigmonterade hjulpaketen 

och består av fyra bromsskivor med bromsok och en huvudcylinder. Bromspedalen är 

monterad till höger i vagnen och bromsas således med höger fot om föraren sitter i mitten. På 

bromsarmen sitter en skruv som gör att bromsarna kan ställas in att bromsa konstant. Detta 

kan ses nedan i figur 32. Fotpedalens position är något olämplig då den höjer sig för högt ur 

den ytan den är monterad. Detta gör att kusken måste hålla uppe sitt ben av egen kraft, då 

bromskraften skulle bli för stor ifall han vilade hela benets tyngd på pedalen. Det krävs ytterst 

lite tryck på pedalen för att uppnå stora bromskrafter. 

 

 

Figur 32. Bromspedal och dragkraftsvisare sett ifrån kuskplatsen. 

Det finns ingen mekanism för att justera bromverkan mellan fram och bakaxel utan broms-

verkan är lika stor på alla fyra hjulen. Eftersom huvudsakliga vikten ligger på bakaxeln leder 

det till att framhjulen låser före bakhjulen. För bättre bromsverkan och stadigare gång skulle 

alltså andelen bromsverkan på framhjulen minskas. 
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Kuskplatsen 

Figur 33 nedan visar dagens Pullertvagn i helhet. Kuskplatsen är sparsmakad. Några 

impregnerade plank utgör golv, fotstöd samt stol. Detta är ett smart materialval då trä inte blir 

för varmt under sommaren och inte för kallt under vintern eftersom trä isolerar bra. Det är 

samtidigt enkelt att hålla rent och billigt att byta ut, vilket är av fördel i stallmiljö.  

Stolen som endast går att justera horisontellt har inga sidostöd som hindrar kusken från att 

falla av. Ryggstödet är lågt men placerad i en bra vinkel mot sittytan. För att justera stolen 

måste två skruvar lossas och sedan måste stolen med våld ryckas till rätt position. 

Byrålådseffekten låser stolen flera gånger när omplacering försöks. 

När kusken väl sitter på sin plats upplevs vagnen som något läskig. Hjulen är fullt synliga och 

känslan av att möjligen råka hamna med sin fot i närheten är inte betryggande.   

 

 

Figur 33. Pullertvagn version två. 
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Följbågen 

Dagens vagn levereras med tillhörande följbåge (se figur 34 nedan). Den möjliggör att en häst 

kopplas bakom vagnen och således kan föras med för lätt motion. För att hindra hästen från 

att hoppa upp på vagnen har följbågen fått en avskiljningsvägg som påminner om de 

gallergrindar som finns i stall. Den monteras genom att skruva in två bultar i vardera sidan, 

något som kräver att man är flera personer då ramen måste hållas i rätt position för att ha 

möjlighet att få i alla skruvar. 

 

 

Figur 34. Bågar att fästa eventuell följdhäst i och galler för att hästen inte 

ska hoppa upp på vagnen eller nafsa på kusken. 
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2.5 Konkurrenter 

Efter studiebesöket och granskningen av dagens Pullertvagn undersöktes marknaden och 

konkurrenterna. Det finns olika typer av vagnar med två eller fyra hjul och med olje- eller 

skivbroms. Nedan redovisas vagnar från den svenska marknaden. Det finns flera bland annat i 

USA men utseende och teknik liknar de redovisade. 

Vagnarna kan grupperas in i tvåhjuliga rockarder och fyrhjuliga vagnar. Den stora skillnaden 

för kusken är sittställningen. I den fyrhjuliga vagnen kan kusken sitta helt avslappnat som på 

en bänk. Om hästen däremot skulle skena krävs det att kusken ska kunna sätta upp benen mot 

något fast för att spjärna emot hästen med hela kroppen. I rockarderna sitter kusken mer som i 

en sulky även om fötterna inte placeras lika högt utan sittställningen är något mer avslappnad. 

För hästen är den största skillnaden rörelsen på skaklarna. På de fyrhjuliga vagnarna sitter en 

länk som tillåter skaklarna att röra sig parallellt, detta gör att de lättare följer hästens 

bogrörelser och blir bekvämare och mindre slitsamma. På rockarden däremot är skaklarna 

fasta i vagnen. 

Vidare tillåter en tvåhjulig vagn inte samma bromskraft. En häst kan släpa Pullertvagnen med 

låsta hjul och med tanke på att vagnens vikt avgör möjlig bromskraft har Pullertvagnen en 

stor fördel gentemot de mindre och lättare rockarderna. En fyrhjulig vagn har även plats för 

passagerare även om ett par av tryckrockarderna finns att få tvåsitsiga. 

2.5.1 Grafströms 

Grafströms har tillverkat vagnar och sulkys sedan 1933 och är väl etablerade på den svenska 

marknaden. Nedan i figur 35 syns deras Rockard mod. 4200, det är en träningsvagn med 

fokus på bekvämlighet och komfort med individuell stötdämpning och rejält säte. 

 

 

Figur 35. Grafströms Rockard mod. 4200 i standardutförande utan bromssystem. 

De har även en vagn som heter Speedcart som syns nedan i figur 36, den är betydligt lättare 

och har simplare fjädring. Båda dessa vagnar går att få i olika utföranden och med en rad 

extratillbehör, ett av dessa tillbehör är hydrauliska bromsar. Rockard mod. 4200 kostar i 

grundutförande som tryckvagn 30 125 kronor och Speedcarten 28 625 kronor. 
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Figur 36. Grafströms Speedcart i utförande utan bromssystem. 

2.5.2 Stall Berg AB 

Stall Berg AB har en serie hästvagnar och annan utrustning inom hästsport. Flaggskeppet 

inom deras sortiment är dock ProTrainern som syns nedan i figur 37. Den är idag den ledande 

bromsade vagnen på den svenska marknaden och exporteras till bland annat resten av Europa, 

USA och Australien. Den är precis som Grafströms Tryckrockard en tvåhjulig vagn med 

hydrauliska bromsar. ProTrainern kostar i sitt mest primitiva utförande 36 000 kronor. 

 

 

Figur 37. Stall Berg AB ProTrainer. 

2.5.3. Tidaholmsvagnar 

Tidaholmsvagnar har en stor uppsjö av vagnar av olika sorter. De flesta av deras vagnar är av 

mer klassiskt snitt med stora hjul och pivotstyrning. I deras sortiment finns två bromsade 

vagnar av lite olika typ. Deras Tryckvagn nr 215 har endast bromsar på bakhjulen och kan ses 

nedan i figur 38. Den har pivotstyrning på framaxeln och individuell hjulupphängning med 

gummitorsionsfjädring med gummifjäderelement från Rosta (www.rosta.se). Priset för 

Tryckvagn nr 215 är 38 000 kronor. 
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Figur 38. Tidaholmsvagnar Tryckvagn nr 215. 

Så sent som våren 2010 släppte de en ny vagn, deras Tryckvagn nr 216 (figur 39 nedan). Till 

skillnad från nr 215 har denna styrning på varje framhjul som på en bil och bromsar på alla 

fyra hjulen. Detta är den vagn som är mest lik Pullertvagnen och den kostar 39 500 kronor. 

 

 

Figur 39. Tidaholmsvagnar Tryckvagn nr 216. 

  



 43 

2.6 Tillverkningsmöjligheter 

Ett besök i verkstaden visade vad för maskiner och möjligheter som fanns tillgängliga, detta 

skulle senare vara viktigt så att konstruktionen kunde anpassas efter detta. Övergripande är 

verkstaden en svetsverkstad med verktyg för kapning och bearbetning av material. Verktyg 

finns för att kapa och borra metall som sedan ska svetsas samman. Delarna kan även 

bearbetas, slipas eller borstas innan eller efter svetsning. Till sist kan delarna blästras och 

lackeras. 

2.7 Kravspecifikation 

För att kunna göra målet mer specifikt än bara ”en ny och bättre träningsvagn” arbetades en 

del krav och önskemål fram. Kraven var sådana saker som vagnen var tvungen att uppfylla 

och önskemålen var sådant som helst skulle uppfyllas men inte fick störa viktigare delar. 

 Krav 

 Ska kunna rengöras enkelt och spolas av med vatten. 

 Ska finnas fäste för följhäst. 

 Ska vara bromsbar. 

 Ska gå att ställa in konstantbroms. 

 Ska gå att använda året om. 

 Ska visa hästens dragkraft. 

 Ska vara god sikt åt alla håll. 

 Ska ha plats för minst en kusk plus passagerare. 

Önskemål 

 Ökad bekvämlighet för kusken. 

 Max kosta 40 000 kronor i butik. 

 Inte försämrad ergonomi för hästen. 

 Komfortabel sittställning för kuskar mellan 155 och 200 cm. 

 Bättre vägegenskaper och markontakt än tidigare modeller. 

 God säkerhet vid färd och eventuell vältning. 

 Optimerad för låg tillverkningskostnad. 

 Lättförpackad för export. 

 Säkerhet under färden. 

 Lätt att underhålla. 

 Enkel att stuva undan. 

 Inte vara kall vid färd vintertid. 

 Lättförvarad. 

 Synbar i mörker. 

 Justerbar vikt. 

 Modulbaserat med tillbehörssortiment. 

 Profilerande design. 

 Lågt insteg. 

 Undvika batterier och andra förbrukningsvaror. 
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3  UTVECKLING 

Detta arbete bör i stort ses som ett konstruktionsarbete. Vissa lösningar var självklara medan 

andra stred med flera konkurrerande förslag. Nedan visas utvecklingen av Pullertvagnen i 

fem olika steg. 

 

 

3.1 Förarbete 

Till en början skedde arbetet inriktat på de olika delarna på vagnen exempelvis framvagn eller 

kuskplatsen. Det skissades och jämfördes med teori och existerande vagn. Det var sedan dessa 

dellösningar som började plockas ihop till en helhetslösning. 

3.1.1 Ackermann 

Att förstå ackermann är en sak, att applicera ackermann på en styrning som ska vara fast 

förbundet med ett mittstag är något helt annat då ackermann ursprungligen är konstruerad 

med ett enda stag som förbinder hjulparen. Tvådimensionella modeller byggdes för att förstå 

hur mittstaget ska placeras i relation till styrspindlarna. Efter flera försök med pappers-

modeller kunde slutsatsen dras att avståndet mellan mittbalkens led mot vagn och led mot 

styrlänkar måste vara lika långt som avståndet medan spindelns vridcentrum och des led mot 

styrlänken. Sedan skjuts mittbalkens raminfästning fram så att denna tillsammans med 

hjulspindlarna bildar tre punkter på en cirkelbåge vars centrum befinner sig i mitten av 

bakaxeln. Nedan i figur 40 ses ett av dessa tester. 

 

 

Figur 40. Enkel kartongmodell som användes för att testa ackermannvinklar. 
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3.2 Pullert V2 – Golfbilen 

Tidigt bestämdes att basramen skulle vara platt för att sänka insteget, underlätta transport och 

på enklast möjliga sätt förbinda bakvagn med framvagn. Det första som gjordes var att 

konstruera en fyrkantig basram på vilken axlarna monterades. Bakvagnen har konceptuellt 

genom hela projektet varit i princip oförändrad med mindre konstruktionsändringar. 

Framvagnen däremot har varierat desto mer. I den första versionen låg allt fokus i att få 

minimal svängradie med korrekta vinklar och ändå få hjulhusen att vara så små som möjliga, 

för att minska vagnens storlek.  

I denna version sattes proportioner och dimensioner för vagnen i helhet och idén kring att 

tillverka ett tak som tillbehör föddes. Detaljlösningar såsom sitsinfästning och broms var än så 

länge inte påtänkta. Sidoramarna var redan här med i konstruktionen. Det var en viss finess i 

att bocka rören i ett plan och sedan luta dessa, vilket gav en illusion om mer avancerad 

bockning. Ett utkast till vagnen kan ses nedan i figur 41. 

 

 

Figur 41. En av de tidigaste idéerna. Figuren saknar dock inspänt tyg framtill och taket.  

3.3 Pullert V3 & V4 – Gokarten 

Med övertygelsen att individuell hjulupphängning är ett måste konstruerades Pullert V3 med 

triangelarmar. Dock bibehölls den platta fyrkantsramen och sidoramarna. Vid det här laget låg 

allt fokus kring hjulupphängningen. Då styrningen ansågs som avklarad från V2 tillsammans 

med basramen glömdes ett av de viktigaste kraven bort, nämligen enkelheten. För att 

möjliggöra en infästning för triangelarmarna behövde basramen smalna av i den främre delen 

och där behövdes ett fackverk konstrueras för att hålla triangelarmarna. Denna konstruktion 

ses nedan i figur 42. 
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Figur 42. V3 utan styrarmar men med dubbla triangellänkar som gav ett aggressivt utseende. 

Vagnen ansågs vara tillräckligt bra för att skapa en mer slutgiltig CAD-ritning som då skulle 

bli Pullert V4. I och med att en slutgiltig vagn började konstrueras gjordes varje del för sig i 

Solid Edge. Det var många tillverkningsunderlättande konstruktioner men i det stora hela 

hade vagnen blivit för komplicerad vilket uppdagades nu då varje enskild del konstruerades. 

Resultatet av detta arbete ses nedan i figur 43. Sedan när den i stort sett färdiga styrningen 

skulle byggas på resten av vagnen uppmärksammades att infjädring av hjulen gör stor 

påverkan på hjulens styrvinkel. Funderingar fanns kring att slopa den individuella 

hjulupphängningen och välja en av projektets mer udda obeprövade hjulupphängningar. Då 

viljan var att förenkla framvagnen och få styrningen att fungera tillfredsställande blev 

lösningen ändå att börja på en helt ny framvagn med dubbla triangellänkar. Det skulle senare 

bli Pullert V5. 

 

 

Figur 43. V4 utan styrning och genomarbetad sits men i övrigt fullt produktionsklar. 

3.4 Pullert V5 - Resultatet 

Vagnen konstruerades om från grunden. Fokus låg på förenklad konstruktion och att få 

fungerande styrning och hjulupphängning. Det var första gången som hela vagnen 

konstruerades på en gång, de tidigare versionerna växte fram med olika dellösningar som 

utgångspunkt. Förståelsen för vagnen hade helt enkelt tidigare inte varit tillräckligt hög. 

Basramen byttes ut, sidoarmarna gjordes om, styrningen och hjulupphängningen 

konstruerades i en gemensam omgång. Samtliga detaljer föll på plats och detta blev även den 

slutgiltiga produktionsfärdiga Pullertvagnen. 
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4  RESULTAT 

Nedan redovisas det slutgiltiga resultatet. Varje del av vagnen redovisas var för sig och kan 

således jämföras med tidigare vagnar och referenser. 

 

 

4.1 Vagnen i helhet 

Utseendemässigt var målet att ge vagnen en kompaktare och mer sluten form som ses i figur 

44. För kusken ska det kännas som att han tryggt sitter skyddad i vagnen och inte utanför. 

Genom att använda många framåtlutande vinklar och mycket material fram gavs vagnen ett 

framåttungt, bromsat och sportigt utseende.  

 

 

Figur 44. Pullert version 3. 

Storleksmässigt är den som dagens Pullert, däremot gör mer material i vagnens ytterkanter att 

den ser större ut. För att få bättre känsla för hur stor vagnen är ritades en människa in i bilden. 

Människan i figur 45 nedan är cirka 190 cm lång. 
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Figur 45. Den nya Pullertvagnen med en 190 cm lång människa. 

Eftersom fram- och sidobågarna skruvas fast kan de lätt monteras loss. Hjulen monteras av 

även de vilket minskar paketets höjd avsevärt. Samtliga delar placeras innanför hjulnaven 

närmast basramen. På så sätt kan ett platt och lättransporterat paket fås. Nedan i figur 46 visas 

storleken på vagnen då den är nedmonterad i transportformatet. 

 

 

 

Figur 46. Vagnen packad i transportformat. Sedd framifån och ovanifrån 
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Även hopmonterad är Pullertvagnen kompakt. Nedan i figur 47 ses de huvudsakliga måtten 

för Pullertvagnen. Längden är 2510 mm, bredden 1510 mm, axelavståndet 1890 mm och 

maximala höjden är 1250 mm. 

 

 

Figur 47. Pullertvagnen med de viktigaste måtten inlagda 

4.2 Ramen 

Basramen består i huvudsak av två rektangulära balkar som svetsas ihop i en T-form. På 

sidorna av den tvärgående balken svetsas två plåtar, de sluter balken men är i första hand 

fästöglor för bakaxel och stötdämpare. Längst ut på balken görs på vardera sida två hål som 

agerar fästen för sidobågar och eventuell följbåge. Mitt på längsgående balk svetsas två stag 

som agerar stöd åt sidobågarna. Framtill svetsas fem järnplattor fast som agerar fäste åt de 

fyra t-armarna och de främre stötdämparna. Längst fram sitter sedan sidobågarna fast-

monterade. Hela ramen kan ses nedan i figur 48. 

För att möjliggöra ett litet paket för transport skruvas sidobågarna fast på basramen längst bak 

i tvärgående balk, mitt på vagnen vid stödbalkarna och längst fram i änden på längsgående 

balk. Anledningen till användandet av bockade rör är att kunna ge vagnen ett mer säreget 

utseende. Sidorören verkar även som fäste för sitsen, armstöd, fäste för golvet och stöd för 

tömmarna. De bockade rören är bockade i endast ett plan för enklare tillverkning. De två 

balkarna som sätet vilar på svetsas dit på de bockade rören i efterhand. 
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Figur 48. Basramen med sidobågar. 

4.3 Bakaxeln 

Enkelheten och de tekniska fördelarna med den ursprungliga bakaxeln ledde till att tanken 

bakom grundkonstruktionen behölls. Då den är rätt konstruerad fungerar den tvärgående U-

balken som torsionsfjäder och krängningshämmare. Att den lätt vrids betyder också att bak-

axeln bara är halvstel och det ena hjulets svängningar inte helt förs över till det andra. 

Bakaxelns placering kan ses nedan i figur 49. 

 

 

Figur 49. Bakaxeln med fästet i ramen, stötdämpare och hjul. 

Med lärdom från den tidigare bakaxeln placerades U-balken om. På slutresultatets bakaxel U-

balken placerad så att den vrids kring sitt egna vridningscentrum se figur 50, samtidigt är 

flänsarna inte är fastsvetsade i ändarna vilket minimerar oönskade spänningar i balken. U-

balken är även öppen nedåt så det inte samlas eller smuts i den. Infästningarna till basramen 

sker genom bult som går rakt genom de längsgående fyrkantsprofilerna. Övriga skillnader 

från tidigare bakaxeln är att bredden justerats en aning samt att fästena för stötdämparna 

placerats om. 
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Figur 50. Bakaxeln sedd från sidan med U-balkens vridcentrum i bulthålet. 

Den största fördelen med denna bakaxel är dess enkelhet. Tillverkningen består i att svetsa 

ihop tre raka stålprofiler, svetsa dit hjulaxlarna, svetsa dit fäste för stötdämpare samt borra hål 

för bultar. 

4.4 Framvagnen 

Mer lärdom från problematiken med Pullert V4 var utgångspunkten med den nya framvagnen 

att inte få samma styrutslag vid infjädring. Trots detta skulle inte rollcentrum, svängradie eller 

komfort försämras nämnvärt. 

4.4.1 Styrningen 

 

Figur 51. Styrningen i sitt sammanhang. 

Styrningen utformades med målet att skapa en så stabil färd som möjligt. Då den dragande 

hästen via skaklarna ska styra vagnen måste styrspindlarna vara förbundna mekaniskt. Efter 

att olika idéer avvägts valdes tack vare sin enkelhet en vidareutveckling av den styrning som 

sitter på den befintliga Pullertvagnen, se figur 51 och 52. 
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Figur 52. Framvagn med styrning. 

Ett stag (1) som är förbundet med skakelparallellen ger vinkeländringen. Denna överförs via 

styrstag (2) på vardera sidan om mittstaget till styrspindlarna (3). Denna infästning är placerad 

relativt hjulens styrspindel så att vagnen har optimal styrgeometri vid färd i långa kurvor. 

Dock kan vagnen fortfarande svänga mycket snävt men med ett hjul som slirar något. 

Resultatet av denna konfiguration och dess påverkan vid olika svängradier visas i Bilaga A 

Svängradier. Detta tack vare styrstagens vinklade ändar. Utan vinklarna hade stagen tagit i 

styrspindlarna vid kraftig svängning men med vinklar når de runt styrspindeln. Skulle 

vridningen ändå överstiga denna gräns skulle hjulet hamna i ett ostabilt mellanläge vilket 

medför att hjulet kan vridas åt fel håll när styrningen går tillbaka till att peka rakt fram. På 

denna modell är inget medvetet stopp för styrningen bestämt utan det är mer lämpat att sätta 

fast efter testning av vagnen. 

Eftersom hjulen är individuellt upphängda måste styrstagen följa med i hjulens rörelse. Därför 

infördes ledlänkar i dess båda infästningar. Då triangelarmarnas fyrledssystem i figur 53 

skapar ett rörligt momentancentrum för hjulet men infästningen i mittstaget är fixt, placerades 

infästningen så nära momentancentrum och samtidigt så lågt som möjligt. Detta omöjliggör 

knäckfall vid de tillfällen då avståndet mellan infästning och momentpunkt är minimalt, 

däremot ger infjädringen ett litet styrutslag. I detta fall uppstår dragkrafter som både armar 

och länkar klarar av. 

 

 

Figur 53. Styrlänken i förhållande till upphängningen sett framifrån. 

2 

1 

3 
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4.4.2 Hjulupphängningen 

För att förbättra stabilitet och komfort vid färd uppgraderades framvagnen med individuell 

hjulupphängning. Efter utvärdering av olika koncept, nyskapande som traditionella, valdes de 

välbeprövade dubbla A-armarna. Dock förenklades armarnas A-form till en L-form, se figur 

54. L-formen är svagare men tillräckligt stark för påfrestningarna den kommer utsättas för 

samtidigt som den är betydligt lättare att tillverka. L-formen ger dessutom mer utrymme för 

hjulen vid skarpa svängar. 

  

 

Figur 54. L-armarna i framvagnen sett framifrån. 

På grund av att styrmekanismens infästningspunkt är fixt, beskrivet i föregående avsnitt, 

gjordes en kompromiss mellan optimal placering av rollcentrum för bekväm färd och 

placering av momentancentrum för styrgeometrin. Kompromissen vägde över något till 

styrgeometrins favör då snäv kurvtagning sällan sker i höga hastigheter med denna tränings-

vagn. Rollcentret hamnar därför i nivå med hjulaxlarna.  

Genom att ta steget till dubbla triangelarmar möjliggjordes även alternativ för olika vinklar 

för styrspindeln. Såsom beskrivet i referenskapitlet bidrar camber- och castervinklar samt 

nollpunktsstyrning till stabilare färd och mindre slitage. Att införa dessa vinklar i ett fyrleds-

system är betydligt enklare än att med höga toleransvärden borra ett snett hål i en balk som 

annars hade varit fallet.  

Castervinkeln visas nedan i figur 55. Den skapas genom att infästningarna för de övre L-

armarna monteras 30 mm längre bak jämfört med de främre. De 30 millimetrarna ger en 

castervinkel på sju grader mot vertikalplanet för ledpunkterna, sju grader är något av ett 

standardmått för castervinklar. Vid stora hjulutslag gör dessutom castervinkeln att hjulet 

vinklas väldigt mycket. Då Pullertvagnens hjulutslag i vissa fall är extrema var det heller inte 

önskvärt med större castervinkel även om det hade gett stabilare gång då vagnen kördes rakt 

fram. 
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Figur 55. Castervinkeln för nya Pullertvagnen. 

För att uppnå en bra nollpunktstyrning sattes spindelns tänkta linje mellan nedre och övre 

upphängningspunkt till åtta grader, vilken vinkel som menas kan ses nedan i figur 56.  För 

perfekt funktion skulle denna vinkel för denna konstruktion uppgå till cirka tretton grader. 

Detta då den nedre länken på grund av hjulets utformning inte kan hamna närmare hjulets 

centrum. Men med höga vinklar skulle hjulets rotation vid stora hjulutslag, vilket Pullert-

vagnen har, snarare bli till konstruktionens och svängförmågans belastning. Därför ligger 

spindelaxelns tänkta förlängning under hjulet men inte centrerad. 

 

 

Figur 56. Vinkeln på styrspindeln som nästan ger nollpunktsstyrning. 
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4.4.3 Tillverkning av framvagnen 

Nedan presenteras kort i skrift hur det är tänkt att tillverkningen av de olika delarna på vagnen 

ska gå till. Ritningar för alla delar finnes i bilaga B. 

Styrningen 

Styrstagen liknar de som använts vid den senaste varianten av Pullertvagnen. I ett utsågat spår 

i vardera änden av plattjärnen svetsas långmuttrar fast, i dessa gängas sedan ledlänkarna. 

Gängan möjliggör finjustering av styrgeometrin. De öglor som tjänar som infästningspunkter i 

spindeln är sådana öglor som använts på hela vagnen. Dessa läggs ut på legotillverkning om 

seriestorleken ökar. 

L-armarna med infästningar 

För att förenkla tillverkning och montage är L-armarna fästa i fyra identiska plåtar som ses i 

figur 57 de är i sin tur är svetsade i den centrala balken. Detta resulterar i färre unika delar 

som med enkla fixturer kan monteras på basramen. 

 

 

Figur 57. Plåtarnas placering på mittbalken 

De fyra plåtarna som används har inbyggda anvisningar i form av spår som är lika breda som 

balken de ska monteras på. På så sätt centreras de automatiskt och därmed sparar tid vid 

montage. De är likadana och symmetriska, dessutom kan eventuellt en femte användas som 

infästning åt stötdämparna. Deras utformning är sådan att de fästs ovan respektive under 

mittbalken vilket höjer basramens markfrigång och möjliggör att styrningens infästningspunkt 

ligger på undersidan av mittbalken. Plåtarna är 40 mm höga i sitt mittparti vilket medför att en 

40 mm fyrkantsprofil i underkant av basramen kan hjälpa till att stadga upp styrningens 

mittbalk. 

L-armarna kan ses nedan i figur 58 och består av två fyrkantsprofiler som är sammanfogade 

till en L-form. Öppningarna är tillslutna med fyrkantiga brickor i 5 mm plåt som med gängade 

hål även tjänar som infästningspunkter för basramen samt länkhuvudena. Med fixtur till L-

armarna förbättras precision och tillverkningstid avsevärt. 

 

 

Figur 58. L-formad triangelarm. 
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Styrspindlarna 

Istället för att kapa hjulaxelbalken i en exakt vinkel och svetsa den rakt på styrspindeln kan 

den istället i en fixtur läggas mot spindeln och svetsas fast i en vinkel på åtta grader, på så sätt 

uppnås tillräckligt exakt vinkel med enkla medel. I de ändbrickor som täpper till spindelns 

vertikala fyrkantsprofil gängas hål till ledlänkarna. Detta gör att styrspindeln kan justeras till 

önskad höjd. Styrspindlarnas placering och vinklar kan ses nedan i figur 59. 

 

 

Figur 59. Spindlarnas infästning gentemot hjulen samt upphängningen 

Fjädringen 

Stötdämparna är sådana som sitter på lättare fordon som snöskotrar och mopeder. De är 

likadana som för tidigare vagnar och köps in från Duells (www.duells.se). Dock finns inga 

detaljerade uppgifter om fjäder- och dämpningskonstant så justeringen av stötdämparnas 

fästen överlämnas till tillverkaren av vagnen vid prototypbygge. Fästena för stötdämparna på 

L-armen är en standardögla och det finns gott om utrymme att fästa den där det lämpar sig 

bäst. 
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4.5 Kuskplatsen 

Fokus vid framtagningen av kuskplatsen var komfort, säkerhet och trygghet. Känslan av att 

kunna råka ut för att falla av eller fastna med benet någonstans skulle elimineras. Golvet är 

lagt med tvärgående plank. Dessa ger både visst vindskydd samt isolerar väl mot de kalla 

metalldelarna på vintern. Golvet är heltäckande och döljer framhjulen, det har även ett bakre 

avslut som är vinklat uppåt för att kusken ska kunna känna ett stöd och var golvet slutar. 

Sidobågarna är infästning för sitsen tjänar även som sidostöd, oavsett kuskens längd. 

 

 

Figur 60. Kuskplatsen 

Bromspedalen är placerad så att den ska vara lättåtkomlig oavsett kuskens längd eller 

sittställning. Den behöver knappt något tryck för att stor bromsverkan ska ske. Just därför har 

den momentarm som tidigare gav stor utväxling på fotens kraft bytts ut mot en momentarm 

som gör det omvända. Bromspedalen är infäst i en led i golvet kring vilket bromspedalen även 

roterar. Detta gör att bromspedalen befinner sig i omedelbar närhet till golvet vilket ger 

kusken möjligheten att avlasta benet samtidigt som denne bromsar. Själva bromscylindern är 

placerad högre upp vid det nedre av de två tvärgående rören. Vid svaga inbromsningar kan 

man därmed använda sig av den nedre delen av pedalen medans man vid högre inbromsning 

placerar kraften högre upp. Detta följer kuskens fotplacering då denne intuitivt placerar 

fötterna högre upp för att ta spjärn när till exempel hästen skenar. Samtidigt gör detta bromsen 

mer okänslig vilket medför att kusken inte behöver vara lika precis i sitt fotarbete. Istället för 

att hålla upp foten i en viss position för konstant bromsning utan möjlighet för avlastning kan 

denne lägga sitt bens vikt på bromspedalen. Sittplats med placering av bromspedal syns i 

figur 60 och 61. 

 

Figur 61. Bromspedalens infästning samt konstantbroms 

1 
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Vid vissa tillfällen är det önskvärt att lägga på en svag konstant inbromsning. Detta görs 

genom att en vingmutter eller liknande dras åt över skruven (1). Detta möjliggör inbromsning 

via pedalen även när konstantbromsen är pålagd, samt att den konstanta bromseffekten kan 

justeras med stor noggrannhet. 

När kusken vill ta spjärn är det svårt att få kraft i benen då dessa är helt utsträckta, därför är 

stolen placerad relativt planken på ett kortare avstånd än kuskens ben är långt, mätt ifrån sätet. 

En vinkel på ungefär 25 motsvarade önskade proportioner men för enklare tillverkning valdes 

27 grader eftersom det motsvarar ett förhållande på ett till två mellan längd och höjd. 

 

 

Figur 62. Stolens placering i vagnen och dess justering. 

På högra sidan ligger stolen upphängd på en rund stång som är infäst i den högra sidans 

bockade sidorör. I vänster sidorör är ett plattjärn fäst i vilket hål borras. I dessa hål kan en 

pinne låsa stolens läge i rörelseriktningen som infästningen på högre rör medger. Då 

plattjärnet lutar i 45 graders vinkel utåt gör det att stolen även låses i höjdled då den rör sig 

med högra infästningen som rotationscentrum. Pinnen skulle behöva skjuvas av för att sätet 

oväntat ska kunna röra sig ur sin position. Stolens vänstra sida kan ses i figur 62. 

Vid ryckig färd är det även viktigt att tömmarna håller sig på sin plats. Att rören från sidan ser 

ut som horn gör att de skapar en inramning utav tömmarnas placering ovanpå det översta 

röret. 

4.6 Tillbehör 

För att öka mervärdet och förtjänsten på vagnen skapades ett teoretiskt tillbehörssortiment. På 

så sätt behöver inte tillverkaren bygga saker som användaren inte vill ha, och köparen behöver 

bara betala för saker han eller hon vill ha. 

Bågen till eventuell bakomvarande häst är något som definitivt borde vara extratillbehör. Den 

innebär ganska mycket arbete samtidigt som vissa användare inte ens behöver den. 

Vidare skulle typ av säte kunna vara valbart där den ena är en mjuk dyna som i första 

versionen av Pullertvagnen eller en enkel träbänk som i version två. Sätena går att se i figur 

24 och 33 på sida 28 respektive 36. Någon enkel typ av belysning på vagnen kan vara 

önskvärt, speciellt under vintermånaderna. Belysningen är tänkt för att göra vagnen mer 

synlig och inte för att lysa upp. 
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Fram på rören som verkar som stöd för tömmarna finns det gott om utrymme att montera 

någon typ av avställningsyta. En enkel hylla med plats för exempelvis handskar, 

mobiltelefonhållare och termos vore ett mycket möjligt tillbehör. 

Något som redan finns till andra vagnar är färddatorer. I alla undersökta fall har det varit en 

cykeldator som använts. En sådan kan visa exempelvis tid, sträcka, hastighet och 

genomsnittshastighet. De mer avancerade kan med en givare på hästen även mäta hästens 

puls, pulsträning som blir mer och mer populärt bland alla träningsformer. 

Eftersom visa beställare även har velat ha vagnen i en speciell färg är det något som borde 

kosta extra. Standardfärgerna kan tillverkaren köpa in mycket av men att beställa in en ny och 

särskild färg kostar extra vilket beställaren borde stå för.  
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5  DISKUSSION 

Nedan diskuteras det kring det färdiga resultatets kompromisser, svagheter och avvägningar. 

Ständigt ställdes olika lösningar med olika för- och nackdelar mot varandra och frågan är 

vilket alternativ som bäst uppfyllde våra önskemål på vagnen? 

 

 

Jämfört med den tidigare Pullertvagnen är den nya troligtvis inte mer lättillverkad. Med tanke 

på att den tidigare gjordes just så att den skulle vara så lättillverkad som möjligt anses det vara 

helt godtagbart. Medan vissa delar som basramen är enklare och tar mindre tid har fokus lagts 

på framvagnen. Med en mer avancerad framvagn tjänas mycket i komfort och markkontakt. 

Bakaxeln är endast framtagen på teoretisk väg och praktiska hållfasthetstest skulle behöva 

utföras. Dessutom är det osäkert hur de relativt korta svetsarna klarar av daglig körning på 

dåliga vägar. Något annat som skulle behöva testas i praktiken är justeringen av stolen. Just 

stolsjusteringen var ett relativt svårlöst problem eftersom den ska vara stadig men ändå 

lättjusterad och inte uppvisa någon byrålådseffekt. Sittplatsen är teoretiskt bra men för att 

säkerställa måtten skulle en modell behöva byggas och den skulle behöva testas av personer 

av olika storlek. 

Vidare kan arbete på de delar som inte togs upp detta projekt sänka kostnaden och förbättra 

funktionen ytterligare. Exempelvis kanske det finns billigare och bättre lämpade stötdämpare 

eller hjul och bromsar.  
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6  REKOMMENDATIONER 

Allt arbete till trots finns det såklart mycket som går att arbeta vidare på. I kapitlet nedan 

presenteras rekommendationer och råd om vad vi anser vara nästa steg för att utveckla 

vagnen ytterligare. 

 

 

På grund av detta arbetes tidsram och distans från tillverkningsplatsen har ingen prototyp 

byggts för att stödja antaganden och bevisa funktionen. En första prototyp bör tillverkas för 

att upptäcka de små missar som finns i konstruktionen och kontrollera hur delarna passar ihop 

och hur de håller för hårt arbete. Bakaxeln bör vara den första del som byggs och testas 

separat då påfrestningarna i U-balken och dess svetsar är mycket svåruppskattade, även med 

FEM-verktyg tillhands. Även fästena för stötdämparna behöver testas, där kan exempelvis en 

större fästögla för stötdämparna tillverkas. Den plattan kan därmed ha flera hål som 

stötdämparna kan monteras i. På så sätt kan de lätt fästas i olika hål och bäst resultat kan 

testas fram. Utgångspunkten bör vara en där stötdämparen är så rak gentemot fjädringsvägen 

som möjligt, det på grund av att då hålls dämpningen konstant. Bromssystemet var något som 

inte behandlades eftersom det köptes in komplett men något som vore en stor förbättring är 

bromsjustering mellan fram- och bakaxel för att på så sätt få bästa möjliga bromsverkan. 

När tillverkaren har en färdig vagn de kan stå för och känner att den är redo att säljas bör en 

begränsad skara få testa vagnen. Deras åsikter tas sedan in och eventuella justeringar kan 

göras. Då vagnen anses hundra procent klar borde svetsjiggar till basram, framvagn, bakvagn, 

sitsen och följdbågen tillverkas. Dessa fixturer skulle öka precisionen och minska 

tillverkningstiden avsevärt. Delarna är dessutom konstruerade på sådant sätt att de är 

tacksamma för fixturer. Vissa standarddelar skulle dessutom om seriestorleken ökar kunna 

läggas ut på legotillverkning. 

De minsta detaljerna så som hur delarna monteras ihop kan antagligen anpassas bättre för 

tillverkaren och de lokala resurserna. Nu är vagnen gjord så som författarna till rapporten 

skulle bygga den men den slutliga tillverkaren vill antagligen montera ihop delarna på ett sätt 

som passar dem och deras utrustning bättre. 
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BILAGA A: SVÄNGRADIER 

Hjulens axlar har förlängts i Solid Edge med streckade linjer, punkten där de linjerna möts 

visar vagnens svängradie. Den första bilden visar styrgeometrin vid maximalt utslag. Nästa 

bild visar hur styrgeometrin optimerats för små styrutslag, alla fyra hjulens axelförlängning 

möts i samma punkt. Tredje bilden visar skärningspunkterna för framhjulen vid olika 

styrutslag. 

 

 

  



 72 

  



 73 



 74 

  



 75 

  



 76 

  



 77 

BILAGA B: RITNINGAR 

I denna bilaga samlas alla ritningarna till den nya Pullertvagnen. Endast de viktiga måtten är 

utsatta. I vissa ritningar finns det mått där det finns marginal för tillverkaren att ampassa 

detaljen efter tillgängligt material.  

Vagnen i sin helhet  
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Grundramen 
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Triangelarmarna 
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Styrningen 
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Stolen 
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Hjulspindeln 
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Sidoramarna 
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Sidorören 
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Frontröret 
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Tvärgående rör 
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Bakaxeln 
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Detaljer 

 


