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 I 

SAMMANFATTNING 

Detta examensarbete består i en översyn av en robotcell för programmering av 

målningsrobotar hos Meritor HVS AB i Lindesberg. Företaget är verksamt inom 

fordonsindustrin med tillverkning av fram- och bakaxlar för tunga fordon. 

 

Förslag till åtgärder för minskat antal stopp i måleriet och förbättrad målningskvalitet i 

anläggningen presenteras, liksom förbättringsförslag för programmeringscellens layout och 

programmeringsverksamhetens organisation. 



 II 

ABSTRACT 

This thesis consists of an investigation of a robotcell for programming of paintingrobots at 

Meritor HVS AB in Lindesberg, Sweden. The businessconcept of the company is 

manufacturing of front- and rear axles for heavy vehicles. 

 

Suggestions to prevent stops in the painintingprograms, for improved paintingquality, for a 

better layout of the programmingcell and for the organizing of the programmingwork is 

presented. 



 III 

FÖRORD 

Denna rapport hade inte varit möjlig utan bidrag från ett antal personer. 

 

Först vill jag tacka Meritor HVS AB i Lindesberg och Håkan Viggeborn som tagit fram 

examensarbetet. Ett stort tack också till övrig personal som visat stort tålamod genom att 

göra sig tillgängliga när jag haft frågor. Speciellt vill jag tacka min handledare, Veronica 

Österberg. 

 

Jag vill även tacka min handledare på universitetet, Lars Arlebo, vars krävande blick 

inspirerat mig att göra mitt yttersta i arbetet med denna studie. 
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1.  INLEDNING 

Här redovisas förutsättningarna för denna studie. 

 

1.1.  ANLÄGGNINGEN OCH PROBLEMBESKRIVNING 

Beskriver var och för vilket syfte studien görs. 

 

1.1.1.  Måleriet 

Måleriet består av två par robotar där varje par målar axeln på dess båda sidor, en robot 

svarar för vänster och en för höger sida eftersom en robot inte kommer åt att måla båda 

sidorna. Det första paret svarar för grundfärg, det andra för toppskikt. Däremellan finns ett 

torkavsnitt. Målningen avslutas med manuell bättring av ytor där roboten inte kommit åt 

eller inte varit optimalt programmerad att täcka med färg. 

 

Varje robotpar är placerade med en förskjutning i förhållande till varandra i varsin box. 

Placering mitt emot varandra är olämplig på grund av risken att robotarmarna kolliderar. 

 

Axlarna färdas genom måleriet upphängda i en conveyor
1
. 

 

1.1.2.  Programmeringscellen 

Programmeringscellen ligger i närheten av, men skild, från måleriet. Syftet är att man där 

kan skapa målningsprogrammen under förutsättningar som liknar de i måleriet. Conveyor 

och upphängning av axlar är desamma som i måleriet.
2
 

 

1.1.3.  Problemen 

Robotprogrammen måste ibland efterjusteras för bättre färgtäckning och det inträffar stopp i 

måleriet av orsaker som kan ha att göra med förutsättningarna i programmeringscellen. 

 

1.2.  SYFTE OCH MÅL 

Anpassa programmeringscellen så att programmeringen förenklas och behovet av 

efterjusteringar minskar. 

 

1.3.  UPPDRAG 

 Nulägesanalys med dokumentation av utrustning och beskrivning av problem. 

 Utveckla och föreslå lösningar för problemen. 

 Genomföra lösningar efter beslut tillsammans med måleriets chef och tekniker. 

 Upprätta tidsplan för genomförandet. 

 Göra kostnadsuppskattning för beslutade åtgärder. 

 

                                                 
1
 Transportören där axlarna är upphängda i programmeringscell och måleri. Se Bilaga 8, Fotografi 7. 

2
 Se Bilaga 1 och Bilaga 8, Fotografi 1. 
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1.4.  AVGRÄNSNINGAR 

Inga formella avgränsningar har beslutats. Se de avgränsningar som görs i samband med 

genomförandet vid 4.2.1. 
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2.  FÖRETAGSBESKRIVNING 

Meritor HVS AB är verksamt inom fordonsindustrin och i Lindesbergsfabriken tillverkas 

och monteras bak- och framaxlar till tunga fordon. Volvo Lastvagnar, som nu är största 

kund till cirka 90 % av produktionen, ägde tidigare fabriken som 1998 övertogs av Meritor. 

Mellan år 2000 och mars 2011 hette företaget ArvinMeritor. Efter att ha gjort sig av med 

delen för lätta fordon är nu namnet Meritor. 

 

Meritor, i sin tur, är en avknoppning från den, en gång så stora, nordamerikanska 

industrigruppen Rockwell International med verksamhet, bland annat, inom rymd- och 

flygindustrin.
3
 

 

 

 
Bild 1: Bakaxel MT-32-610. Meritor HVS, intranätet 

 

 

 

Sortimentet består av 2000-3000 varianter av bakaxlar och lika många av framaxlar, men 

tillverkningen är koncentrerad till cirka 500 bak- respektive framaxelvarianter
4
. 

 

 

 
Tabell 1 

Antal anställda i Lindesbergsfabriken5 År 2011, mars 

  
Produktionspersonal 786 
  
Tjänstemän 75 

  
Inhyrda 133 

 

 

 
Tabell 2 

Ekonomi6 År 2009 
  

Omsättning 2 357 miljoner SEK 
  
Resultat -349,6 miljoner SEK 

 

                                                 
3
 Wikipedia och Meritor. Se  REFERENSLISTA [1]. 

4
 Bengt Andersson och Håkan Viggeborn, Meritor HVS (2011-03-31). 

5
 Lindesbergsfabrikens interna webbplats (2011-03-31). 

6
 Proff AB. Se  REFERENSLISTA [2]. 
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3.  METOD 

Avsnittet beskriver övergripande hur arbetet med denna studie är tänkt att läggas upp. 

 

3.1.  SKAPA TIDSPLAN 

Grov tidsplan upprättas, där nulägesanalysen kommer att uppta ungefär halva tidsperioden 

för uppdraget. 

 

3.2.  GENOMFÖRANDE AV NULÄGESANALYS 

Detta är en tidsmässigt stor del av arbetet och innefattar att skaffa fram dokumentation och 

information från personer med kunskap om anläggningen och verksamheten. 

 

Nedanstående punkter beskriver studien i en tänkt ordning. 

 

3.2.1.  Söka litteratur 

Det som kan komma ifråga är exempelvis böcker, artiklar, tidigare studier och 

examensarbeten. 

 

3.2.2.  Beskriva verksamheten och utrustningen 

Information om anläggningen, utrustningen, de stopp i måleriet som är aktuella samt andra 

förhållanden av intresse, inhämtas. Källorna kan vara: 

 

 Dokumentation och personer på Meritor HVS 

 

 Inhyrd expertis 

 

 Leverantörer av utrustning 

 

 Internet 

 

 Tidigare anställda 

 

 Statistik från måleriet 

 

 Egna mätningar eller idéer som provats 
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4.  NULÄGESANALYS 

Här redovisas de fakta som framkommit och som sedan ska ligga till grund för åtgärder. 

 

4.1.  UTRUSTNING 

Redovisning av den utrustning som bedöms vara av intresse i studien. 

 

4.1.1.  Utrustning i programmeringscell och måleri 

 

Tabell 3 

UTRUSTNING Programmeringscell 
 

Måleri Specifikation 

Robot 
 

FANUC P-145 FANUC P-145 Se Bilaga 2 

Styrsystem 
 

FANUC R-J3iB FANUC R-J3iB 7 

Givare på conveyor 
 

Pepperl+Fuchs, induktiv8 Mekanisk9 Se Bilaga 3 

Pulse coder unit10 
på conveyor 

FANUC, inkrementell FANUC, 
inkrementell11 

Se Bilaga 4 

 

4.2.  STATISTIK 

För att hitta lämplig inriktning och avgränsning av studien. 

 

4.2.1.  Limit error 

Med ledning av statistik
12

 från felrapporter i måleriet tas beslut att prioritera undersökning 

av felslaget Limit error
13

 och de problem som tros ha samband med 

programmeringsfönster
14

. 

 

4.3.  LITTERATUR 

Sökning för att finna eventuella tidigare arbeten som kan vara till nytta. 

 

4.3.1.  Böcker, artiklar och tidigare examensarbeten 

Den litteratur, de artiklar och tidigare examensarbeten som hittats i databaserna på 

universitetsbiblioteket i Örebro, är allmänt teoretiska och är inte till något stöd i denna 

studie. 

 

                                                 
7
 Manual med data finns men är för stor (853 sidor) att lägga som bilaga. FANUC Robotics Nordic AB, 

telefon 08-505 807 40 (2011-04-14). Se även Bilaga 8, Fotografi 2. 
8
 Se Bilaga 8, Fotografi 9 och Fotografi 10. 

9
 Fabrikat okänt. 

10
 Mycket exakt positionsindikator. Räknar fram det antal varv conveyorns drivaxel roterar från då axeln 

passerar givare och till dess roboten påbörjar målning. Se även Bilaga 8, Fotografi 6. 
11

 Samma modell som i programmeringscell (Matthew Potts, Meritor HVS, 2011-04-15). 
12

 Se Bilaga 5, Diagram 1. 
13

 Se Bilaga 6. 
14

 Se Bilaga 7. 
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4.4.  BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN 

För att förstå verksamheten och de förhållanden som påverkar eller kommer att påverka den. 

 

4.4.1.  Programmeringscellen 

Vid senaste ombyggnaden av måleriet insågs i efterhand att utrymme saknades för 

programmeringsverksamheten. De brister, både praktiska och arbetsmiljörelaterade, man ser 

i cellens funktion kan ha sin förklaring i att lösningen gjorts under tidspress.
15

. 

 

4.4.2.  Robotprogrammeringen 

Metoden som används kallas Teach-in
16

. Programmens funktion beträffande robotrörelser 

och felkoder simuleras i cellen men målningskvaliteten kräver körning genom måleriet för 

att bedömas. 

 

För närvarande är en person, anställd i företaget, sysselsatt med denna uppgift men man tar 

hjälp av ett utomstående företag när så krävs.
17

 

 

4.4.3.  Ombyggnad av måleriet 

En projektering sker för att anpassa måleriet, och senare, hela tillverkningen till en takttid på 

57 sekunder jämfört med nuvarande 80. 

 

                                                 
15

 Programmeringscellens layout. Se Bilaga 1. 
16

 Manuell manövrering av robot sker med handhållen enhet. Lägeskoordinater och utförandevillkor läses in 

steg för steg. Se  REFERENSLISTA [3] och Bilaga 8, Fotografi 3. 
17

 Företaget är Fastems AB i Kungälv. 
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5.  ÅTGÄRDER 

Idéer och förslag till förändringar prövas för att sedan kunna utvärderas och ligga till grund 

för förbättringsförslag. 

 

5.1.  GENOMFÖRDA 

Förslag som påbörjats och eventuellt hunnit avslutats. 

 

5.1.1.  Robotprogrammeringen 

För att lösa problemen med feltypen Limit error föreslås en översyn av de boundarys
18

 som 

ligger i programmen.
19

 

 

Se även 5.1.2 nedan. 

 

5.1.2.  Projekt för ombyggnad av måleriet 

Inom projektet görs en översyn av robotprogrammen för att dessa skall fungera problemfritt 

vid den planerade, nedkortade takttiden. Målningskvalitet och minskat antal ofrivilliga stopp 

i måleriet är prioriterat. Man vill också spara grundfärg genom att inte måla ytor på de delar 

av axeln som skyddsmålats vid ett tidigare skede av tillverkningen.
20

 

 

I många fall måste programmen delvis skrivas om för att målningen ska hinna utföras inom 

takttiden. Ovanstående översyn av boundarys ingår som en del i omprogrammeringen. Man 

börjar med de mest använda programmen. Dessa provas sedan under ett par helger för att 

man ska få en uppfattning om de klarar målen i form av minskat antal stopp, godkänd 

målningskvalitet och minskad färgförbrukning. 

 

5.2.  EJ GENOMFÖRDA 

Förslag som inte hunnit beslutas alternativt inte påbörjats. 

 

5.2.1.  Programmeringscellen 

Inga förändringar gjorda som kan utvärderas. Förslag finns i avsnittet 6.2.2 nedan. 

                                                 
18

 Se Bilaga 7. 
19

 Tom Reilly, FANUC Robotics UK (2011-05-04). 
20

 Kostnaden för färgförbrukningen är cirka 1000 kr/tim i måleriet. (Per-Arne Gustafsson, Meritor HVS AB, 

2011-05-04). 
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6.  UTVÄRDERING OCH FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG 

Detta avsnitt tar upp resultatet av de åtgärder som vidtagits och föreslår lösningar. 

 

6.1.  UTVÄRDERING 

Resultat av åtgärder som påbörjats. 

 

6.1.1.  Anpassning av målningsprogram för ny takttid 

De första programmen som provats fungerar men slutgiltig bedömning bör göras under 

produktion när man avläser statistik för stopp, felkoder, målningskvalitet och 

färgförbrukning. 

 

6.2.  FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG 

Presentation av möjliga förändringar att genomföra. 

 

6.2.1.  Tillverkning 

 Låta målningsproblematiken vara med och styra designen av axlarna. Görs 

tillsammans med kund. 

 

 Skapa en rutin för den position hjulmuttrarna ska befinna sig i. Detta skulle minska 

skillnader i axelns upphängningsposition från då robotprogrammet skapas till dess 

den går genom måleriet. 

 

6.2.2.  Programmeringscell 

 Placera styrboxen
21

 för conveyor inne i cellen så att syftlinjen
22

 för axelns position 

vid programmeringen inte skyms av robotens placering. En handkontroll 

rekommenderas. 

 

 Skapa en större entré till cellen som underlättar införandet av axlarna. I framtiden: 

Ta in axlarna från monteringsavdelningen när de är på väg mot måleriet.
23

 

 

 Se till att conveyorns hastighet är densamma i programmeringscellen och måleriet. 

 

 Säkerheten i programmeringscellen bör beaktas så att inte en nedfallande axel eller 

en oönskad robotrörelse riskerar att skada personal. 

 

 I anslutning till programmeringscellen bör finnas ett lämpligt kontorsutrymme. Det 

ska vara varmt, ljudisolerat, bekvämt med bra belysning och ha plats för 

dokumentation. 

 

                                                 
21

 Se Bilaga 8, Fotografi 8. 
22

 Se Bilaga 1. 
23

 Anders Johansson, Fastems AB (2011-05-06). 
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 Projektera och genomför förbättringar samtidigt med den kommande ombyggnaden 

av måleriet. 

 

6.2.3.  Övrigt 

 Underlätta att axlar finns tillgängliga för programmering. 

 

 Arbeta strukturerat med programmeringsverksamheten. Dokumentera viktig 

kunskap. Skapa rutinbeskrivningar som följer kvalitetsystemet. Respektera att 

verksamheten kräver utbildning och erfarenhet. Se till att, när personal byts ut, viktig 

kunskap sparas och förs vidare till ny personal. Samla viktig dokumentation på ett 

ställe. För tillfället finns möjlighet att utnyttja kompetensen i projektgruppen för 

ombyggnaden av måleriet och deras råd om hur verksamheten kan organiseras. 

 

 Det är önskvärt att inte allt kunnande om programmeringsverksamheten ligger hos 

en person. 
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7.  DISKUSSION 

Denna studie har gjorts på en anläggning i full produktion och där personalen är upptagen 

med sina ordinarie arbetsuppgifter. Studien är alltså inte gjord i en laborationsmiljö där man 

kan prova idéer och teorier utan att det får konsekvenser för verksamheten. 

 

Ibland har det varit svårt att få kontakt med personer som kan besvara frågor och bidra med 

viktiga upplysningar. För att inte tappa viktig tid har följden blivit att andra aktiviteter fått 

göras som då kommit i en mindre gynnsam ordning. Exempelvis har tid lagts på att 

undersöka och planera för en uppmätning av robotarnas placering i förhållande till 

conveyorn i målningsanläggningen. Miljön är sådan att mätningen har bedömts behöva 

utföras med hjälp av trigonometri. Lasermätare införskaffades, lämplig trigonometrisk 

metod provades och verifierades med uppmätning med måttband i programmeringscellen. 

Metoden visade sig ha alltför stor felmarginal och mätningen gjordes aldrig. Poängen här är 

att det var onödigt att lägga tid på detta. Robotarna har ett eget referenssystem som aktiveras 

genom att ange tre kända koordinater i rymden och de behöver då inte stå lika placerade. 

Hade programmeringsexperter varit anträffbara i ett tidigare skede, kunde de avstyrt detta 

moment. 

 

Det har känts viktigt att invänta den expertis på programmering, från Fastems AB och 

FANUC Robotics UK, som anlänt relativt sent under studien. Deras bidrag har varit till stor 

hjälp men det har också inneburit att tiden för åtgärder och utvärdering krympt. 

 

Omarbetningen av robotprogrammen är inte helt utvärderade men mitt intryck är att arbetet 

utförs på ett genomtänkt och målmedvetet vis och att problemen har getts hög prioritet. 

Förutsättningarna bör vara goda att man ska nå en minskning av stoppen hos robotarna och 

att man kan förbättra målningskvaliteten och minska färgåtgången. 
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BILAGA 1 PROGRAMMERINGSCELLENS   LAYOUT 
 

 

Robot

Styrskåp, robot

Conveyor, takmonterad

Manöverskåp, conveyor

Induktiv givare för robot

1

A1
Incremental 

pulse coder 

unit
Motor för 

drivanordning

6
m

9m

Skrivbord

Dokument

skåp

 
Bild 2. Måtten är ungefärliga. 
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BILAGA 2 ROBOT24
 

 

 
 

                                                 
24

 FANUC Robotics Nordic AB, telefon 08 505 807 40 (2011-04-14). 
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BILAGA 3 INDUKTIV GIVARE25
 

 

 

                                                 
25

 Stefan Wilhelmsson [swilhelmsson@se.pepperl-fuchs.com] (2011-04-12). 
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BILAGA 4 INKREMENTELL PULSE CODER UNIT26
 

 

 
Bild 3. Från webbsida för nya och begagnade reservdelar 

 

 

 

 

Utdrag ur datablad
27

 

 

                                                 
26

 FANUC Robotics Nordic AB, telefon 08 505 807 40 (2011-04-14). 
27

 Aktuell modell återfinns överst i den med rött inramade listan, slutsiffra 01 (2011-04-15). 
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BILAGA 5 STATISTIKDIAGRAM FÖR MÅLERIET28
 

 

 

 

 
Diagram 1 

 

 

                                                 
28

 Sandra Andersson, Meritor HVS (2011-04-11). 
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BILAGA 6 LIMIT ERROR (TRE ALTERNATIV29) 
 

1)  
Roboten stannar och ett felmeddelande ges i den handhållna enhet som är kopplad till 

robotens styrsystem och som används vid programmeringen. Orsaken till felet är att 

robotens arm inte kan nå det önskade programmerade läget. Förklaringen till denna 

ofullkomlighet är att armens mekanik måste skyddas mot vridningar utanför kritiska 

ytterlägen: Om armen under tidigare rörelser vridits ett antal varv i exempelvis 

högerrotation och i nästa steg programmeras till ytterligare vridning i samma riktning kan 

detta resultera i skador på de kablar och transportslangar för färg som ligger i armen. För att 

möjliggöra den tänkta positionen måste man försöka nå den genom rotation åt motsatt håll, 

alternativt rotera tillbaka och sedan ta om rörelsen. När roboten stannat med denna felkod, 

måste den köras tillbaka till sitt hemmaläge (= utgångsposition) för att fungera igen.
30

 

 

Vridningar i ytterleden ska över huvud taget minimeras eftersom de sliter på de korta kabel- 

och slangavsnitt som inryms där. Lösningen på detta problem är att programmeraren håller 

reda på antal roterade varv. Ett hjälpmedel är att fästa en grövre gummisnodd över vridleden 

och därmed visuellt få information om hur många varv leden roterat.
31

 

 

Detta fel når aldrig robotarna i måleriet eftersom det indikeras redan vid programmeringen. 

 

2)  
Felet uppträder på grund av att conveyor och robotprogram i måleriet inte är helt 

synkroniserade. Detta orsakar att conveyor/robot stannar. 

 

Axlarna är upphängda på ett avstånd av 3 353 millimeter
32

 mellan varandra så att givaren 

som triggar roboten utlöses varje gång conveyorn rört sig denna sträcka. Sträckan avverkas 

på takttiden. 

 

En eftersläpning byggs upp då roboten inte alltid hinner köra igenom programmet eller sina 

delprogram inom dessa 3 353 millimeters förflyttning. Den tid roboten behöver beror på hur 

programmet är skrivet, vilket i sin tur beror på axelgeometri eller programmerarens 

erfarenhet. Tiden för att köra igenom ett program ska alltid vara kortare än takttiden. 

 

Att axlarna är av olika typ, var och en med sitt program, tillsammans med det faktum att den 

ordning de är upphängda i varierar, leder till att felet byggs upp på ett sätt som kan vara 

svårt att förutse. Slutligen sker ett stopp. 

 

Det är inte sist inkommande axel som orsakar felet utan en kombination av axlar och den 

ordning de hänger i. Man bör vara observant på att en ökning av conveyorhastigheten kan 

orsaka att felet uppträder på program som tidigare fungerat, men som nu är för långsamma i 

relation till axelns hastighet.
33
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 En alternativ benämning i fall 3) är PNR (Position Not Reachable). 
30

 Anders Johansson, Fastems AB (2011-04-27). 
31

 Tom Reilly, FANUC Robotics UK (2011-05-03). 
32

 3 353 millimeter är avståndet mellan axlarna när de är upphängda på conveyorn. Benämns pitch. Se Bilaga 

8, Fotografi 4. 
33

 Matthew Potts, Meritor HVS (2011-04-15) och Tom Reilly, FANUC Robotics UK (2011-05-03). 
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3)  
Felet orsakas av att robotarmen inte når en önskad position i axelns längdled eftersom det 

målade området på axeln antingen inte kommit in i position för robotens räckvidd eller är på 

väg ut ur dess räckvidd. Ett tidigare fungerande program kan drabbas av detta om 

conveyorhastigheten ökar, så som nämns under punkt 2).
34
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 Tom Reilly, FANUC Robotics UK (2011-05-03). 
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BILAGA 7 PROGRAMMERINGSFÖNSTER 
 

Begreppet är missvisande. Varje målningsprogram består av 4 underprogram som sätts 

samman och fungerar som ett. Tanken är att man ska återanvända och kombinera 

delprogram på lämpligt sätt för de olika axlarna utan att behöva skriva helt nya.
35

 

 

 

 

 
 

 

 

 

När man talar om ett fönster menar man ett delprogram och en egenskap som kallas 

boundary som styr inom vilka horisontella yttergränser roboten ska arbeta i aktuellt 

delprogram. 

 

I robotens minnesregister är inlagt ett flertal schedules. Ett schedule innehåller information 

om de boundaries som varje delprogram kan använda. 

 

I huvudprogrammet anropas ett lämpligt schedule avpassat för aktuell axel. 

 

Avsnitt som målas med mycket vertikala robotrörelser, exempelvis nav/trummor i ändarna 

på axeln, kan ha ett snävare boundary jämfört med ett avsnitt som kan målas med långa 

horisontella svep. 

 

Boundary -gränserna relateras till en nollposition mitt framför roboten och värdena är i 

millimeter, negativa till vänster och positiva till höger. Se Tabell 4. 

 

 

 
Tabell 4 

Schedule 336 

Boundary    
1  -700 / 1000 

2  -1200 / 1000 
3  -800 / 1000 
4  -500 / 1000 
5  -1100 / 1100 
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 Anders Johansson, Fastems AB (2011-05-02). 
36

 En schedule kan innehålla fler boundaries än de man använder i ett program. Alltså kan man ha ett fåtal 

schedules som passar en mängd varianter av axlar. 
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Skälet till att man inte använder ett enda brett boundary är att dessa olika gränser är till hjälp 

för att skapa ett program där roboten, trots axelns förflyttning, klarar av att nå alla positioner 

inom det avsedda avsnittet. 

 

En snabbare conveyorrörelse kan kräva anpassning av ett existerande program så att det 

hinner utföras under den kortare tid axeln är möjlig att nå för roboten. Man kan även skapa 

ett bredare boundary men då kan rörelserna i närheten av ytterlägena behöva justeras för att 

roboten ska klara dem. Detta kan påverka målningskvaliteten. 

 

 

 
Bild 4: Illustration av schedule/boundary-konceptet. Modifierad bild från datablad. Se Bilaga 2 
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BILAGA 8 FOTOGRAFIER 
 

 
Fotografi 1. Programmeringscell 

 

 
Fotografi 2. Styrenhet för robot 

   

 
Fotografi 3. Handhållen programmeringsenhet 

 

 
Fotografi 4. Axlar på väg genom måleriet 

   

 
Fotografi 5. Drivanordning för conveyor i 

programmeringscell 

 

 
Fotografi 6. Pulse coder unit i programmeringscell 

(monterad upp och ned) 
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Fotografi 7. Axel upphängd i programmeringscell 

 
Fotografi 8. Manöverskåp för conveyorn utanför 

programmeringscell 

  

 
Fotografi 9. Induktiv givare för robot i 

programmeringscell 

 
Fotografi 10. Drivanordning med givare inringad 

 


