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Faktablad Swedish Steel Prize 2012  
 
Skotare ”Forwarder 1450 F” - Gremo AB - Sverige  

 
Tillämpbarhet: En skotare transporterar timmer från avverkningsområdet till väg. Denna 
skotare är av mindre storlek med en framkomlighet som är speciellt lämplig vid 
skogsgallring. Det är en starkt ökande marknad.  
 
Miljö: Fordonet har en ny motor med avgasrening som möter EU 3B-direktivet och 
bränsleförbrukningen blir fem procent lägre genom minskad chassivikt. 
 
Prestandahöjning: Kombinationen av viktreduktionen på chassit och nyttolastökning 
innebär 32 procents ökad produktivitet. Chassit har ökad vridstyvhet vilket är en fördel vid 
svår terräng. Materialvalet ger bättre slit- och stöttålighet.  
 
Lönsamhet/konkurrenskraft: För tillverkaren - Optimerad konstruktion med cirka 30 procent 
lägre produktionskostnad i form av färre antal plåtar, mindre svetsning och enklare 
svängkranslagring i midjan. För användaren: Högre produktivitet (nyttolast/egenvikt, 
bränsleförbrukning/nyttolast) och bättre miljöanpassning.  
 
Innovation: En i alla avseenden väl genomarbetad konstruktion med långtgående 
optimering av chassi, materialval och dimensionering, snarare än radikalt nya tekniska 
lösningar. Den bakre (lastbärande) vagnens chassi har en modern konstruktion som en 
vridstyv sluten låda. Chassi-konstruktionen för både traktor och vagn har anpassats för 
midja utförd som svängkranslagring, vilket är en enklare konstruktion med lägre 
produktionskostnad än midja med halsrör som använts i tidigare skotare. Den höga 
sträckgränsen hos höghållfasta stål är en förutsättning för att med tunn plåt klara de 
tillsatsvridspänningar som uppträder vid håltagningar i lådan.  
 
Utnyttjande av höghållfast stål: 70 procent höghållfasta stål med sträckgräns 700 MPa. 
SSABs stål Domex 700, Weldox 700, samt Hardox 450 utnyttjas effektivt. Genomtänkt 
konstruktion, som bockade kanter, har medgett minskad plåttjocklek till 10 mm. Svetsar har 
placerats i områden med lägre påkänning, varför de höghållfasta stålens hållfasthet kan 
utnyttjas även vid utmattningsbelastning.  
 
 
Skrothanteringssystem ”Mi-slide” - A-Ward Attachments Ltd - Nya 
Zeeland  

 
Tillämpbarhet: Möjliggör transport av osorterat metallskrot i konventionella containrar 
(shipping containers).  
 
Miljö: Minskad miljöbelastning genom att skrotcontainrar inte behöver specialtillverkas och 
’reguljär’ containertransport kan utnyttjas.  
 
Prestandahöjning: Rationell kompaktering och lastning av osorterat metallskrot i 
konventionella containrar ger ökad prestanda.  
 
Lönsamhet/Konkurrenskraft: Osorterat skrot matas in i ena änden av utrustningen och 
kompakterat skrot skjuts direkt in en container i den andra, vilket ger en snabb och effektiv 
skrotlastning. Det leder till ökad lönsamhet.  
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Innovation: En elegant och innovativ systemlösning för skrotkompaktering och lastning av 
osorterat skrot på ett sätt som är effektivt och skonsamt för containrar. Lastningen sker 
utan stötar från fallande skrot, vilket eliminerar risken för buckling och onormalt högt slitage 
av containrarna.  
 
Utnyttjande av höghållfast stål: Hardox 450 och 550 har använts i konstruktionen. Detta är 
en förutsättning för att konstruktionen ska ha hög motståndskraft för slitage. SSAB AB (Publ) 
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Lätta tågsäten ”Regio och Regio+” – Borcad CZ s.r.o – Tjeckien  

 
Tillämpbarhet: Borcad har omkonstruerat ett redan lätt pendeltågssäte. Genom optimalt 
utnyttjande av höghållfast stål har vikten minskat med ytterligare 25 procent. Minskad vikt 
är speciellt viktigt för pendeltåg som bromsar och accelererar många gånger, då det ger 
lägre energiåtgång och snabbare acceleration.  
 
Miljö: Lägre vikt ger lägre bränsleförbrukning.  
 
Prestandahöjning: Förbättrad säkerhet för huvud, knän och nacke vid krock. Hög 
hållfasthet i stålet ger högt motstånd mot förstörelse genom vandalism.  
 
Lönsamhet/Konkurrenskraft: Viktminskning ger många fördelar i pendeltågstrafik. Borcad 
har precis fått en order på säten till 15 stycken trevagnståg.  
 
Innovation: Konstruktionen drar fullt ut fördel av nyttan med höghållfast stål och skapar 
därmed ett avsevärt lättare säte än vad som tidigare funnits. Sätena bidrar till lägre 
energiåtgång, ökad säkerhet och mindre skador vid vandalisering.  
 
Utnyttjande av höghållfast stål: Användning av SSABs stål Docol 1200 M har gjort 
möjliggjort viktminskningen med 25 procent, till 12 kg.  
   


