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Sammanfattning
Epsilon Industrikonstruktioner AB jobbar till stor del åt bilindustrin med att installera nya
produktionslinjer och robotceller. Idag byter bilägaren bil oftare till nyare modeller, resultatet
blir att serierna i produktionen blir kortare. Detta ger att rullfalsning blir ett alternativ i
produktionen. Rullfalsning är ett betydligt billigare och mera flexibelt sätt att tillverka
karossdetaljer än vid traditionell falsning.
Syftet med arbetet är finna existerande patent på rullfalsanordningar för att ge
uppdragsgivaren ett underlag för att utveckla ett eget rullfalshuvud utan att inkräkta på
existerande patent. Syftet är även att analysera alla patent med avseende på arbetssätt och
funktion samt göra en sammanställning av patenten och ge förslag på ett nytt rullfalshuvud.
Efter ett initieringsmöte på Epsilon där det nämndes några aktörer som idag använder
rullfalsning, började sökningen av information på rullfalspatent på Internet med sökverktyget
esp@cenet. Ett studiebesök gjordes på Volvo och EBP i Olofström, där visades
rullfalsningsceller och en närmare undersökning av rullfalshuvudet och produktionsmetoden
kunde göras.
I stort kan man dela in alla rullfalspatent efter arbetsmetod. Indelningen blir då falsning
ovanifrån, klämmande runt falsbädd samt klämmande runt plåt. Båda metoderna som arbetar
klämmande arbetar med hjälp av guiderullar. Detta blir inte så påfrestande för roboten.
Falsning ovanifrån ställer till skillnad mot de andra, stora krav på roboten, både vad gäller
precision och kraft. Vid falsning ovanifrån blir rullfalshuvudet mer smidigt och det blir lättare
att konstruera falsbädd samt att programmera robotens rörelser. Vid metoderna som arbetar
klämmande är det dock lättare att konstruera ett rullfalshuvud med flera parallella falsrullar
som kan falsa alla steg i en operation, man är dock begränsad till enklare geometrier typ
taklucka till personbil.
Vi anser att vid en utveckling av ett rullfalshuvud bör man idag utveckla ett rullfalshuvud som
arbetar ovanifrån, där man försöker korta ledtiderna med till exempel parallella rullar som
arbetar oberoende av varandra.

Erkännande
Vi vill tacka Epsilon Industrikonstruktioner AB och Jan-Ola Andersson för ett intressant och
givande examensarbete.
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1. Introduktion
1.1 Bakgrund
En produktionsmetod som har blivit större och vanligare de sista åren är rullfalsning. Främst
för dagens tuffa tryck på bilmarknaden då kunden byter bil allt oftare och vill ha nya
modeller, resultat blir då mindre serier. För att kunna tillverka bilar i samma höga takt som
marknaden kräver och samtidigt hålla nere priserna, krävs det utveckling av
produktionsmetoder.
Epsilon Industrikonstruktioner AB som till stor del jobbar åt bilindustrin med att konstruera
och installera nya produktionslinjer och robotceller är därför intresserade av rullfalsning.
Rullfalsning är ett enkelt och flexibelt sätt att falsa karossdetaljer på. Verktygskostnaderna för
rullfalsning är också mycket mindre än traditionell falsning. Detta gör det intressant för
Epsilon att undersöka världsmarknaden på existerande rullfalspatent och
användningsområden för att behålla sin spetskompetens inom området. [29, 26]

1.2 Syfte
Syftet med arbetet är få fram existerande patent på rullfalsanordningar för att ge
uppdragsgivaren ett underlag för att utveckla ett eget rullfalshuvud utan att inkräkta på
existerande patent. Syftet är även att analysera alla patenten med avseende på arbetssätt och
funktion samt göra en sammanställning av patenten och ge förslag på ett nytt rullfalshuvud.

1.3 Avgränsningar
Vi avser att begränsa oss till rullfalspatent avsedda för att falsa karossdetaljer till bilindustrin,
dels för att det ligger i uppdragsgivarens intresse samt att tidsramen för arbetet är för snäv för
att sträcka sig till alla rullfalspatent. Vi begränsar oss även till att dokumentera enbart de
patent som finns tillgängliga via icke kommersiella sökmotorer, eftersom det inte finns
ekonomiskt utrymme för kommersiella metoder.
Vad avser det konceptuella falshuvudet har vi inte gjort material val, dimensionering,
produktionsritningar, prototyp, tester eller utvärdering.

1.4 Företagspresentation
Epsilon är med ca 750 anställda och kontor på närmare 30 orter det största renodlade
teknikkonsultbolaget i Sverige. Epsilon erbjuder tjänster och koncept till producerande företag
på den skandinaviska marknaden. De är ledande inom flertalet discipliner med så kallad
spetskompetens och är det största renodlade teknikkonsultbolaget i Sverige.
Epsilon bildades 2001 då verksamheten noterades på Stockholms fondbörs O-lista. Epsilon
har sitt ursprung som eget affärsområde i den tidigare Sigma-koncernen. Verksamheten har
dock en mångårig historik sedan ursprungliga starten 1986. Epsilon är idag ett privatägt bolag
som ägs av Dan Olofsson via Danir AB. [30]
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1.5 Metod
Bakgrundsinformation om rullfalsning och andra falsmetoder har vi erhållet via två
studiebesök och muntliga upplysningar. Vid studiebesök på Volvo och EBP i Olofström fick
vi se två olika rullfalsanordningar, (Ford, ABB). Arbetssätten hos de olika
rullfalsanordningarna finns beskrivna under respektive patent.
För att finna existerande patent på rullfalsanordningar av påhängsdetaljer, har vi använt oss av
sökverktyget esp@cenet. Esp@cenet är ett sökvertyg där man via den världsomspännande
databasen får tillgång till över 45 miljoner patent från över 70 länder, regioner och
organisationer. För komplett lista, bilaga 3.
Esp@cenet riktar sig mot slutanvändaren av patentinformation och är en kostnadsfri tjänst.
Sökorden vi har använts oss är bl.a. Roller folding, Roller hemming, Folding unit och folding
tool.
Vi har valt att använda oss av icke kommersiella sökmetoder då det är förenat med en för stor
kostnad att anlita kommersiell hjälp.
Vid användande av en kommersiell tjänst för att söka patentinformation sparar man ofta tid
och kan i teorin ge mer exakta resultat än att bara använda sig av esp@cenet.
Genomförande
Via upplysning från Epsilon fick vi namn på några aktörer som har patent på
rullfalsanordningar (ABB, KUKA, Comau). Dessa patent använde vi som utgångspunkt. En
del patenthandlingar innehåller en sökrapport där närliggande patent finns dokumenterade
(anförda dokument). Utifrån dessa sökrapporter hittade vi fler patent, bilaga 1.
När det inte fanns fler trådar bland anförda dokument sökte vi via fritextsökning på
rullfalsning, synonymer till rullfalsning samt andra beskrivningar som kan dölja ett patent på
rullfalsanordning. Flera nya patent hittades och de följdes upp på samma sätt som tidigare via
dess sökrapporter.
Förslag på nytt rullfalshuvud
Med en väl genomtänkt kravspecifikation, bilaga 4, som täcker alla de viktiga områdena,
Teknik, Omgivning, Människa, Ekonomi (TOME), har vi utvärderat de olika skisserna i en
idéutvärdering, bilaga 5. TOME har varit till stor hjälp och gör det enkelt att få fram kraven
inom varje område.
Kraven och viktpoängen har tagits fram genom samarbete och diskussioner med F.Nilsson,
M. Nilsson och J. Persson (anställda på Epsilon Industrikonstruktion AB). Diskussionen
fördes med utgångspunkt från TOME och uppdragsgivarens önskemål och krav på produkten,
detta utmynnade i kravspecifikationen, bilaga 4.
En beskrivning av kraven finns i kravbeskrivning, bilaga 6.
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2. Existerande rullfalspatent
Siffran som är skriven under varje bild t.ex. [1], visar vilket patent som bilden är tagen ifrån. Lista på
patenten finns på sida 27.

2.1 Vad är rullfalsning
Rullfalsning är en vanlig metod i
fordonsindustrin för att sammanfoga en yttre
och en inre karossdetalj (se Fig. 1). Metoden
består i att man viker den yttre plåten runt
kanten på den inre plåten med hjälp av en
falsrulle (4), falsrullen rullar med tryck mot
den yttre plåten och bockar den i ett eller
flera steg till en färdig fals. Falsrullen sitter
monterad på ett rullfalshuvud (3) som i sin
tur är monterat på en robot (2). Den yttre
plåten är ofta förbockad redan i pressen (se
Fig. 2a). Den yttre plåten förbockas i ett
eller flera steg (se Fig. 2B, 2C).
I det sista steget (se Fig. 2D) bildas den
färdiga falsen. I detta moment ställs det
mycket höga krav på precision i
robotrörelsen samt krav på en viss
fjädringsförmåga hos falsrullen, detta för att
kunna absorbera eventuella ojämnheter i
plåtarna som skall rullfalsas. [25, 26, 27]

Figur 1. Robot som rullfalsar [6]

Figur 2. Falsningens olika steg [22]
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2.2 Patentsammanställning
Här finns de rullfalspatent som är registrerade på esp@cenet och de är presenterade i
kronologisk ordning med det sist registrerade patentet först. Varje patent har en beskrivning
där uppbyggnad och arbetssätt beskriv och gör det enkelt att få viktig och övergripande fakta
om rullfalshuvudets egenskaper.

2.2.1 Ford Global Tech. LLC US2005086989, 2005
Beskrivning
Rullfalshuvudet arbetar ovanifrån mot falsbädd. På huvudet
sitter ett flertal falsrullar (46, 48, 50) med olika diametrar
monterat (se Fig. 3). Med hjälp av de parallella stagen (42)
sitter den rörliga armen (40) ihop med den fasta delen av
falshuvudet (38). Vidare sitter en dämpanordning (52) mellan
armen och den fast delen av huvudet. Dämpanordningen kan
vara tillexempel en mekanisk fjäder, hydraulisk cylinder eller
en pneumatisk cylinder.
Arbetssätt
De parallella stagen gör att armen kan röra sig linjärt i
förhållande till den fasta delen och i förhållande till
dämpanordningen, i och med detta så styrs kraften
som läggs på de olika falsrullarna av

Figur 3. Rullfalshuvud US2005086989 [1]

dämpanordningen. Falsrullarna utformas så att de kan utföra alla olika falssteg utan att byta
falshuvud.

2.2.2 Torai Eng. KK JP2005014069, 2005
Beskrivning
Anordningen består av tre robotarmar (11,12,13)
som är kontrollerbara i tre dimensioner (se Fig. 4).
På robotarm 11 och 12 finns falsrullar (1,2)
monterade.
Arbetssätt

Figur 4. Rullfalsandordning JP2005014069 [2]

Anordningen arbetar genom att pressa plåten som ska bearbetas mellan de två falsrullarna (1,
2). Då robotarmarna är kontrollerbara i tre dimensioner ges de en rörelsefrihet som lämpar sig
väl även då arbetsstycket är böjt i tre dimensioner.
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2.2.3 Comau EP1447155, 2004
Beskrivning
Comaus rullfalshuvud (se Fig. 5) klämmer om
falsbädden och plåten med hjälp av de övre
falsrullarna (13, 17; 37, 38) och de undre guiderullarna
(28; 39). Genom att röra sig runt en axel (25) och en
axel (14, rulle 13 sitter monterad på axeln) blir det
möjligt att följa plåten och falsbäddens former och få
ett bra resultat. En givare känner av falsrullens
position och tryck som ändras med hjälp av en
vätskefylld cylinder (32).
Arbetssätt
Genom att kunna sätta två rullfalsrullar efter varandra
blir det möjligt att kunna göra hela falsoperationen
under en körning. Första rullen böjer från 90° till 45°,
andra rullen böjer de sista 45° till falsen är klar.
Fördelen med att kunna sätt två rullar efter varandra är att Figur 5. Rullfalshuvud EP1447155 [3]
hela falsoperationen blir färdig under en körning.
Ledtiderna minskar och man får ut fler färdiga detaljer.
Nackdelen kan vara att det blir svårt eller rentav omöjligt att
falsa komplexa detaljer( detaljer med komplex geometri).

2.2.4 EDAG Eng. & Design AG EP1420908, 2003
Beskrivning
Rullfalsanordningen (se Fig.6) lämpar sig till exempel
när man ska göra ramen för en taklucka eller en annan
öppning i taket. För att kunna göra det snabbt och
automatiskt, är rullfalshuvudet utrustat med minst två
rullpar (8, 10; 9, 11; 20, 22; 21, 23). Varje rullpar
består av en tryck- och hållrulle som jobbar
tillsammans för att kunna vika flänsen längs kanten i en
specifik vinkel.
Arbetssätt
Rullfalshuvudet gör det möjligt att bocka plåten 180°
med ett och samma rullfalshuvud. Bockningen görs i 4
steg där man viker plåten 45° åt gången. Rullarna (11,
22, 23) som sitter på ett roterbart fäste (24) gör att det
går snabbt och automatiskt att byta rulle.

Figur 6. Rullfalshuvud EP1420908 [4]
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2.2.5 Nissan JP2003103325, 2003
Beskrivning
Nissans rullfalshuvud (se Fig. 7) använder sig av
två rullar (10, 13) som klämmer om falsbädden (27)
och plåten (W). Under hela falsoperationen följer
den tryckrullen (10) plåtens profil och den undre
rullen (13) trycker mot falsbädden undersida (29).
Arbetssätt
Rullen (10) har tre olika diametrar (21, 22, 23) för
att på så sätt kunna använda samma rullfalshuvud
till hela falsoperationen. Rullen (10) är monterad på
Figur 7. Rullfalshuvud JP2003103325 [5]
en rörlig hållare (15) som sitter på ett fäste (14).
Genom att kunna flytta rullen (10) upp och ner i
förhållande till rulle (13) kan man enkelt följa plåtens profil samt ändra arbetstrycket och
erhålla hög kvalité.

2.2.6 AUDI DE10111374, 2002
Beskrivning
AUDIs rullfalshuvud (se Fig. 8) klämmer endast om
plåten genom att använda en bockrulle (5) och en
stödrulle (18). Falsrullen (5) kan ändra vinkel och på
så sätt göra det möjligt att bocka plåten 90°.
Arbetssätt
Vinkeln på falsrullen (5) ändras med en motordriven
cylinder (22) och kan ändra vinkeln mellan 30° och
90°. Falsningen görs i tre steg 30° per steg då
falsrullen (5) ändras medan stödrullen (18) ligger
kvar i samma läge och håller emot arbetstycket
undertill.

Figur 8. Rullfalshuvud DE10111374 [6]
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2.2.7 KUKA DE20114310U, 2002
Beskrivning
Kukas rullfalsanordning (se Fig. 9) arbetar med egna mothåll
och med guiderullar för att kunna falsa 180° med samma goda
resultat som vid traditionell falsning.
Arbetssätt
Falsning 180° sker i fem steg. I de första två stegen (se Fig.
10A och Fig. 10B) bockas plåten 30° per steg med hjälp av ett
mothåll (28), falsrullen (33) och en guiderulle (30).
I de två efterföljande stegen (se Fig. 10C och
Fig. 8D) bockas plåten 30° per steg utan mothåll.
I det sista steget (se Fig. 9) formas den slutliga falsen med
hjälp av falsrullen (33) och två guiderullar (30,31).
Figur 9. Rullfalshuvud DE0114310U
slutliga fals [7]

A

B

C

D

Figur 10. Rullfalshuvud DE0114310U, förbockningssteg [7]
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2.2.8 Toyota JP2002301527, 2002
Beskrivning
Toyotas rullfalsanordning (se Fig. 11) sitter monterad på en
robotarm. Den arbetar ovanifrån, utan guiderullar, ner mot
falsbädden. Den är framtagen för att vara minimaliserad,
samt för att den ska ha en enkel fästanordning för snabba
byten.
Arbetstrycket regleras via en luftcylinder (22).
Arbetssätt
Arbetstrycket kan regleras med hög precision via
styrenheten så att det slutliga resultatet blir som önskat.
Fästet mot robotarmen är av sådan konstruktion att
falshuvudet kan bytas av roboten själv och inte via
manskraft.

Figur 11. Rullfalshuvud JP2002301527 [8]

2.2.9 Sango JP2001062530, 2001
Beskrivning
Rullfalsanordning (se Fig. 12) utformad för att kunna
utföra både förbockning och slutlig fals i samma
operation.
Arbetssätt
Plåten bockas i två steg i samma operation. I första
steget förbockas plåten med hjälp av en konformad
falsrulle (27) samt en guiderulle (8).
I andra steget formas den slutliga falsen av falsrulle (6)
och guiderulle (7).

Figur 12. Rullfalshuvud JP2001062530 [9]
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2.2.10 Incyte EP1097759, 2001
Beskrivning
Incyte har en rullfalsanordning (se Fig. 13) bestående
av ett flertal robotarmar (11, 12) som kan kontrolleras
oberoende av varandra. Ett flertal rullar (13, 14) sitter
monterade på respektive robotarm.
Arbetssätt
Eftersom rullfalsanordningen arbetar med två eller
fler robotarmar samtidigt så behöver inte varje
robotarm rulla arbetsstycket mer än en gång. Falsning i
flera steg görs med en operation. Ledtiderna blir då
betydligt kortare. Då robotarmarna kan kontrolleras
oberoende av varandra kan metoden även användas
där det är runda konturer och vid mer avancerade
geometrier.

Figur 11. Rullfalshuvud ED1097759

Figur 13. Rullfalsanordning EP1097759 [10]

2.2.11 ABB WO0054902, 2000
Beskrivning
ABBs rullfalshuvud (se Fig. 14) trycker uppifrån
och ner mot arbetsstycket som ligger på en
falsbädd. Falsbädden har samma form som
arbetsstycket och fungerar då som ett stöd. En
givare känner av trycket från rullarna (4, 5) som
kan ändras med hjälp av luftbälg (15). Rullarna (4,
5) sitter på ett på ett fäste (3) som roterar runt axel
(6) och kan på så vis följa arbetsstyckets former
med rätt tryck. [28]
Arbetssätt
Rullfalsning med ABBs huvud görs enligt
beskrivning i patentet i tre steg, först bygger man
upp ett så pass stort tryck i luftbälgen (15) att fästet
(3) låses fast med sprinten (14) och blir fixerat. Sen
kör man med rullen (4, 5) två gånger och bockar
plåten ca 30° per gång. Innan sista körningen släpper
man ut lite luft och på så vis lättar på trycket för att få
den bästa precisionen på rullen och högsta kvalitén på
den färdiga plåten.

Figur 14. Rullfalshuvud WO0054902 [11]
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2.2.12 Koyei ind. JP20002346351, 2000
Beskrivning
Koyeis rullfalshuvud (se Fig. 15) klämmer om
falsbädden och arbetsstycket med falsrullarna (2) och
stödet (17). Stödet (17) används bara när man gör den
slutliga falsen (se Fig. 16).
Arbetssätt

Figur 15. Rullfalshuvud JP2000246351,
förbockar plåt [12]

Falsrullarna (2) sitter på en axel (3) som kan röra sig i
höjdled oberoende av robotens rörelser. Falsningen görs i två
steg; Steg 1, förbockningen (se Fig. 13) sker då falsrullen (2)
är helt fixerad i ett sitt ytterläge och i en vinkel på ca 45 °,
tryckkraften bestäms av robotens läge.
Steg 2, den slutliga falsen (se Fig. 14) görs med falsrullen (2)
som nu sitter rörlig i höjdled (3) för att kunna följa
arbetstyckets profil och erhålla ett bra arbetstryck.

2.2.13 KUKA DE29914967U, 2000

Figur 16. Rullfalshuvud JP2000246351
slutliga fals [12]

Beskrivning
Detta rullfalshuvud (se Fig. 17) har i
huvudsak samma utformning som Kuka
DE29910871U (1999) med en förändring.
Förändringen består av en tapp (7) för att
kunna bearbeta hörnpartier och komplexa
plåtpartier på ett bättre sätt.
Arbetssätt
Genom att sätta en tapp (7) på
rullfalshuvudet kan man bearbeta hörnor
och andra komplexa partier som ska falsas
på ett enklare och mer lättkontrollerat sätt.
Tappen anpassas med olika
bearbetningsytor individuellt för varje
plåtdetalj som ska rullfalsas.

Figur 17. Rullfalshuvud DE29914967U den
högra figuren visar tappen (7) [13]
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2.2.14 KUKA DE29910871U, 1999
Beskrivning
Kukas patent avseende rullfalsning (se Fig.
18) som beskriver hur deras rullfalshuvud
(Fig. 19) styrs av en robot (2) och dess
ledande robothand (3) med avancerad dator
(5).
Arbetssätt

Figur 18. En robot med rullfalshuvud
DE29910871U, falsbädd och dator [14]

Falsprocessen förprogrammeras i datorn (5)
där all data för falsoperationens
rörelsemönster, tryckkrafter mm. sparas.
Flertalet operationer och rörelsemönster kan sparas i
datorns minne för att snabbt kunna byta till olika
profiler. Mätningen av falsrullens (10) krafter,
rörelsemönster och position görs med ett
mätinstrument (12) som i sin tur skickar uppgifterna
vidare till datorn (5) där de jämförs med de
förprogrammerade uppgifterna. Skulle mätningarna
inte stämma överens med de förprogrammerade
uppgifterna ändras rullfalshuvudet (8) automatiskt
till de rätta positionerna.

Figur 19. Rullfalshuvud DE29910871U [14]

2.2.15 Kanto JP11314121, 1999
Beskrivning
Rullfalsanordning där falsrullen som falsar slutfalsen (22)
är placerad utanpå falsrullen (21) till förböjning (se Fig.
20), detta för att automatiskt kunna byta falsrulle och
därmed korta operationstiden.

Figur 20. Rullfalshuvud JP11314121 [15]

Arbetssätt
Falsrullen (21) är roterbart monterad på en axel, den skjuts ut för
att kunna genomföra förböjning. Vid slutligfals är falsrulle 21
tillbaka i sin position inuti falsrulle 22. Rotationen i falsrulle 21
överförs via spår och spårtappar till falsrulle 22 (se Fig. 21).
Figur 21. Rullfalshuvud JP11314121 [15]
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2.2.16 Mazda JP10180373, 1998
Beskrivning
Mazda patenterar ett sätt att förhindra glidning (se
Fig. 22) mellan ytterplåt (12) och innerplåt (13) när
falsningen är klar.
Figur 22. Bindningsmedel vid falsning [16]

Arbetssätt

Ett bindningsmedel (15) som innehåller glaskulor (14) läggs mellan innerplåten (13) och
ytterplåten (12). Falsrullen (9) rullar längs kanten och trycker ihop plåtarna (12, 13), då
pressas glaskulorna (14) ner i plåten och förhindrar glidning.

2.2.17 Taiho Sekei, Toyota, JP7060370, 1995
Beskrivning
Rullfalsanordning (se Fig.23) som är gjord för att kunna
bocka arbetstycket (1) utan att utsätta robotarmen (9) för
någon kraft. Rullfalshuvudet klämmer bara om
arbetsstycket (1) med en stödrulle (12) och falsrulle (17).
Arbetssätt
Figur 23. Rullfalshuvud JP7060370 [17]
Falsrullen (17) är utformad så man kan göra hela
falsoperationen utan att behöva byta huvud. Först
bockar man plåten (3) 45° med falsrullens (17) första del (18), och den sista bockningen görs
med falsrullens (17) andra del (19). Arbetstrycket regleras med en tryckcylinder (14).

2.2.18 Torai, Toyota, Taiho S, JP6210358, 1994
Beskrivning
Rullfalsanordningen (se Fig. 25) använder sig av två rullar (6, 7) för att
bocka plåten (W). Det används inte för att pressa ihop två plåtar utan
endast till att bocka arbetsstyckets kanter.
Arbetssätt
Rullfalshuvudet sitter på en robothand
och följer plåtens ytterkant (WE) som är
förprogrammerad. Själva bockningen
görs då rullfalshuvudet ändrar vinkel så
arbetsstycket bockas till önskad form
(se Fig. 24).

Figur 24. Färdigt resultat
efter rullfalsning [18]

Figur 25. Rullfalshuvud
JP6210358 [18]
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2.2.19 Triengineering Co., Ltd EP0577876, 1994
Beskrivning
Falshuvudet arbetar uppifrån, tryckande mot falsbädden.
Arbetstrycket regleras på två sätt, antingen via hydraulik och en linjär
omkodare (35) för att bestämma positionen (se Fig. 26) eller med en
servomotor (50), lastcell (58) och en roterande omkodare (52) för att
bestämma positionen genom antal varv roterande av servomotorn
(50) (se Fig. 27).

Figur 26. Rullfalshuvud EP0577876,
med linjär omkodare [19]

Arbetssätt
På falshuvudet med hydraulik erhålls konstant arbetstryck genom
att styrsystemet kontrollerar och reglerar trycket i
hydraulcylindrarna (32). På falshuvudet med servomotorn (50)
erhålls ett konstant arbetstryck genom att kontrollera lasten via en
lastcell (58) som placeras mellan glidblocket (55) och muttern på
bollskruven (54b) samt en roterande omkodare (52) för att
bestämma positionen av glidblocket (55), genom antalet varv
roterade av servomotorn (50).

Figur 27. Rullfalshuvud EP0577876, med
roterande omkodare [19]

2.2.20 Triengineering Co., Ltd EP0525759, 1993
Beskrivning
Förbockningen sker med hjälp av en guideyta (5a) på falsbädden (5)
(se Fig. 28). Repfals (H) åstadkommes genom att använda falsrulle
med lättnadsfåra (21) (se Fig. 29).
Arbetssätt

Figur 28. Rullfalsning med
falsbädd som guideyta [20]

Förbockningen görs i ett moment till den rätta vinkeln med hjälp
av en guideyta (5a) utarbetad i falsbädden (5).
Guideytan (5a) är designad för att falsen ska få den
Figur 29.
önskvärda utformningen. För att forma en repfals (H)
Repfalsrulle med
modifieras falsrullen med en lättnadsfåra (21).
färdig repfals [20]
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2.2.21 Mitsubishi Motors Corp. JP4253524, 1992
Beskrivning
Metoden består av rullfalsverktyg (8) som monteras på en
robot (se Fig. 30).
Arbetssätt
Förbockningen görs med den koniska delen av falsrullen (8a)
(se Fig. 31A). För att sedan utföra det sista momentet i
falsningen använder man den platta ytan (8b) på
falsrullen (se Fig. 31B).

Figur 30. Robot med
rullfalshuvud och falsbädd [21]

A

B

Figur 31. Falsningssteg A, B [21]

2.2.22 Mazda Motor JP2070325, 1990
Beskrivning
Mazdas rullfalsanordning arbetar med två metoder
(se Fig.32). Falshuvudet (7) arbetar ovanifrån med tryck
mot falsbädden (2). Tre rullar (6) är monterade för att
kunna böja i tre steg i samma operation. Rullfalsningen
görs på raka partier. I hörn så använder man sig av ett
formverktyg (8) för att i flera steg forma falsen
(se Fig. 33,34).
Arbetssätt
Då alla steg i rullfalsningen på de rakare partierna görs i en
operation blir ledtiderna korta. Hörnen falsas med ett
formverktyg (8). Falsning av hörnen görs i tre steg, först bockas
plåten (1b) i två inledande steg, 30° per steg. Plåten bockas
genom att man med verktyget (8) trycker horisontellt med yta 8a
och 8b. När sedan det sista steget genomförs trycker man
vertikalt med yta 8c till önskat läge.

Figur 33. Formverktyget
sett från sidan [22]

Figur 32. Rullfalsanordning
JP2070325 [22]

Figur 34. Formverktyg för
hörnor sett ovanifrån [22]
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2.2.23 Kanto JP2197331, 1990
Beskrivning
Kantos rullfalsanordning (se Fig. 35) har en robot
(13) som sitter på en truck (18) som åker på en räls
(14) som gör det möjligt för roboten (13) att
förflytta sig mellan falsbäddarna (se Fig. 36).
Arbetssätt

Figur 35. Rullfalsanordning JP2197331 [23]

Falsoperationen sker helt automatiskt då man har
programmerat robotens (13) olika falsvinklar och
förflyttningar. När roboten åker förbi första gången bockas
Arbetsstycket (W1) 45° med rullfalshuvud (17) som sitter på
robotarmen (15). Andra och sista gången ändras
rullfalshuvudets (17) vinkel och roboten (13) åker förbi för att
fullgöra falsningen.

2.2.24 Torai JP61262432, 1986

Figur 36. Robotens arbetsstationer
10A, 10B, 10C [23]

Beskrivning
Ett av det första patent som finns angående rullfalsning (se
Fig. 37) där man beskriver hur falsning kan göras med en
robot (15) och falsrulle (6).
Arbetssätt
Rullfalshuvudet sitter på en ledad robotarm (15) som kan
ändra vinkel på falsrullen (6) så det blir möjligt att bocka
plåten (W) 90° i tre steg (30° per steg). Plåten ligger på
en falsbädd (10) som är formad efter plåtens profil och
fungerar som ett stöd.

Figur 37. Robot med
rullfalshuvud och falsbädd [24]
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3. Patentanalys
Siffran som är skriven under varje bild t.ex. [1], visar vilket patent som bilden är tagen ifrån. Lista på
patenten finns på sida 27.

3.1 Huvudgrupper
Efter att studerat och sammanställt alla patent som hittats via Esp@cenet ur
rullfalsningssynpunkt kan man dela in rullfalspatenten i tre huvudgrupper. Det sker efter
arbetssätt enligt följande;
Produkter
•
•
•

Falsning ovanifrån mot falsbädd
Falsning klämmande runt falsbädd
Falsning klämmande runt plåt

Dörr, huv, baklucka
Taklucka
Dörr, huv, baklucka

3.2 Falsning ovanifrån mot falsbädd
Falsningsanordningen (se Fig. 34) består av en
robot (1), rullfalshuvud (3) monterat på robotarm
(2) samt en falsbädd (5).
Den yttre plåten (Wo) placeras på falsbädden, den
inre plåten (Wi) placeras sedan på den yttre plåten
och hålls på plats med någon sorts fixtur (6). Det är
vanligt att falsbädden är placerad på ett bord som är
roterbart. Roboten falsar sedan enligt en
förprogrammerad ordning den yttre plåten runt den
inre plåten. Roboten arbetar med tryck ned mot
falsbädden som fungerar som mothåll, det är väldigt
höga krav på ytfinheten hos falsbädden då det är
karossdetaljens utsida som ligger an mot falsbädden.
För att kunna eliminera defekter på grund av
ojämnheter i plåtarna har de flesta rullfalshuvuden
någon sorts dämpanordning.
•
•

Figur 34. Rullfalsanordning som
visar falsning ovanifrån [6]

Fördelen med denna arbetsmetod är att rullfalshuvudet blir mindre och enklare att
arbeta med i förhållande till klämmande runt falsbädd och klämmande runt plåt.
Nackdelen med detta arbetssätt är att det ställer höga krav på roboten. Roboten måste
kunna utföra många repetitioner med stor träffsäkerhet, om roboten inte kan uppnå
dessa krav blir slutprodukten av dålig kvalitet. Detta kan ge att man till stor del måste
använda sig av robotar som har större kostnad initialt då robotar med större precision
kostar mer.
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3.3 Falsning klämmande runt falsbädd
Falsning klämmande runt falsbädd (se Fig. 35) har många likheter med
falsning ovanifrån. Rullfalshuvudet (3) är monterat på en robotarm. Den
yttre plåten är placerad på falsbädden (6) med inre plåten placerad ovanpå
och hålls på plats av en fixtur (1). Falsbädden är ofta monterad på ett bord
som är roterbart. Bordet roterar och roboten falsar en sida av plåtarna i taget.
Den stora skillnaden är att rullfalshuvudet klämmer
runt plåt och falsbädd. En guiderulle (5) följer en
guideyta undertill på falsbädden. Arbetstrycket
regleras av klämanordningen. Klämanordningen har
även en dämpande effekt för att eliminera fel på
grund av ojämnheter i plåtarna.

•
•

Figur 35.
Rullfalsanordning
som klämmer runt
falsbädd [3]

Fördelarna med detta arbetssätt är att det inte ställer så höga krav på roboten då den
har en guideyta att följa. Detta ger att kvaliteten bedöms av guideytan och falsbädden,
inte av robotens precision då den enbart följer ett låst läge.
Nackdelen är att det ställer höga krav på falsbädden då guideytan på falsbädden måste
ha höga toleranser.

3.4 Falsning klämmande runt plåt
Falsningsanordningen (se Fig. 36) består av en robot (7),
rullfalshuvud (9) monterat på robotarm (8) samt en falsbädd
(6).
Inner- och ytterplåten som ska falsas ligger på en falsbädd
och hålls på plats med en fixtur. Plåtens ytterkanter (1, 3)
sticker ut en liten bit utanför falsbädden för att göra det
möjligt för rullfalshuvudet att komma åt att klämma om
plåtarna.
De rullfalshuvuden som klämmer om bara plåten består av
en falsrulle och en stödrulle som tillsammans falsar plåten.
Arbetstrycket på falsrullen ändras på olika sätt, oftast via
hydraulik eller pneumatik.
•

•

Figur 36. Rullfalsanordning som
klämmer runt plåt [17]

En fördel med metoden är robotarmen inte utsätts för någon större kraft, hela
tryckkraften som falsrullen jobbar med kommer från rullfalshuvud. Falsbädden
behöver inte ha några höga toleranser då varken plåten eller rullfalshuvudet använder
falsbädden som stöd vid falsning. Tillverkningen blir då enklare och kostnaderna
lägre.
Nackdelen är att det ställer mycket höga krav på robotens träffsäkerhet då det inte
finns någon falsbädd som ligger som anhåll. Roboten arbetar utan stöd vilket ger att
små avvikelser ger en felaktig produkt. Konstruktionen för rullfalshuvudet blir mycket
mer avancerad och det ställer höga krav på roboten. Roboten måste kunna utföra
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många repetitioner med stor träffsäkerhet, om roboten inte kan uppnå dessa krav blir
slutprodukten av dålig kvalitet.

3.5 Matrisdiagram

Flexibel

Ford, US2005086989
Torai, JP2005014069
Nissan, JP2003103325
Audi, DE10111374
Comau, EP1447155
Edag, EP1420908
Kuka, DE20114310U
Toyota, JP2002301527
Sango, JP2001062530
Incyte, EP1097759
ABB, SE514087
Koyei Ind, JP2000246351
Kuka, DE29914967U
Kuka, DE29910871U
Kanto, JP11314121
Mazda, JP10180373
Taiho, JP7060370
Torai, JP6210358
Triengineering, EP0577876
Triengineering, EP0525759
Mitsubishi, JP4253524
Mazda, JP2197331
Kanto, JP2197331
Torai, JP61262432

Patent

Matrisdiagramet sammanfattar patenten och visar hur de ställer sig till de krav och önskemål
som vi har i kravspecifikationen, bilaga 4. Genom att titta på bilderna och läsa texten om
varje rullfalshuvud har vi fått en bild av hur det fungerar och stämmer med gentemot
kravsp
ecifika
tionen,
bilaga
4. Det
har
inte
gjorts
några
”live”
Krav/
tester
Funktion
på
rullfals
Få detaljer
X
X
X X
X X
X X
X anordn
ingarn
Lättillverkad
X
X
X X
X
X
a där
Lätt monterad
X
X
X
X
X
X X
X
X av har
vi inte
Hög kvalitet
kunnat
säkerst
Valbart antal
X X
X X
X
X
rullfalshuvuden
älla all
Ändring av
krav
X
X
tappar
och
Standard
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X funktio
robotfäste
ner.
X X

X

Moduler

X X X

X

X

X

X

X

Slimmad design X
Lätt att serva

X X

X

X

X

X X

X X

X

X

X X

X

X X

X
X

Lätt att byta
falsrullar
Återvinningsbar
Robust
Låg
tillverknings
kostnad
Försäljning mot
bilindustrin
Försäljning mot
andra
marknader.

X

X

X

X

X

X

X X

X
X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
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4. Förslag på nytt rullfalshuvud
Den konceptuella designen är endast ett planeringsverktyg för att få fram ett förslag på ett
rullfalshuvud. Den slutgiltiga designen och konstruktionen kan komma att se annorlunda ut.
Konstruktionen är baserad på den informationen vi fått fram i våra undersökningar.

4.1 Kravspecifikation
Det första vi gjorde var att ta fram en kravsbeskrivning, bilaga 6, som bestämdes tillsammans
med F. Nilsson, M. Nilsson och J. Persson (anställda på Epsilon Industrikonstruktion AB). I
den översätts kundens (Epsilon Industrikonstruktioner AB) önskemål och krav till specifika
(helst) mätbara egenskaper som produkten måste eller bör ha för att bli kommersiellt
framgångsrik. Det vi kom fram till formuleras som krav respektive önskemål.
Kravbeskrivningen, bilaga 6, utgör underlag till kravspecifikationen, bilaga 4,
Kravspecifikationen, bilaga 4, fungerar som styrdokument under hela utvecklingsprocessen
mot vilken lösningsförslag kan utvärderas. Kravspecifikationen, bilaga 4, fungerar i många
fall som en överenskommelse mellan uppdragsgivare (Epsilon Industrikonstruktioner AB) och
uppdragstagare (Uppsatsen författare) och kan vara värdefull vid eventuella tvister om den
slutgiltiga produkten uppfyller det den ska eller ej.
Viktning och metod (TOME) på kravspecifikationen, bilaga 4, har tagits fram tillsammans
med uppdragsgivare (Epsilon Industrikonstruktioner AB).
TOME-metoden är ett verktyg som är bra att använda när 2 eller fler produkter ska utvärderas
och mätas mot varandra. Teknik, Omgivning, Människa och Ekonomi är huvudgrupper och
under dessa finns undergrupper med de krav och önskemål som är relevanta för produkten.
Genom att vikta de olika kraven och önskemålen får man ut viktig information och utifrån
resultatet väljer man vilken produkt som skall användas för fortsatt arbete.
1) Gruppera kraven och önskemålen i relevanta undergrupper, t ex få detaljer, vikt,
material osv.
2) Definiera ”krav” som krav (K) eller önskemål (Ö). Kom ihåg: alla krav måste vara
kvantifierade (t ex med idealvärden och accepterbara värden) annars är det omöjligt att
kontrollera om kravet är uppfyllt. Önskemål kan viktas (t ex max, medel, min) om det
anses underlätta utvärdering.
3) Ge varje krav/önskemål ett unikt identifikationsnummer.

4.2 Skisser
Efter att kravspecifikation, bilaga 4, är genomarbetad och sammanställd började vi ta fram
olika förslag på rullfalshuvuden med kravspecikationen, bilaga 4, som grund. Det viktigaste
med vår utformning är att tillgodose alla ”krav”, bilaga 6.
Pga. tidsbrist tog vi endast fram 2st skisser, bilaga 8, bilaga 9.
Kraven hög kvalité, ändring av tappar, standard robotfäste, försäljning mot bilindustrin och
desamma för båda huvudena.
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Huvud nr 2, bilaga 9, är en vidareutveckling av huvud nr 1, bilaga 8, och det som skiljer dem
åt är att huvud nr 2, bilaga 9, har en tredje falsrulle som sitter på en monterad på en modul.
Modulen kan vara utformad så att komplexa geometrier kan bokas och på så sätt ge ett
mycket flexibelt rullfalshuvud.

4.3 Idéanalys
Idé utvärderingen, bilaga 5, visade att rullfalshuvud 2, bilaga 9, fick lite mer poäng än
rullfalshuvud 1, bilaga 8. Skissen på rullfalshuvud 2, bilaga 9, visar också att det finns ett en
modul och tapp som enkelt kan bytas och utformas till varje speciellt arbete.
Ritningen på rullfalshuvud 2, bilaga 7, visar ett exempel på utformning av en modul och tapp
kan se ut. Detta gör att man får ett mer flexibelt rullfalshuvud som är lätt att modifiera vilket
leder till att man får ett större användningsområde.
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5. Diskussion och slutsats
5.1 Vägval
För att få fram ett rullfalshuvud till produktionen som uppfyller kraven från kunden har vi valt
att designa ett falshuvud som arbetar klämmande mot falsbädd utan dämpanordning. Vi har
valt falshuvud utan dämpanordning av två anledningar. Det är dyrt och tidskrävande att hitta
en ny lösning som inte strider mot gällande patent. Vi tror också att dagens robotar och
programmeringsteknik tillåter ett slutresultat med samma finish som rullfalshuvud med
dämpanordning. Det gör också att kraven, hög kvalitet, valbart antal falshuvuden, ändring av
tappar, standard robotfäste och försäljning som finns i kravbeskrivningen, bilaga 6, uppfylls.
Vårt huvud skiljer sig inte märkbart från vare sig Kanto, Torai KUKA eller Ford. Istället har
vi försökt få ihop deras lösningar till ett falshuvud. Kanto, Toria KUKA har t.ex. falshuvuden
som använder sig av en eller flera falsrullar för att bocka plåten. KUKA har även ett huvud
som har endast en falsrulle och en tapp som används vid hörnpartier. På vårt huvud har vi
flera huvuden och tapp samt går det enkelt att byta ut det tredje huvudet och tappen för att på
så sätt få ett mer flexibelt falshuvud. Flexibilitet är också ett önskemål från Epsilon
Industrikonstruktioner AB.

5.2 Svårigheter
Sökandet av rullfalspatent på esp@cenet följdes med några svårigheter eftersom patenten
hade många olika benämningar. När vi började sökningen av patent använde vi oss endast av
”rullfalsning” och den engelska över sättningen ”roller folding”. Då vi sökte på esp@cenet
dök det ganska snabbt upp fler benämningar i patenttexterna. ”Rullfalsanordning”, ”Roller
hemming”,”Folding unit”, ”Folding tool” är några exempel. Den stora variationen av
patentnamn som fanns gjorde sökområdet större och mer tidskrävande än planerat.

5.3 Slutsats och diskussion av resultatet
Den enda fördelen med patent där den arbetar klämmande runt falsbädd eller klämmande runt
plåt är att det blir enklare att konstruera ett rullfalshuvud som kan utföra en rullfalsoperation i
ett steg, genom att använda sig av 2 eller flera parallella falsrullar. Ledtiderna blir kortare men
rullfalsrobotcellen blir oflexibel då det är svårt och ibland även omöjligt att falsa komplexa
detaljer med flera parallella rullar. Flera parallella rullar passar endast när karossdetaljen har
raka kanter till exempel en taklucka till en personbil, vid andra geometrier kommer
rullfalshuvudet helt enkelt inte åt att falsa plåten.
Slutsatsen blir således att om man har en stor serie med detaljer som har enkel geometri bör
man använda sig av ett rullfalshuvud som kan utföra förbockning och slutlig fals i en
operation. Det ger korta ledtider och således en bättre ekonomi.
Idag byter bilföretagen bilmodell oftare och designen får mer former och mer komplexa
geometrier. Detta resulterar i lägre serier och högre omsättning på verktyg och material. Idag
är det enda rätta att satsa på ett rullfalshuvud som arbetar ovanifrån mot falsbädd. Det är ett
långt mer flexibelt rullfalshuvud än falsning klämmande runt falsbädd och klämmande runt
plåt. Falshuvud som arbetar ovanifrån klarar av svåra och komplexa former och ger en mycket
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flexibel robotcell för falsning och en flexibel cell är en mer lönsam investering. Med dagens
högteknologiska robotar har väldigt hög precision föreligger inte problem som annars kunnat
uppstå när man falsar utan att använda någon sorts guidning.

6. Förslag till fortsatt arbete
Rapporten är en sammanställning av arbetsmetoder och uppbyggnad av existerande
rullfalspatent. En jämförande studie av ledtider hade varit intressant, men detta kräver att man
kan prova alla rullfalsanordningar, vilket vi inte hade tid eller möjlighet att göra.

6.1 Konstruera
Ett alternativ till fortsatt arbete skulle vara att konstruera ett nytt rullfalshuvud. Rapporten är
då ett bra underlag samt ett bra instrument i idékläckande. Utveckling kan ske med
utgångspunkt från vår konceptuella designmodell. Med vårt konceptuella rullfalshuvud som
utgångspunkt kan man arbeta vidare med materialval, dimensionering, utprovning samt
utvärdering. Det är inte bara huvudet som behöver testas utan även yttre förutsättningar såsom
programmeringsteknik, hastighet vid rullfalsningen mm. Det är av yttersta vikt att den slutliga
falsen får en minst lika bra ytfinish som vid rullfalsning med befintliga huvuden, som
referensmall bör man använda ett beprövat och av marknaden accepterat rullfalshuvud, till
exempel ABB, (WO0054902, 2000).
Den stora skillnaden mellan traditionell falsning och rullfalsning är ledtiderna, rullfalsning tar
mycket längre tid. Vid utvecklingen av ett nytt rullfalshuvud bör tyngdpunkten ligga på att
försöka pressa ledtiderna, men utan att förlora i kvalitet, för att göra arbetsmetoden ännu mera
lönsam.

6.2 Köpa
Ett alternativ till att utveckla ett eget rullfalshuvud är att använda sig av ett redan existerande,
som redan är utprovat och accepterat av marknaden. Ford Global Tech. LLC US2005086989,
2005 är det senaste patent vi hittat och har många falshuvuden. Det är ett flexibelt och kan
vara ett bra alternativ. Tyvärr kan det bli väldigt dyrt då det är nytt och ägs av Ford. Ett annat
falshuvud som kan vara intressant är KUKA DE29914967U, 2000. Det är ett äldre falshuvud
som har tapp och endast en falsrulle. Men med enkel modifikation kan man montera fler
falsrullar och på så sätt få ett flexibelt falshuvud och eventuellt söka nytt patent på detta.
Naturligtvis vara svårt att hitta någon som vill och kan sälja rullfalshuvuden då de flesta är
konkurrenter. Vid eventuellt nyttjande av annat företags rullfalshuvud slipper man hela
utvecklingskostnaden men kan istället bli tvungen att betala en licensavgift vid nyttjande.
Detta kan medföra att en utveckling av eget rullfalshuvud kan vara det bättre alternativet.

6.3 Patent från annan bransch
Rullfalsning används inte bara inom bilindustrin utan av många andra branscher. Aktörer med
patent som har en inriktning som inte riktar sig mot bilindustrin är antagligen mer villig att
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släppa falshuvudet eller metoden till annan aktör, då man inte hamnar i en
konkurrenssituation. Författarna kan rekommendera sökning via esp@cenet. Esp@cenet är ett
sökverktyg där man via den världsomspännande databasen får tillgång till över 45 miljoner
patent från över 70 länder, regioner och organisationer. För komplett lista, bilaga 3.
Esp@cenet riktar sig mot slutanvändaren av patentinformation och är en kostnadsfri tjänst.
Sökorden vi har använts oss är bla. Roller folding, Roller hemming, Folding unit och folding
tool.
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8

0
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6

8
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8
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Försäljning mot bilindustrin
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9
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Försäljning mot andra marknader.

8

8
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Krav/Funktion

SUMMA

Rullfalshuvud 2

Rullfalshuvud 1

Få detaljer

Idé
Viktpoäng

Bilaga 5. Idéutvärdering
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Viktpoäng 1-10,där 1 är oviktig och 10 att kravet måste uppfyllas.
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Få detaljer
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Valbart antal falsrullar
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Standard robotfäste
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Moduler
Slimmad design
Lätt att serva
Lätt att byta falsrullar
Återvinningsbar
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Låg tillverkningskostnad
Försäljning mot
bilindustrin
Försäljning mot andra
marknader

Anmärkning/Beskrivning
Få detaljer ger färre komponenter som kan gå sönder.
Lättillverkad ger låga kostnader.
Lättmonterad ger låga kostnaer.
Hög kvalitet ger kort service och få stillestånd, vilket leder till
större vinst.
Vid montage av fler falsrullar på samma huvud kan flera olika
falsoperationer utföras utan byta falshuvud.
Ger stora valmöjligheter vid falsning.
Fäste mot robot skall vara standard för att underlätta användning
med alla förekommande robotlösningar på marknaden.
Ger stora valmöjligheter vad gäller arbetsmoment och marknader.
Ger ett tillskott av antal falsrulla.
För att komma åt vid falsning då det ofta är ont om plats.
Huvudet skall vara enkelt att serva de gånger det behövs.
Enkel konstruktion och få skruvar ger korta stopp vid byte av
falsrullar.
Miljöaspekter tas i anspråk vi materialval.
Hållfastheten är viktig då fel och täta service intervaller leder till
onödiga kostnader.
Låg kostnad ger lätt försäljning.
Huvudsakliga arbetsområden är bilindustrin.
Användarbarhet mot andra marknader kan expandera utnyttjandet
av rullfalshuvudet.

Bilaga 7. Ritning på rullfalshuvud 2

Bilaga 8 .Skiss på rullfalshuvud 1

Bilaga 9. Skiss på rullfalshuvud 2

Klämapparat XP002905268
Sulzer Ag DE2558269, 1976

Trieng EP0577876, 1994

Torai JP61262432, 1986

Trieng EP0525759, 1993

Kanto JP2197331, 1990

KUKA DE20114310 2002

Torai Eng kk JP8197149, 1996
Torai Eng kk JP6297046, 1994
Taiho, Toyota, Torai JP6210358 1994

Comau EP1447155, 2004

ABB WO0054902, 2000
EP1420908, 2004

AUDI DE10111374, 2002
Incyte EP1097759, 2001

Nissan JP2003103325, 2003
Mitsubishi JP4253524, 1992
Mazda JP10180373, 1998
Ezell Nelson US4802355, 1989
Press verktyg, DE19747292
KUKA DE29914967U, 2000
KUKA DE29910871U, 1999

Toyota JP2002301527, 2002
Sango JP2001062530, 2001

Ford Global Tech. LLC US2005086989, 2005
Mazda JP2070325, 1990
Torai Eng. KK JP2005014069, 2005

Bilaga 1, Patentkarta

Koyei JP200046351, 2000
Sango JP200162530, 2001
Taiho, Toyota JP7060370, 1995

