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Förord
Telfrar är vanligt förekommande i industribyggnader och används för att förflytta gods i lokalen. Denna handbok ger råd
och anvisningar för dimensionering av telferbanor av I profiler.

Handboken baseras på de europeiska konstruktionsstandarderna (eurokoderna), tillhörande nationella val i

Boverkets föreskriftsserie (EKS) samt tillämpliga standarder för t.ex. utförande och svetsning.

Utöver dimensioneringen av kranbanebalken behandlas också anslutande detaljer så som upphängningar och stag
ningar. Hjälpmedel i form av diagram och tabeller ges också för att underlätta dimensioneringen.

Handboken har utarbetats av Wylliam Husson, ProDevelopment AB och Erik Forsgren Stålbyggnadsinstitutet, med stöd
av en referensgrupp bestående av:
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Begreppsförklaring    

arbetscykel Arbetsoperation för telfern vilken ger upphov till en eller flera spännignscykler för telferbanan 

C0 Gränsvärde för största antal cykler utan utmattningsdimensionering 

hängtravers Traverskran där traversbryggan hänger under kranbanebalkarna  

krökningsradie Radien i den cirkel som beskriver det krökta balksegmentet  

s klasser Intervaller av spänningshistorikparametern s, intervallen kan likställas med en viss skada i en 
given detalj 

seghetsklass Klassindelning med hänsyn till materialets förmåga att motverka sprött brott 

S-N-kurva  Hållfasthetskurvor för utmattning (Stress - Number diagram) 

spänningscykel Spänningsökning och eferföljande spänningsminskning  

spänningskollektiv Uppsättning spänningsvidder med tillhörande antal förekomster 

spänningsvidden Skillnaden mellan maxspänning och minspänning i en viss spänningscykel  

åkmaskineri Framdriftsystem för en åkvagn  

åkvagn Vagn som löper på balkens underfläns och bär telfern 
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1. Inledning
Telfer och hängtravers används för att lyfta och
förflytta laster. Telfern innefattar en vagn med
lyftanordning som löper på en balks underfläns
längs antingen en fast traversbana eller under
en rörlig traversbrygga. Hängtraversen är en
traverskran vilken hänger i kranbanebalkarnas
underflänsar. I publikationen behandlas fram
förallt telferbanor men också hängtraverser.
Båda typerna är upphängda i I balkar. Telfern
hänger under banan och används för laster un
der den samma, Figur 1.1 Lyftkapaciteten vari
erar normalt från några kN till ca 200 kN, även
om telfrar också finns för betydligt högre laster.
Telfern används i industri , verkstads , hant
verks och lagerlokaler för lättare lyft och trans
porter. Telfern används också för in och utlast
ning genom portöppning. Vanligt är att man
har en telfer upphängd i en kort bana ovanför
maskiner för att enkelt kunna byta delar eller
arbetsstycken. Telfern används vidare för mer
regelbundna transporter i produktionskedjan.
För telferbanan används valsad I balk av paral
lell flänsprofil, främst HEA och HEB profil samt
för mindre telfrar även IPE profil. För mycket
stora telfrar kan svetsad balk användas. Med
avseende på telferåkvagnens hjulutförande
bör för säkerhets skull vid beställning av lyftut
rustning anges vilken typ och dimension av balk
som den är tänkt att hänga i. Val av balk bör ske
i samverkan mellan konstruktör och leverantör
av telferutrustningen. Telferbanor dimension
erasmed Eurokoder och utförandet styrs av SS
EN 1090 2. Laster utgörs vanligen av produkter
vid tillverkning eller objekt i en verkstad.

Det finns även specialsystem av lättbalkprofiler
i stål eller aluminium där åkvagnen löper inuti
profilen. Dessa profiler är vanligen anpassade
för låga lyftlaster om någon kN och upp till ca
30 kN. Fördelen med denna typ av balkar är
framförallt att system i aluminium ger en låg
egenvikt och att olika former av skruvade pro
filskarvar gör telferbanan lätt anpassningsbar.
Systemen är utvecklade av tillverkaren och di
mensioneras inte enligt Eurokod och behandlas
därför inte vidare i denna publikation. Däremot
dimensioneras infästningar till den bärande
konstruktionen enligt Eurokoderna.

Figur 1.1 Telfer på telferbana

Telferbanan är normalt upphängd i den bä
rande stommen i byggnadenmen kan i vissa fall
också hänga i en separat bärkonstruktion. Tel
fern kan vara utförd med två eller fyra hjulpar
som löper på underflänsen, Figur 1.2. Majorite
ten av telfrar har två hjulpar. Dimension
eringshjälpmedlen i avsnitt 3 är anpassade för
telfer med två hjulpar men kan även användas
för telfer med fyra hjulpar. I det senare fallet
sker då en viss överdimensionering av banan.
Telfern är normalt försedd med åkmaskineri.
Detta kan saknas för telfrar avsedda för laster
mindre än ca 10 kN. Förflyttning sker i så fall
genom dragning i lasten. En telfers lyftkapa
citet beror bl.a. på antal linparter. Två linparter
är standardutförandet för de flesta telfrar.Med
fler linparter ökar lyftkapaciteten medan lyft
hastigheten avtar. Sålunda kan som exempel
en standardtelfer på 20 kN med en linpart end
ast lyfta 10 kN, dock med fördubblad lyfthastig
het. De flesta telferbanor betraktas som sta
tiskt belastade och dimensioneras enbart för
statisk last. I de flesta fall är antalet arbetscyk
ler så begränsat och spänningskollektivet så
dant att den statiska hållfastheten är dimens
ionerande även för utmattningsbelastade tel
ferbanor. Normalt har man endast en telfer på
varje telferbana. I dimensioneringshjälpmed
len i avsnitt 3 är förutsatt att varje bana endast
belastas av en telfer.



2

Figur 1.2 Telfer med två respektive fyra hjulpar


