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Sammanfattning
Examensarbete som denna rapport kommer att innehålla sker i samarbete med
Halmstadsföretaget ”Range Servant AB”. Gruppen har blivit tilldelad en uppgift
utav företagets VD, Elvis Knez, som innefattar att skapa och tillverka en ny
golfbollstvätt.
För tillfället har Range Servant endast en variant av golfbollstvättar som har
mycket god funktion men är alldeles för otymplig och dyr att tillverka, och det är
där gruppen kommer in i bilden. Man ska ta fram en golfbollstvättmaskin som ska
kosta max 1000$ att tillverka, för att sedan säljas till ett pris runt 2000$.
I vårt examensarbete har gruppen valt att jobba efter Fredy Olsson metoden.
Fredy Olsson metoden behandlar alla tre delar som ska ingå i detta projekt.
Primärkonstruktion, principkonstruktion samt tillverkningskonstruktion.
Arbetet med projektet har krävt att gruppen har tillämpat de kunskaper man
införskaffat sig de senaste två åren. Med kunskaper inom Catia v5, mekanik,
hållfastighetslära samt konstruktionsteknik har gruppen lyckats uppnå ett gott
resultat.
Vid ett lyckat genomförande av uppgiften där företaget är nöjda med resultatet så
kommer möjlighet ges att bygga och ställa ut en prototypmaskin på högskolans
utexpo, där man kommer visa upp och demonstrera hur maskinen fungerar på
plats.
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1.

INLEDNING

1. Inledning
1.1 Företagsfakta
Range Servant AB är ett företag som finns beläget i Halmstad. Kort sagt så är de
ett världsledande företag inom golfindustrin ända sedan lanserandet av deras
”Golfball Dispenser” år 1982. Sedan den dagen har företaget arbetat ihärdigt för
att erbjuda ett komplett utbud av golfutrustning som passar behov hos alla
golfklubbar med drivingrange. Deras mål är att tillfredsställa alla behov en
golfklubb med drivingrange har.
Företagets maskiner är kända för sin goda kvalitet och funktionalitet, dessa
maskiner sköter hantering av golfklubbarnas golfbollar samt betalning och
utmatning av dem åt deras kunder.
Range Servant har även produktion och försäljning i USA. (Range servant AB,
2000)
1.2 Bakgrund och tidigare relaterat arbete
Range Servant har för tillfället en efterfrågan på en billigare och smidigare variant
av en golfbollstvättmaskin. För tillfället har de en golfbollstvättmaskin som
funkar väldigt bra, men den kostar väldigt mycket att tillverka så därför blir priset
för kunden högt. Detta lämpar sig inte till mindre golfklubbar med lägre budget.
Gruppen ska därför ta fram en billigare och smidigare variant som även lämpar
sig till de mindre golfklubbarna/golf-ranger.
Det finns väldigt många olika typer av golfbollstvättar, många med liknande
funktioner och vissa helt olika andra. Range Servants två storsäljande tvättar heter
BT-1950 samt BT-1300. Dessa är lika i funktion men storleken skiljer. Innan man
började skissa upp förslag gavs en rundtur i deras fabrik där man kunde se
golfbollstvättarna och prototypverkstaden där det stod lite halvfärdiga produkter
med olika funktion.
När gruppen visade förslagen för handledaren på företaget så fastnade han direkt
vid spiralmatningsförslaget. Han berättade att de haft ett liknande förslag på tal ett
bra tag nu och var intresserad av hur man kunde utveckla detta. Vetskapen gavs
om hur de hade tänkt förut och jämförde det med hur gruppen tänkte att den skulle
fungera.
Detta medförde att man sparande en hel del tid genom att de berättade vilka
funktioner de visste inte skulle fungera. Generellt sett så sparades en massa tid
genom att ha mycket möten och bolla alla idéer med Range Servant som har flera
års erfarenhet i branschen. (Knez, 2014)
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2.

FRÅGESTÄLLNING OCH METODBESKRIVNING

2. Frågeställning och metodbeskrivning
2.1 Problemformulering
Range Servant AB tror att det finns en efterfrågan på en lite mindre och mer
mobil variant av en golfbollstvätt som inte kostar för mycket men ändå uppehåller
en god funktion.
Range Servant är kända för sin goda kvalitét och deras hållbara produkter så det är
något man måste följa. Gruppen ska alltså försöka utveckla en nytänkande mobil
golfbollstvätt som inte kostar för mycket samt uppehålla en mycket god funktion
och kvalitét.
2.2 Frågeställning
Frågan som ställts är om man kommer att kunna komma på någonting innovativt
inom denna bransch som fungerar minst lika bra som befintliga golfbollstvättar.
2.3 Syfte och mål
Målet med detta projekt är att konstruera en nytänkande och annorlunda
golfbollstvätt som sticker ut från tidigare standard. Detta för att ge underlag till
Range Servant att i framtiden kunna lansera en produkt som grundar sig i vår idé.
2.4 Metodbeskrivning
Gruppen har i examensarbetet valt att arbeta efter Freddy Olsson-metoden.
Anledningen till att man använder sig utav just denna metod är att gruppen har
gjort det i tidigare konstruktionsprojekt där man uppnått ett mycket gott resultat.
Denna metod tar även upp alla tre delar vi skall genomgå i detta projekt.
Principkonstruktion, Primärkonstruktion samt tillverkningskonstruktion. (Olsson,
1995)
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3.

PRODUKTDEFINITION

3. Produktdefinition
3.1 Produkt
Golfbollstvättmaskinen som man ska ta fram och tillverka åt Range Servant AB:
•
•
•
•

Ska vara korrosionsbeständig
Ska transportera golfbollen in/ut ur maskinen
Ska tvätta/borsta golfbollarna rena
Ska ha god mobilitet
!

3.2 Människa
Användaren kommer endast att vara i kontakt med golfbollstvätten när
golfbollarna ska föras ner i maskinen eftersom resten av jobbet sköts av de inre
komponenterna i maskinen. Användaren kommer att behöva plugga in ström till
golfbollstvättmaskinen och även se till att vattentillförsel och tvättmedel finns,
sedan ska golfbollarna bara placeras i golfbollstvättens bollbehållare.
!

3.3 Miljö/Omgivning
Produkten kommer att återfinnas på diverse golfranger där den kommer att
utsättas för olika klimat som kräver att maskinen har viss kyl-/värmetålighet, samt
att den kan stå emot väta. Då maskinen kommer att samla upp mycket grus, lera &
smuts så behövs ett bra sätt att kunna rengöra den på.
!

3.4 Ekonomi
Konstruktionen av deras nuvarande golfbollstvättmaskin är dyr att tillverka och
därför att sälja. Gruppen har som krav och mål att ta fram en mer ekonomisk
variant. Detta ska dock inte påverka prestandan mycket då man har krav på just
kvalitén och prestandan.
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4.

PRODUKT

4. Produkt
4.1 Produktundersökning
Range Servant har för tillfället en golfbollstvättmaskin som har god funktion men
är alldeles för otymplig och dyr att tillverka. Man ska ta fram en
golfbollstvättmaskin som ska kosta max 1000$ att tillverka, för att sedan säljas till
ett pris runt 2000$. Golfbollstvättmaskinen ska alltså vara en billigare variant som
även de mindre golfklubbarna med range ska kunna ha råd att investera i. All
Range Servants drivingrange-utrustning är tillverkad av hög kvalitativt
galvaniserat stål, rostfritt stål och aluminium. Deras utrustning är utformad för att
vara enkel och stark, så detta är något gruppen eftersträvar när den nya maskinen
skall skapas.
Efter noga efterforskning har man kommit fram till att vetenskapliga artiklar
saknas inom ämnet.
!

4.2 Kriterieuppställning
För att kunna ta fram en bra produkt krävdes det att en lista med kriterier gjordes.
Dessa kriterier delades upp i två grupper, krav och önskemål. Kravlistan innefattar
vad den slutgiltiga produkten måste uppfylla och önskemål är var Range Servant
önskar att man ska kunna ha med.
!

4.3 Krav
1. Tillverkningskostnad max 1000$
2. Mobilitet
3. Vatten ska ingå i tvättprocessen
4. God prestanda
5. En prototyp ska tas fram
6. Säkerhet för användare
!

4.4 Önskemål
1. Borstar eller dylikt, för att uppnå god tvättförmåga
2. Kunna säljas för 2000$
3. Tvättmedelstillval
4. Utbytbar tvättanordning
5. Kompatibel med existerande produkter ur deras sortiment
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5.

KRITERIEBETYDELSE

5. Kriteriebetydelse
För att veta vilka krav som är viktigast och som ska läggas mest fokus på gjordes
en kriteriebetydelse där man ställer kraven emot varandra. Samma sak gjordes
även med önskemålen.
!
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6. LIVSPERIOD
7. FRAMTAGNING AV PRODUKTFöRSLAG

6. Livsperiod
I livsperiodsanalysen kan man se vilka krav och önskemål som är viktiga i olika
skeden av produktens utveckling. Se bilaga 1.

7. Framtagning av produktförslag
7.1 Primära produktförslag
Förslag nr 1
Bollarna töms i en bur ovanför maskinen, bollarna följer sedan konstruktionen ner
längs en bana där de besprutas med vatten. Vattnet silas igenom banan och ner i
en behållare som man sedan kan tömma manuellt. Bollarna fortsätter ner tills de
kommer till två borstar som snurrar emot varandra, där borstas bollarna samtidigt
som de skjuts ut ner i ett förlopp och vidare till hinken.
!

(Figur 7.3)!
Första förslaget
!
!
!
!

Förslag nr 2
Förslag nummer två bygger på någon typ av vertikal spiralmatning med två
roterande axiala borsthuvud som både borstar samt matar bollarna nedåt i spiralen
och till sist skjuts ut i hinken.
!

(Figur 7.4)
Andra förslaget
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7. FRAMTAGNING AV PRODUKTFORSLAG

Förslag nr 3!
Detta förslag bygger på att man tömmer bollarna i en korg uppe på maskinen.
Bollarna följer sedan konstruktionen ner till ett vattenbad där de blötläggs. Sedan
transporterar transportbandet bollarna längs med en borste och sedan ut till ett
förlopp.
!

(Figur 7.5)
Tredje förslaget
!
!
!
!
!
!
!

Förslag nr 4
Förslaget bygger på att man tömmer bollar i en balja, bollarna följer sedan
konstruktionen ner till en roterande rundborste, där sitter även ett munstycke för
vattenbesprutning. Bollarna trycks med borsten och konstruktionen in i en
vattenpump som suger med bollarna och vattnet. På undersidan av röret finns
dräneringshål som gör att vattnet åker ner i vattenbadet igen och bollarna kommer
ut till korgen.
!

(Figur 7.6)
Fjärde förslaget
!
!

7!
!

7. FRAMTAGNING AV PRODUKTFORSLAG

Förslag nr 5!
Förslag nummer fem bygger på att bollarna följer korgkonstruktionen ner till en
stor rundborste. Rundborsten är täckt av ett hölje i plåt som även har banor som
bollarna följer. Borsten tvingar bollarna runt i banan och samtidigt blir borstade.
När banan är slut kommer bollarna att trilla ut till korgen.
!

(Figur 7.7)
Femte förslaget
!
!
!
!
!
!

Förslag nr 6
Förslaget bygger på en stor vattenbalja som har en stor propeller som rör runt
bollarna, sedan sitter det en vattenpump som suger upp bollarna i ett rör som
sedan går till ett dräneringsområde där vattnet faller tillbaka till baljan och
bollarna fortsätter i röret ner till hinken.
!
!

(Figur 7.8)
Sjätte förslaget
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7. FRAMTAGNING AV PRODUKTFORSLAG

Förslag nr 7
En liten rullbar vagn där bollarna enkelt åker ner i en bana där en rundborste
finns, rundborsten borstar och skickar vidare bollarna i en bana ut till korgen.
!

(Figur 7.9)
Sjunde förslaget
!
!
!
!

Förslag nr 8
Förslaget bygger på ett stort runt transportband som har fickor för varje enskild
boll, bollarna borstas från tre håll med hjälp utav fasta borstar och ett
transportband som drivande enhet. När bollarna kommer till utloppet trillar de ur
transportbandet och ner i hinken.
!

(Figur 7.10)
Åttonde förslaget
!
!
!
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7. FRAMTAGNING AV PRODUKTFORSLAG

Förslag nr 9!
Förslag nummer nio är ganska likt förslag nummer fyra i sin funktion. Denna
skulle dock vara billigare eftersom den inte har något som ska driva bollarna
uppåt utan här används endast de fysiska lagarna. Bollarna åker ner i ett
fyrkantsrör, besprutas med vatten. Bollarna borstas sedan och trycks vidare ner i
röret som har dräneringssystem så vattnet rinner ner i lådan och bollarna kommer
ut.
!

(Figur 7.11)
Nionde förslaget
!
!
!
!
!
!
!

Förslag nr 10
Förslager bygger på att man tömmer ner bollar i ett fack, därefter följer bollarna
konstruktionen längs med första borsten till vänster. Borstarna både borstar och
driver bollarna upp längs med rampen och ut till hinken. I konstruktionen finns
även munstycken för vatteninsprut och dräneringssystem vid bollarnas lägsta
punkt.
!

(Figur 7.12)
Tionde förslaget
!
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8. UTVARDERING AV PRODUKTFÖRSLAG

8. Utvärdering av produktförslag
För att kunna utvärdera produkterna och deras för- nackdelar använde man sig av
en poängmatris,
den visar poängen som utdelats baserat på krav och önskemål.
Förslagen måste få över 15 poäng i poängmatrisen för att anses vara relevanta.
Förslag 1
Denna lösning skulle vara visuellt attraktiv men ganska otymplig. Två borstar,
några munstycken samt en hel del material gör att priset skenar iväg betydligt.
Osäker prestanda då bollarna inte kommer att borstas särskilt mycket.
Detta förslag fick 24p i poängmatrisen.
Förslag 2
Fördelar med detta förslag är att bollarna skulle borstas väldigt mycket. Dock
skulle man behöva specialbeställa en skruv som golfbollar passar perfekt i, samt
att det är dyrt med två drivande borstar.
Detta förslag fick 27p i poängmatrisen.
Förslag 3
Det positiva med detta förslag är att man kan bygga in allt i en snygg låda som
även skulle fungera som ett skydd. Osäkert hur mycket bollarna roterar när de
drivs längs med borsten på transportbandet samt om transportbandet kommer att
kunna plocka med de sista bollarna som inte har något tryck på sig.
Detta förslag fick 25p i poängmatrisen.
Förslag 4
Enkel konstruktion, tveksamt ifall bollarna borstas tillräckligt mycket. En
passande och tillräckligt stark vattenpump kan vara svår att hitta, samt relativt dyr.
Detta förslag fick 22p i poängmatrisen.
Förslag 5
Snygg konstruktion och bra funktion. Bollarna skulle borstas flera varv. Skulle
vara relativt dyr att tillverka och väldigt lik produkter som redan finns.
Detta förslag fick 26p i poängmatrisen.
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8. UTVARDERING AV PRODUKTFÖRSLAG

Förslag 6
Har potential att tvätta otroligt många bollar åt gången. Baljan skulle kunna hålla
flera tusen bollar. Intorkad lera m.m. är det osäkert om den kan tvätta bort då det
inte finns någon borste i produkten. Som förslag 4 så kan det vara svårt att hitta en
tillräckligt stark och passande vattenpump som klarar av uppgiften, och om man
skulle hitta en skulle den troligtvis vara väldigt dyr.
Detta förslag fick 14p i poängmatrisen.
Förslag 7
Mobil produkt med enkel konstruktion. Osäker prestanda då bollarna inte borstas
särskilt mycket.
Detta förslag fick 22p i poängmatrisen.
Förslag 8
Säker prestanda då bollarna skulle tvättas från många sidor. Enkel konstruktion.
Skulle dock behövas en stark motor att driva ett så stort transportband. Halva
”hjulet” känns onödigt och fyller ingen funktion. Vattentillförsel skulle behövas
externt.
Detta förslag fick 19p i poängmatrisen.
Förslag 9
Ett mindre kostsamt förslag med enkel konstruktion och design. Osäker prestanda
då bollarna inte borstas särskilt mycket. Skulle kunna gå att bygga vidare på.
Detta förslag fick 26p i poängmatrisen.
Förslag(10(

Ganska komplicerad konstruktion men med väldigt bra prestanda. Bollarna skulle
tvättas ordentligt med flera borstar. Osäkert om detta förslag skulle klara
kostnadskravet på 1000$.
Detta förslag fick 23p i poängmatrisen
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9. VALDA FÖRSLAG

9. Valda förslag
I poängmatrisen kunde vi se att det var spiralmatningsförslaget (Förslag nr 2) som
gruppen skulle gå vidare med. Se bilaga 2.
Gruppen visade det valda förslaget för företaget och de blev väldigt nöjda med
idén men sa att man behöver utveckla det mycket mer. Dom hade inte sett något
liknande på marknaden men har haft en liknande idé själva och de trodde att om
man skulle lyckas med detta så skulle man få ett enastående resultat rent
tvättmässigt. De tyckte att det kommer att vara onödigt kostsamt att ha två
motorer som driver två borstar som i sin tur driver bollen längs spiralen. Man kom
istället fram till att vi ska försöka utveckla produkten så att det är en motor som
driver spiralen och sedan använda oss utav fasta borstar runtom skruven.
Range Servant hittade ett företag som tillverkar precis en sådan skruv som
projektet behöver och har beställt hem en till bygget av en prototypmaskin.
Nedan kan du se ett första utkast.

(Figur 9.13)
Det valda förslagets första utkast.
Förslaget bygger på att borsta
bollarna via spiralmatning.
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10. PRODUKTANALYS

10. Produktanalys
10.1 Modifikation
Efter en genomgång av principkonstruktionen med Range Servant AB så fick
gruppen positiv respons på förslagen och ett av dessa hade så pass bra möjlighet
att möta alla deras krav samt önskemål. Man fick dock påbackning att göra små
förbättringar på två kritiska punkter i golfbollstvätten, då dessa kanske skulle
komma att tillföra problem i praktiken, även fast de funkar i teorin. Man ska
använda sig utav en skruv som drivs av en motor, och sedan borstar som sitter
runt denna skruv. Borstarna ska vara utbytbara och lätta att både demontera och
montera själv. Gruppen behöver konstruera något som omfångar skruven och som
har uttag för att enkelt kunna sätta in samt ta ut borstarna.
10.2 Yttre utseende
Golfbollstvätten består utav ett yttre hölje som fungerar som en ”förvaringstunna”
för 500-800 golfbollar. Tunnan kommer fyllas med vatten och se till så att alla
bollar bli ordentligt indränkta vilket underlättar för smutsen att lösas upp på ett
effektivt sätt.
En yttre ställning som är tillverkad utav sammansvetsade fyrkantsrör samt två
hjul, ger golfbollstvätten god stabilitet och mobilitet.
Toppen på golfbollstvätten har ett motorfäste där man enkelt kommer att kunna
skruva fast elmotorn vid.
Dräneringsrör finns placerat i den yttre tunnans botten för att underlätta rengöring.
10.3 Kritiska punkter
Prototypen som gruppen hade tagit fram till det fjärde mötet med Range Servant
AB hade förbättrats på ett sådant sätt så att de två kritiska punkterna hade tagits i
åtanke och förbättrats så att den inre insatsen har konstruerats på ett mer
avlastande sätt i form utav en motsatt tratt. Även en ny sorts borstfunktion lades
till för att undvika att golfbollarna inte går den tänkta vägen genom maskinen. De
kritiska punkterna har möjligtvis eliminerats, dock kan man inte vara säker på
detta förrän en prototyp är gjord så att tester går att utföras på maskinen.
10.4 Motsatt tratt
Den ”motsatta tratten” lade man till för att undvika att bollarna släpps ner till
inmatningsskruven på ett sådant sätt så att de låser varandra och får maskinen att
stå och tugga utan att någon golfboll skickas upp genom matningsröret med hjälp
av den drivande skruven.
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10.5 Borstfunktion
Istället för kassettliknande borstar som skulle föras in i röret i ett triangulärt
mönster så valde man att omge hela inmatningsrörets insida med en borstmatta,
liknande en turfmatta. Detta eliminerar ev. risk att golfbollen kommer färdas den
kortaste vägen, d.v.s. i en rak linje upp mellan två borstkassetter vilket ger en
felaktig rengöring av bollen. Nu i och med en helt omslutande borstmatta så får
bollen troligtvis den cirkulerande rörelse man är ute efter i röret då den inte kan
lägga sig i en bana mellan två borstinsatser. Detta ger en effektiv och ordentlig
borstning av golfbollen så att maximal tvättning kan uppnås.
10.6 Inre komponenter
De inre komponenterna i golfbollstvätten består utav en insats, denna insats består
i sin tur utav ett stativ gjord i fyrkantsprofilsrör med ett centrerat matningsrör.
Detta matningsrör har en inre borstmatta samt en matningsskruv som snurrar och
matar upp golfbollarna från vattenbadet i det yttre höljet tills de når toppen av
skruven där sedan golfbollen trillar ut ur maskinen och ner i förmodad Rangegolfbollskorg.
En elmotor finns placerad på toppen av maskinen och är den drivande
komponenten som får matningsskruven att snurra.

(Figur 10.14)
En snittvy av produkten
där man kan se dess
inre komponenter
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11. Analys av produktens alla delar
I golfbollstvätten ingår följande delar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yttre hölje/Förvaringstunna
Övre lock
Motorfäste
Elmotor
Insats/Ramställning
Matningsrör
Borstmatta
Matningsskruv
Utvändig transportställning
Hjul
Dräneringsrör
Bottenplatta
Bottenfäste med axel
Hjulaxel
Utlopp

!
11.1 Yttre hölje/Förvaringstunna
Hela golfbollstvättens konstruktion utgår från ett yttre hölje eller
”förvaringstunna”. Den förvarar alla bollar i ett vattenbad innan de matas upp
genom matningsskruven.
Det yttre höljet är enbart gjort utav plast och på så sätt slipper man eventuell
korrosion när den ständigt kommer att vara fylld med vatten vid operation.
11.2 Övre och undre lock
Golfbollstvätten har ett övre och ett undre lock som omsluter hela konstruktionens
ovan- och undersida, allt för att skapa säkerhet och hålla tätt, samt förhindra
ytterligare skräp från att trilla i. Det övre locket går även smidigt att ta av vid
underhållning av golfbollstvättmaskinen.
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11.3 Motorfäste
Ett motorfäste är monterat med fyra skruvar i den inre ramställningen och går via
en urskärning i locket upp och fästs till motorn. Motorfästet har kort sagt till
uppgift att hålla elmotorn på plats i ett stabilt läge. Motorfästet tillverkas i rostfritt
stål.
11.4 Elmotor
Golfbollstvättens drivande komponent är en elmotor, den har till uppgift att driva
den inre matningsskruven.
11.5 Insats/Ramställning
Golfbollstvätten har en inre insats som är urtagbar. Denna insats har till uppgift att
guida golfbollarna i jämnt flöde ner till matningsrörets mynning där de hämtas
upp av en matningsskruv med hjälp utav en trattliknande tunnplåt som fungerar
som avlastare. Den ser även till att matningsröret förblir centrerat i ett stabilt läge,
vilket ger en säker funktion. En undre tratt finns också i botten av insatsen som
har utskurna skåror som tillåter att vattnet kan sippra ner till botten på
tvättmaskinen.
11.6 Matningsrör
Matningsröret har till uppgift att ge stöd till den inre matningsskruven, så att
golfbollarna har något att ta stöd emot på vägen upp med skruvens cirkulerande
kraft. Röret har också en till stor betydande uppgift då den ger möjlighet att
montera de borstarna som används till att rengöra golfbollarna. Detta rör är gjort
utav plasten PVC.
11.7 Borstmatta
Borstmattan har till uppgift att borsta rent alla golfbollar från smuts när de matas
upp via matningsskruven och röret.
11.8 Matningsskruv
Har till uppgift att forsla golfbollarna upp genom matningsröret och sedan ut ur
maskinen.
11.9 Utvändig transportställning
Denna utvändiga transportställning gör maskinen mobil så man lätt kan
transportera den dit man vill. Den utgör även en stabil grund för maskinen att stå
på.
11.10 Hjul
Sitter på den utvändiga transportställingen och gör det möjligt för konstruktionen
att förflyttas med mindre kraft.

17!
!

11. ANALYS AV PRODUKTENS ALLA DELAR

11.11 Dräneringsplugg
Dräneringpluggen i den yttre tunnans botten är till för att underlätta rengöring och
urtappning av det smutsiga vattnet som golfbollarna tvättats i.
11.12 Bottenfäste med axel
Detta bottenfäste är placerat i mitten av botten på tvättmaskinen. Detta fäste är till
för att ge stöd åt insatsens nedersta tratt. Fästet har även en central axel som
matningsskruven ska monteras på.
Bottenfästet är tillverkat i plasten HDPE och axeln är tillverkad i rostfritt stål.
11.13 Hjulaxel
Hjulaxel som är monterad på transportställningen för att kunna fästa hjulen på.
11.14 Utlopp
Utloppet är till för att på ett enkelt sätt få bollarna att komma ut från maskinen och
trilla ner i korgen. Utloppet är tillverkat i Range servants egenmönstrade
aluminiumplåt.

(Figur 11.15)
Sprängvy över produktens alla komponenter.
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12. Detaljkonstruktion – Unika detaljer
!

12.1 Förvarningstunna (Yttre hölje)
Förvaringstunnan är tillverkad i plasten HDPE, viss modifikation krävs då
utskärning av ut- och inlopp krävs för att tillföra samt föra ut golfbollarna.
12.2 Övre lock och undre lock
Det övre och undre locket som återsluter förvaringstunnan är tillverkad i
hårdplasten PVC. Det understa locket pop-nitas fast med
förvaringsröret/ytterhöljet och sedan fogas, vilket ger en vattentät konstruktion.
Det övre locket däremot är tillverkat med en större omkrets och övergående kant
som greppar runt om förvaringstunnan/ytterhöljet. Det övrelocket varken skruvas
eller nitas fast då det behöver tas av vid underhåll av tvättmaskinen.
12.3 Insats/ramställning
Denna insats konstrueras i rostfritt stål av typen fyrkantsprofil. Den svetsas ihop
och går sedan att föra ner i ytterhöljet. Man valde rostfritt stål för att
konstruktionen ska vara korrosionsbeständig då insatsen kommer att vara i ständig
kontakt med vatten och smuts.
De två trattar som sitter centrerat i insatsen placerat i nedre delen av
tvättmaskinen är tillverkad i rostfri tunnplåt och har två olika utskurna mönster
som ger olika funktioner till golfbollstvätten.
12.4 Utvändig transportställning
Denna ställning som tvättmaskinen kommer att stå på och transporteras med är
också tillverkad i rostfritt stål lika som den inre insats som finns i tvättmaskinen.
Transportställningen svetsas ihop utav rostfritt stål av typen fyrkantsprofil.
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!

All typ av ramkonstruktion som golfbollstvätten har tillverkas i rostfritt stål, i
form utav sammansvetsade fyrkantsprofiler. Range Servant använder sig utav
denna typ av rostfritt stål i många av sina konstruktioner, vilket ger gruppen ett
lätt och säkert val då man vet att det fungerar väldigt bra tillsammans med den
typen av miljö som vår golfbollstvätt kommer att utsättas för.
Plasten som gruppen använder sig utav till det yttre höljet är av typen HDPE
(högdensitetspolyeten) vilket är en stryktålig plast som tål mycket
belastningstryck vilket är det optimala för vår konstruktion då golfbollstvätten
kommer att fyllas med en stor mängd vatten samt mellan 500-1000st golfbollar.
HDPE väljer gruppen sig utav då den skiljer sig markant från LDPE
(lågdensitetspolyeten). Skillnaden mellan de två plasterna är förgreningen av
polymererna på den molekylära nivån. HDPE har färre förgreningar vilket tillåter
den att packas tätare och därför få högre densitet vilket ger en starkare
beständighet mot tryck som man behöver, vilket tidigare nämnts. HDPE återfinns
ofta i behållare och det är precis detta som ytterhöljet gruppen tagit fram ska
fungera som för alla golfbollar och vattnet. (Gedde, 2014)
Plasten är i övrigt lätt att arbeta med när det kommer till att såga/borra i och går
också lätt att montera ihop till en vattentät enhet med vår bottenplatta som är i
PVC.
Plasten PVC använder gruppen sig utav i form av ett PVC-rör när man konstruerat
matningsröret som ska hjälpa till att forsla upp golfbollarna ur tvättmaskinen.
PVC-rör valdes eftersom PVC är både biologiskt och kemiskt resistent och
används främst i avlopp- och vattensystem.
Även bottenskivan och det övre återförslutande locket är tillverkat i PVC.
Utloppet som fästs till matningsröret och går ut via en utskärning i
förvaringstunnan är tillverkat i Range Servants egenmönstrade aluminiumplåt.
Detta är en plåt som återfinns i alla Range Servants produkter och fungerar som
reklam för företaget.
Motorfästet är även det tillverkat i rostfri tunnplåt.
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14. Produktsammanställning
14.1 Kostnader
Man fick som krav av Range Servant AB att det skulle konstrueras en
golfbollstvättmaskin som skulle kosta max 1000$ att tillverka. Range Servant AB
har som mål att sedan kunna sälja vår golfbollstvätt till ett pris kring 2000$. De
största kostnaderna utöver inköp av matningsskruv och motor är inköp av olika
dimensionerade plaströr/tunnor samt mankraften att bygga ihop maskinen.
14.2 Funktion
Här nedan beskrivs golfbollstvättens alla funktioner och utformning mer
ingående.
Golfbollstvätten kommer att stå ute på diverse golfranger i närheten av en
bollautomat som de sedan fyller med de rena bollarna. Vid golfranger finns oftast
en vattenkran som är anpassad till trädgårdsslangar. Man börjar med att fylla upp
maskinen godtyckligt med vatten beroende på hur många bollar som ska tvättas.
Tunnan bör max fyllas till 20 cm under urtaget för bollinmatningen. Eventuellt
tvättmedel kan också hällas i tunnan. Sedan fyller man på tunnan via urtaget med
de smutsiga bollarna.
Ställ sedan en stor korg, eller ha flera små bollar redo som du kan byta ut när
föregående börjar bli full, nedanför utloppet på maskinen. Om bollarna är mycket
smutsiga kan man låta de ligga i blöt en stund innan man sätter på maskinen.
Sedan är det bara att stoppa i kontakten till motorn och starta maskinen. Därefter
går allt automatiskt och rena bollar kommer att spottas ut från utloppet ner till
hinken.
Efter du har tvättat alla golfbollarna kan du tömma maskinen på det smutsiga
vattnet genom att öppna kranen längst ner på tunnan. För att tömma maskinen
även på det sista vattnet längst ner i tunnan kan du lyfta upp handtaget på
ställningen och på så sätt få ut allt vatten.

(Figur 14.16)
Bild som visar en viss
funktion samt att man fyller
på med vatten via en
enkel slang.
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15.!Slutlig detaljkonstruktion!
15.1 Kostnadsberäkning
Full kostnadsberäkning finns under bilaga 4. (CES Edupack, 2013)
15.2 Funktion
En utförlig beskrivning av golfbollstvättens funktioner finns i bilaga 5.

16. Felanalys
16.1 CE-märkning
Enligt Maskindirektivet (4 §) är golfbollstvätten en maskin eftersom den är
utrustad med ett drivsystem som inte utgörs av direkt drivkraft från människa eller
djur och som består av inbördes förbundna komponenter, varav minst en rörlig,
som är sammansatta för ett särskilt ändamål.
Nedan följer en checklista ur maskindirektivet, AFS 2008:3, där man behandlar de
punkter som är relevanta för maskinen.
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16.2 Allmänt
16.2.1 Definitioner
Konstruktion av en maskin i syfte att underlätta rengöring av golfbollar
•

•
•
•
•
•

•
•

Riskkälla, matnings-skruven, då denna är den delen av maskinen som
drivs av elmotorn, kan komma att skada operatören vid beröring om
maskinen är i drift.
Riskområde, innanför golfbollstvättens matnings-rör.
Utsatt person, är operatören av maskinen.
Operatör, den eller de personer som installerar, använder, ställer in, underhåller, rengör, reparerar eller förflyttar maskinen.
Risk, sannolikheten att operatören kommer i kontakt med matningsskruven är högst osannolik.
Skyddsanordning, golfbollstvättens ytterhölje tillsammans med
matningsröret utgör ett skydd för operatören då matnings-skruven som är
den enda riskkällan på maskinen förblir dold och oåtkomlig när maskinen
är fullt ihop monterad till en driftklar enhet.
avsedd användning, användning av en maskin sker i enlighet med
informationen som återfinns i medföljande bruksanvisning.
felaktig användning, användning av en maskin på ett i bruksanvisningen
icke avsett sätt.

16.2.2 Material och produkter
De material som används för att tillverka en maskin eller produkter som används
eller framställs vid användningen av en maskin får inte medföra risker för
personers hälsa eller säkerhet. I synnerhet när vätskor eller gaser används, ska
maskinen konstrueras och tillverkas så att riskerna i samband med påfyllning,
användning, uppsamling eller tömning förebyggs. (AFS 2008:3, 1.1.3 Material
och produkter)
•

•

Golfbollstvätten är uppbyggd av fyra olika slags material, HDPE, PVC,
rostfritt stål och aluminium. Dessa material medför ingen risk för
operatören/användaren vid användning och underhåll ur en
hälsoriskaspekt.
Maskinen kommer endast innefatta påfyllnad av vatten och
rengöringsmedel som är helt ofarliga för operatörens/användarens hälsa.
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16.2.3 Ergonomi
• ”Att hänsyn tas till variationer i kroppsbyggnad, styrka och uthållighet
hos operatörer”
Detta har man följt när man konstruerade transportställningens handtag då
det satt den i en sådan höjd där den är optimal för den medellängd som
människan har, vilket gör att den lämpar sig till störst möjliga målgrupp.
Även uttaget för påfyllning av vatten och golfbollar är placerad i sådan
höjd att den lämpar sig till största möjliga målgrupp.
•

”Att undvika att arbetstakten bestäms av maskinen”
Golfbollstvätten kommer att ha en elmotor som har ställbar hastighet
vilket ger operatören en valmöjlighet hur fort maskinen kommer att arbeta
utifrån deras eget tempo.

•

”Att undvika övervakning som kräver lång koncentration”
Man har konstruerat en insats i golfbollsmaskinen som har en avlastande
funktion vilket ger maskinen ett lättare arbetstempo och en säkrare
matning av golfbollarna. Detta medför att operatören/användaren får
minskad arbetsuppgift då maskinen är självgående.

16.3 Styrsystem!
16.3.1 Start!
• Golfbollstvätten startas av operatören på angiven startknapp.
16.3.2 Normalt stopp
• Operatören soppar golfbollstvätten på samma knapp som den startas,
denna knapp stänger av den drivande elmotorn som i detta fall driver den
rörliga delen i golfbollstvätten, d.v.s. matningsskruven.
16.3.3 Nödstopp
• Sker på samma sätt som ett vanligt stopp.
16.4 Skydd mot mekaniska riskkällor
16.4.1 Risk för förlust av stabilitet
• För att undvika att maskinen välter eller förflyttar sig så kommer den att
stå på en transportställning som är konstruerad efter golfbollstvättens
storlek för att ge god stabilitet.
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16.4.2 Risk för brott under drift
• Golfbollstvätten är konstruerad och dimensionerad för att klara det tryck
och belastningskraft som den kommer att utsättas för under drift.
• Kontroll av bortsinsats och spiralmatningen d.v.s. matnings-skruven, bör
ske med relativt jämna mellanrum för att se till att maskinen vidhåller
samma goda funktion.
16.4.3 Risker i samband med ytor, kanter eller vinklar
• Transportställningens aluminiumprofiler förses med gummipluggar i
ändarna för att undvika vassa kanter och ge bättre stödjande förmåga mot
markytan.
16.5 Risker på grund av andra riskkällor
16.5.1 Elektrisk matning
• Golfbollstvättens elmotor är konstruerad för att tåla utvändiga
förhållanden som väta, sol och kyla som kan förekomma under senvår/sommarsäsongen och tidig höst då det är under denna tidsperiod som
maskinen kommer att vara i bruk.
16.5.2 Buller
• Borstinsatsen/turfmattan som är monterad inuti matnings-röret fungerar
även som bullerdämpare då den förhindrar golfbollarna från att ”skallra”
mot PVC-röret/matnings-röret.
16.6 Underhåll
16.6.1 Underhåll av maskiner
• Vid underhåll av golfbollstvätten krävs demontering. Detta sker enkelt
genom att avlägsna motor och lock för att sedan ta ur hela insatsen.
16.6.2 Rengöring av inre delar
• Efter demontering görs rengöring av varje separat del. Det går även att
öppna golfbollsmaskinens dräneringsplugg och skölja ur golfbollstvätten
på ett enkelt sätt.
16.7 Information
16.7.1 Bruksanvisning
• En bruksanvisning på svenska medföljer maskinen och finns som ”bilaga
5” i rapporten.
(Arbetsmiljöverket, 2011)
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16.8 FMEA
En feleffektsanalys har gjorts på golfbollstvätten där man har analyserat fel som
kan inträffa under drift och montering. Se bilaga 3. (Frost konsult AB, 2009)
16.9 Livscykelanalys
Ramprofilerna i både insatsen och den utvändiga ställningen är tillverkade i stål
och går att återvinna. Utloppet som är tillverkat i aluminium är också
återvinningsbart. Plasterna som används i produkten går att återvinna så att de blir
re granulat som är en råvara till många olika produkter av plast. Återvunnen plast
används bland annat till att tillverka blomkrukor men även bygg och
fordonsindustrin. Dock så berör denna process mest ofärgade plaster så om man
vill att produkten ska vara mer miljövänlig så kan man göra den i ofärgade plaster.
(Återvinning Stockholm, 2013)
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17. Resultat
Maskinen vi konstruerat bygger på en helt ny matningsmetod inom
golfbollstvättar. Genom flera enklare prototypstester har vi testat hur
spiralmatning med golfbollar fungerar i praktiken. Utförda tester har påvisat att
det finns kritiska punkter mellan golfboll, matningsskruv och matningsrör, då
golfbollarna har en tendens att vilja vandra den enklaste vägen. Därför krävs en
exakt greppassning mellan boll, skruv och rör då detta medför att bollen vandrar i
spiralens tänkta spår.

18. Slutsats & reflektioner av arbetet
Förslaget vi kom fram till tror vi är ett bra underlag för Range Servant att bygga
vidare på. Det finns många aspekter att ta hänsyn till och vidareutveckla för att få
en helt felfri golfbollstvätt med spiralmatning.
Vi har bevisat att det är möjligt att utveckla en innovativ och nytänkande lösning
inom denna bransch, d.v.s. att spiralmatning är en möjlig metod som går att
vidareutveckla otroligt mycket mer.
Vi har upptäckt att borsmunstycken inte får påverka bollens tänka bana, d.v.s. inte
ge bollen en alternativ bana att följa.
Genom ständig belastning av golfbollar i golfbollstvätten krävs någon form av
avlastning för att underlätta spiralmatningsprocessen.
Under projektets gång har vi lyckats uppfylla uppdragsgivarens samtliga kriterier
samt vissa önskemål. Vi har uppnått målet med att skapa en nytänkande och
annorlunda golfbollstvätt som sticker ut från tidigare standard.

(Figur 17.17)
Bild som visar
projektets resultat.
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Bekanta dig med golfbollstvätten
!
!
!
!
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Så här fungerar golfbollstvätten
Golfbollstvättens primära uppgift är att rengöra smutsiga golfbollar som plockats
upp av en bollmaskin som körs ute på golfrangen.

Golfbolltvättens funktion
Golfbollarna hamnar i ett vattenbad och därifrån transporteras de smutsiga och
blöta golfbollarna genom en matningsenhet där de borstas och blir rena med hjälp
av borstinsatsen. Till sist spottas de ut ur maskinen, golfbollarna är nu rena och
redo för att slås iväg på nytt igen.
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20. BILAGOR

Förberedelser
1. Innan maskinen används ska operatören se till att golfbollstvätten står på en
plan yta.
2. Därefter tillsätts godtycklig mängd vatten i behållaren så att golfbollarna som
ska tvättas blir ordentligt blöta.
3. Sedan tillsätts de smutsiga golfbollarna i behållaren och ligger då i vattenbadet.
4. Placera sedan ut en korg eller behållare under golfbollstvättens utlopp, se till att
korgen eller behållaren är tillräckligt stor för att rymma alla golfbollar.
5. Nu är maskinen redo att startas, detta görs genom att slå på den elmotor som
driver golfbollstvätten.
Låt golfbollstvätten stå tills inga fler golfbollar matas ut ur utloppet, stäng av
elmotorn och töm golfbollstvätten på det smutsiga vattnet genom att vrida på
dräneringskranen som finns monterad i behållaren/ytterhöljets nedrekant, så att
den förblir öppen tills allt smutsigt vatten tömts.
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Operation
När golfbollstvätten är under operation bör operatören se till att golfbollstvätten
matar ut bollar genom utloppet när det finns golfbollar kvar i behållaren. Om
golfbollstvätten slutat mata ut golfbollar kan operatören med en enkel skakning av
maskinen få ev. fastkilade golfbollar att lossna, om inte bör maskinen stängas av
och behållaren tömmas för att se vad som gått fel, genom att insatsen kontrolleras.

Underhåll
Borstinsatsen bör kontrolleras med relativt jämna mellanrum och bytas ut om
grovt slitage är synligt samtidigt som tvättfunktionen försämrats. Om golfbollarna
förblir rena när maskinen är under bruk så är ovanstående något som kan undvikas
då borstinsatsen vidhåller god funktion.
Se till att rengöra behållaren/ytterhöljet efter varje tvätt genom att öppna
dräneringskranen och spola ren behållaren med en vattenslang, detta för att
förebygga att dräneringskonen inte täpps igen utav smuts från golfbollarna.
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Nummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Detalj

Datum

Signatur

Kontrol.

Titel/Namn, material, dimension etc

Konstruerad av

Godkänd av

joestr12

joagun12

Ägare

RevNr Revision notering

Antal

Antal
1
Förvaringstunna
4
Fyrkantsrör - 885
1
Botten
1
Dräneringskon
1
Bottenfäste med axel
1
Valsad fyrkantsprofil - 650
1
Utlopp
4
M6x35 skruv
1
Lock
1
Elmotor
1
Motorfäste
4
Fyrkantsrör - 220
1
Matningsskruv
1
Valsad fyrkantsprofil - 210
1
Motsatt tratt
1
Matningsrör
4
M6 mutter
1
Dräneringskran

98-09
99-09
99-10
98-06
98-04
M6

Artikel Nr./Referens

Reviderad - datum

Joel Ström &
Joakim Gunnarsson

Ritning
98-01
99-08
98-08
98-07
98-03
99-11
98-05
M6x35
98-02

Titel/Namn

Filnamn

Datum

2014-05-15

Golfbollstvätt

Ritningsnummer

98-00

Utgåva

Skala

1:20
Vyplacering
1:20
Blad

1/1

1

5

4
x 16

2

141

3
12
8

6

10
7

9

11

Nummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Detalj

Antal

Konstruerad av

joestr12

Antal
1
2
4
4
5
2
2
2
1
2
2
2

Datum

Signatur

Kontrol.

-

Godkänd av

joagun12

Artikel Nr./Referens

Reviderad - datum
Titel/Namn

Joel Ström &
Joakim Gunnarsson

Ritning
97-01
99-07
99-03
99-02
99-01
99-05
99-04
99-06
97-02
M14

473
300
720
680
330
200
140

Titel/Namn, material, dimension etc

Ägare

RevNr Revision notering

Namn
Handtag
Fyrkantsrör
Fyrkantsrör
Fyrkantsrör
Fyrkantsrör
Fyrkantsrör
Fyrkantsrör
Fyrkantsrör
Hjulaxel
M14 mutter
Plasthjul
Gummiplugg

Ritningsnummer

Filnamn

Datum

2014-05-15

1:10

Vyplacering

Ställning
97-00

Skala

Utgåva

Blad

1/1

1
3

2

x 12

141

4

5

6

Nummer
1
2
3
4
5
6
Detalj

Antal

Konstruerad av

joestr12

Ägare

RevNr Revision notering

Datum

Signatur

Kontrol.

Antal
1
4
1
4
1
1

Namn
Ritning
Valsad fyrkantsprofil - 650 99-11
Fyrkantsrör - 220
99-09
Valsad fyrkantsprofil - 210 99-10
Fyrkantsrör - 885
99-08
Motsatt tratt
98-06
Dräneringskon
98-07

Titel/Namn, material, dimension etc
Godkänd av

joagun12

Artikel Nr./Referens

Reviderad - datum

Joel Ström &
Joakim Gunnarsson

Titel/Namn

Filnamn

Datum

2014-05-16

96-00

1:10
Vyplacering

Insats

Ritningsnummer

Skala

Utgåva

Blad

1/1

RevNr Revision notering

Datum

Signatur

Kontrol.

Skala 1:5

140
20

1,5

20

14

1,5

20

Detalj Antal

Titel/Namn, material, dimension etc

Konstruerad av
joestr12

Godkänd av
joagun12

Ägare

Artikel Nr./Referens

Generell tolerans
SS-ISO 2768-1 m

Joel Ström &
Joakim Gunnarsson

Titel/Namn

Filnamn

Datum
2014-05-15

Fyrkantsrör - 140

Ritningsnummer

99-06

Utgåva

Skala
1:1
Vyplacering

Blad
1/1

RevNr Revision notering

Datum

Signatur

Kontrol.

Skala 1:5

200

1,5

20

20

1,5

Detalj Antal

Titel/Namn, material, dimension etc

Konstruerad av
joestr12

Godkänd av
joagun12

Ägare

Artikel Nr./Referens

Generell tolerans
SS-ISO 2768-1 m

Joel Ström &
Joakim Gunnarsson

Titel/Namn

Filnamn

Datum
2014-05-15

Fyrkantsrör - 200

Ritningsnummer

99-04

Utgåva

Skala
1:1
Vyplacering

Blad
1/1

RevNr Revision notering

Datum

Signatur

Skala:

Kontrol.

1:2

220
20

25

1,5

6

10

1,5

20

33

6

Detalj Antal

Titel/Namn, material, dimension etc

Konstruerad av
joestr12

Godkänd av
joagun12

Artikel Nr./Referens

Generell tolerans
SS-ISO 2768-1 m

Ägare

Titel/Namn

Joel Ström &
Joakim Gunnarsson

Ritningsnummer

Filnamn

Datum
2014-05-15

Vyplacering

Fyrkantsrör - 220
99-09

Skala
1:1

Utgåva

Blad
1/1

RevNr Revision notering

Datum

Signatur

Kontrol.

Skala:5

300

1,5

20

20

1,5

Detalj Antal

Titel/Namn, material, dimension etc

Konstruerad av
joestr12

Godkänd av
joagun12

Artikel Nr./Referens

Generell tolerans
SS-ISO 2768-1 m

Ägare

Joel Ström &
Joakim Gunnarsson

Titel/Namn

Filnamn

Datum
2014-05-15

Vyplacering

Fyrkantsrör - 300

Ritningsnummer

99-03

Skala
1:1

Utgåva

Blad
1/1

RevNr Revision notering

Datum

Signatur

Kontrol.

Skala:1:5

330

1,5

20

20

1,5

Detalj Antal

Titel/Namn, material, dimension etc

Konstruerad av
joestr12

Godkänd av
joagun12

Artikel Nr./Referens

Generell tolerans
SS-ISO 2768-1 m

Ägare

Joel Ström &
Joakim Gunnarsson

Titel/Namn

Filnamn

Datum
2014-05-15

Vyplacering

Fyrkantsrör - 330

Ritningsnummer

99-05

Skala
1:1

Utgåva

Blad
1/1

RevNr Revision notering

Datum

Skala:

20

Kontrol.

1:5

473

20
1,5

Signatur

R 20

1,5

45

Detalj Antal

Titel/Namn, material, dimension etc

Konstruerad av
joestr12

Godkänd av
joagun12

Artikel Nr./Referens

Generell tolerans
SS-ISO 2768-1 m

Ägare

Joel Ström &
Joakim Gunnarsson

Titel/Namn

Filnamn

Datum
2014-05-15

Vyplacering

Fyrkantsrör - 473

Ritningsnummer

99-07

Skala
1:1

Utgåva

Blad
1/1

RevNr Revision notering

Datum

Signatur

Kontrol.

Skala 1:5

20

1,5

20

680

1,5

Detalj Antal

Titel/Namn, material, dimension etc

Konstruerad av
joestr12

Godkänd av
joagun12

Artikel Nr./Referens

Generell tolerans
SS-ISO 2768-1 m

Ägare

Joel Ström &
Joakim Gunnarsson

Titel/Namn

Filnamn

Datum
2014-05-15

Vyplacering

Fyrkantsrör - 680

Ritningsnummer

99-01

Skala
1:1

Utgåva

Blad
1/1

RevNr Revision notering

Datum

Signatur

Kontrol.

Skala: 1:5

720

1,5

20

20

1,5

Detalj Antal

Titel/Namn, material, dimension etc

Konstruerad av
joestr12

Godkänd av
joagun12

Artikel Nr./Referens

Generell tolerans
SS-ISO 2768-1 m

Ägare

Joel Ström &
Joakim Gunnarsson

Titel/Namn

Filnamn

Datum
2014-05-15

Vyplacering

Fyrkantsrör - 720

Ritningsnummer

99-02

Skala
1:1

Utgåva

Blad
1/1

RevNr Revision notering

Datum

Signatur

Skala:

20

Kontrol.

1:5

1,5

20

885

1,5

Detalj Antal
Konstruerad av
joestr12

Titel/Namn, material, dimension etc
Generell tolerans
Godkänd av
SS-ISO 2768-1 m
joagun12

Ägare

Joel Ström &
Joakim Gunnarsson

Titel/Namn

Artikel Nr./Referens
Filnamn

Datum
2014-05-15

Vyplacering

Fyrkantsrör - 885

Ritningsnummer

99-08

Skala
1:1

Utgåva

Blad
1/1

RevNr Revision notering

Datum

Signatur

Kontrol.

210
20

170

A

1,51

1,5

20

10

10

A

Section view A-A
Detalj Antal

Titel/Namn, material, dimension etc

Konstruerad av
joestr12

Godkänd av
joagun12

Artikel Nr./Referens

Generell tolerans
SS-ISO 2768-1 m

Ägare

Titel/Namn

Joel Ström &
Joakim Gunnarsson

Filnamn

Datum
2014-05-15

Valsat fyrkantsrör - 210

Ritningsnummer

99-10

Utgåva

Skala

1:5

Vyplacering

Blad

1/1

650
610

A

10

A

10
20

1,5

20

1,5

Detalj

Konstruerad av

joestr12

Section view A-A
RevNr Revision notering

Antal

Ägare

Datum

Signatur

Kontrol.

Titel/Namn, material, dimension etc
Godkänd av

joagun12

Artikel Nr./Referens

Generell tolerans
SS-ISO 2768-1 m

Joel Ström &
Joakim Gunnarsson

Titel/Namn

Filnamn

Datum

2014-05-15

Valsat fyrkantsrör - 650

Ritningsnummer

99-11

Utgåva

Skala

1:5

Vyplacering

Blad

1/1

155
10,8

250

370

50

Skala:

600

680

650

559,7

,9

905

91
Detalj

Antal

Konstruerad av
Joagun12

Titel/Namn, material, dimension etc
Godkänd av
Joestr12

Datum

Signatur

Kontrol.

Artikel Nr./Referens

Generell tolerans
SS-ISO 2768-1 m

Ägare

RevNr Revision notering

1:20

Joakim Gunnarsson
& Joel Ström

Titel/Namn
Ritningsnummer

Filnamn

Datum

2014-05-15

1:10

Vyplacering

Ytterhölje (HDPE)
98-01

Skala

Utgåva

Blad

1/1

RevNr Revision notering

Datum

Signatur

Kontrol.

30

5

15
1:20

680

Skala:

690

Detalj Antal

Titel/Namn, material, dimension etc

Konstruerad av
Joagun12

Godkänd av
Joestr12

Ägare

Artikel Nr./Referens

Generell tolerans
SS-ISO 2768-1 m
Titel/Namn

Joakim Gunnarsson
& Joel Ström

Ritningsnummer

Filnamn

Datum
2014-05-15

Vyplacering

Bottenplatta
98-08

Skala
1:10

Utgåva

Blad
1/1

RevNr Revision notering

Datum

90

Signatur

Kontrol.

15
30

1:20

710

129,6

85,6

680

22

8

44

Skala:

111,9

Detalj Antal

Titel/Namn, material, dimension etc

Konstruerad av
Joagun12

Godkänd av
Joestr12

Artikel Nr./Referens

Generell tolerans
SS-ISO 2768-1 m

Ägare

Joakim Gunnarsson
& Joel Ström

Titel/Namn
Ritningsnummer

Filnamn

Datum
2014-05-15

Vyplacering

Lock (PVC)
98-02

Skala
1:10

Utgåva

Blad
1/1

RevNr Revisions notering

Datum

Signatur

Kontrol.

95

1:10

190

19

40

80

Skala:

Detalj

Antal

Konstruerad av

Joagun12

Ägare

Titel/Namn, material, dimension etc
Godkänd av

Joestr12

Artikel Nr./Referens

Generell tolerans
SS-ISO 2768-1 m

Joakim Gunnarsson
& Joel Ström

Title/Namn
Ritningsnummer

Filnamn

Datum

2014-05-15

1:2

Vyplacering

Puck (Nylon)
98-03

Skala

Utgåva

Blad

1/1

RevNr Revisions notering

Datum

Signatur

Skala:

Kontrol.

1:20

170
85

50

865

120

20

10

Detalj

Antal

Konstruerad av

Joagun12

Ägare

85

Titel/Namn, material, dimension etc
Godkänd av

Joestr12

Artikel Nr./Referens

Generell tolerans
SS-ISO 2768-1 m

Joakim Gunnarsson
& Joel Ström

Title/Namn

Filnamn

Datum

2014-05-15

98-04

1:10

Vyplacering

Matningsrör (PVC)

Ritningsnummer

Skala

Utgåva

Blad

1/1

RevNr Revisions notering

Datum

Signatur

Skala:

1:20

650

190

10

170

50,1

20

20

254,2

Kontrol.

9
0
R3

3,6

83,7

55

Antal

Konstruerad av

Joagun12

Ägare

05

R2

Detalj

Titel/Namn, material, dimension etc
Godkänd av

Joestr12

Artikel Nr./Referens

Generell tolerans
SS-ISO 2768-1 m

Joakim Gunnarsson
& Joel Ström

Title/Namn

Datum

2014-05-15

98-06

1:10

Vyplacering

Avlastningsskärm

Ritningsnummer

Skala

Utgåva

Blad

1/1

RevNr Revisions notering

Datum

Signatur

Kontrol.

650
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20
A
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100

170
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24,85
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Section view A-A
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Konstruerad av

joestr12

Ägare

Titel/Namn, material, dimension etc
Godkänd av

joagun12

Artikel Nr./Referens

Generell tolerans
SS-ISO 2768-1 m

Joel Ström &
Joakim Gunnarsson

Title/Namn
Ritningsnummer

Filnamn

Datum

2014-05-15

1:10

Vyplacering

Dräneringskon
98-07

Skala

Utgåva

Blad

1/1

2

Datum

Signatur

Kontrol.

Section view A-A
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RevNr Revision notering

Detalj Antal

Titel/Namn, material, dimension etc

Konstruerad av
joestr12

Godkänd av
joagun12

Ägare

Artikel Nr./Referens

Generell tolerans
SS-ISO 2768-1 m

Joel Ström &
Joakim Gunnarsson

Titel/Namn
Ritningsnummer

Filnamn

Datum
2014-05-14

Vyplacering

Utlopp
98-05

Skala

1:10

Utgåva

Blad

1/1

RevNr Revision notering

Datum

Signatur

Kontrol.

220
142
5

18

6x 6

80

49

20

10

69,5

20,5

5

13

Detalj Antal

Titel/Namn, material, dimension etc

Konstruerad av
joestr12

Godkänd av
joagun12

Ägare

Artikel Nr./Referens

Generell tolerans
SS-ISO 2768-1m

Joel Ström &
Joakim Gunnarsson

Titel/Namn
Ritningsnummer

Filnamn

Datum
2014-05-15

1:5

Vyplacering

Motorfäste
98-09

Skala

Utgåva

Blad

1/1

RevNr Revision notering

Datum

Signatur

Kontrol.

Skala: 1:5

40

30
720

Detalj Antal

Titel/Namn, material, dimension etc

Konstruerad av
joestr12

Godkänd av
joagun12

Ägare

Artikel Nr./Referens

Generell tolerans
SS-ISO 2768-1 m

Joel Ström &
Joakim Gunnarsson

Titel/Namn
Ritningsnummer

Filnamn

Datum
2014-05-15

Vyplacering

Handtag
97-01

Skala

1:1

Utgåva

Blad

1/1

RevNr Revision notering

Datum

Signatur

Kontrol.

Skala: 1:5

14

800

Detalj Antal

Titel/Namn, material, dimension etc

Konstruerad av
joestr12

Godkänd av
joagun12

Ägare

Artikel Nr./Referens

Generell tolerans
SS-ISO 2768-1 m

Joel Ström &
Joakim Gunnarsson

Titel/Namn
Ritningsnummer

Filnamn

Datum
2014-05-15

1:1

Vyplacering

Hjulaxel
97-02

Skala

Utgåva

Blad

1/1
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