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Sammanfattning 
 

Examensarbetet är en vidareutveckling av ett föregående års arbete vars mål var att skapa en 

3D-printad modell av en vakuumlift. Ett hjälpmedel för rörelsehindrade för att plocka upp 

föremål från marken eller trånga utrymmen. Med det som utgångspunkt har författarna 

tillsammans med E.MIL Energi & Miljö valt att arbeta vidare med utvecklingen av 

vakuumliften åt ett mer funktionsinriktat håll. Syftet med arbetet är att göra tester, analysera 

ingående delar och tillslut skapa en funktionsmodell på vakuumliften som tilldelats 

arbetsnamnet  

AG-1305. 

 

Genomförandet och metoden har till största del berört tester på två befintliga fläktar, en 

radialfläkt och en axialfläkt. Flertalet tester har genomförts med ett antal olika vanliga 

föremål i hushållet. Med avseende på olika faktorer har förhållanden mellan rörets längd, 

utformning och material kunnat göras likväl som spänningens påverkan på fläkten. 

 

Resultatet visade på klara riktlinjer av vad som är viktigt att ta i beaktande när en 

funktionsmodell ska skapas. Med hjälp av resultat från litteraturstudier kring batterier och 

ergonomi kunde en modell byggas. Modellen anpassades utifrån teknisk prestanda samt vilka 

krav som sattes upp, med hänsyn till ergonomisk utformning, för att möta gruppen 

rörelsehindrade.  

 

Nyckelord: 

 

Vakuumlift 

 

Fläktar 

 

Batterier  

 

Funktionsnedsättning 

 

Funktionsmodell 

 

 

 
 



3 

Abstract 
 

The work is an extension of a previous year's work, whose goal was to create a 3D-printed 

model of a vacuum suction. An assistant device for disabled people to pick up objects from 

the ground or narrow places. Based on that, the authors together with E.MIL Energy & Envi-

ronment decided to work on and develop the vacuum suction to a more functionally orientated 

direction. The aim of this work is to make relevant tests, analyze the components and eventu-

ally create a functional model of the vacuum suction assigned the working title of AG-1305. 

 

The implementation and the method consists of tests on two existing fans, one centrifugal fan 

and one axial fan. Many tests have been conducted with various objects. The tests have been 

performed with regard to a variety of factors as the ratios of the tubes length, design and ma-

terials and as well as the voltage impact on the fan. 

 

The results showed clear guidelines of what’s important to take into consideration when a 

function model should be created. With the help of literature reviews on batteries and ergo-

nomics a model could be assembled. A model well adapted in both performance and also the 

ergonomically requirements set up in regard of the target group that is disabled people. 

 

Keywords: 

 

Vacuum Suction 

 

Fans 

 

Batteries 

 

Disabilities 

 

Function Model 
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1. Inledning 
 

1.1 Syfte och mål 
 

Syftet med projektet är att bygga vidare på det tidigare examensarbetet ”Vakuumlift” utfört av 

Johan Larsson våren 2012. Uppdraget gavs av företaget E.MIL Energi & Miljö som arbetar 

med energieffektivisering av företag. Projektet gick ut på att ta fram en prototyp på en 

vakuumlift/lyftdon som kan hjälpa personer med nedsatt rörlighet att plocka upp saker från 

marken samt trånga utrymmen. Johans arbete var främst ur designsynpunkt där han med hjälp 

av konceptgenerering och sållningsmetoder arbetade fram olika koncept som slutligen 

resulterade i en 3D-printad modell (se figur 1). Syftet med detta projekt bygger vidare på 

produkten men ur ett mer funktionellt synsätt. Det finns en klar bild om produktens 

användningsområden och krav men frågan kvarstår om möjligheterna att utveckla en sådan 

produkt finns.  

 

 
 

Figur 1. Johan Larssons 3D-printade modell av ”Vakuumlift” 

 

Det fortsättande arbetet utifrån Johan Larssons produkt kommer i projektet och rapporten gå 

under namnet AG-1305 som utskrivet blir Air Grip-1305. 1305 står för grundandet av 

produkten, den femte månaden maj år 2013.  

 

Frågan om det går att framställa en produkt som utför huvudfunktionen, att plocka upp 

föremål av olika form, storlek och vikt från golvnivå till handen med gott resultat, står i fokus. 

 

Genom att konstruera en eller flera funktionsmodeller och utföra flertalet tester utifrån dessa 

hoppas projektet ge svar på om det finns en möjlighet att i framtiden utveckla en sådan 

produkt. Många faktorer måste tas hänsyn till för en lyckad slutprodukt och dessa måste följa 

med under projektets gång.  

 

Frågeställningar inför projektet: 

 

1. Vad är viktigt att tänka på vid vidareutveckling av en produkt mot en ny kundgrupp 

och funktion? 

2. Vilka faktorer är avgörande för en fungerande slutprodukt? 

3. Hur anpassas AG-1305 till den utvalda kundgrupp som är rörelsehindrade personer? 
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1.2 Uppdragsgivaren 
 

Uppdragsgivaren, Per-Åke Strandsäter, är en pensionerad egenföretagare med ett brinnande 

intresse för miljö och energi. Han arbetar med uppdrag där han hjälper andra företag med att 

effektivisera och uppnå en mer lönsam energianvändning. Idén till produkten föddes när han 

själv inte nådde en skruv som kommit in under ett trångt utrymme. Intresset för att skapa en 

produkt som kunde lösa problemet växte fram och författarna skall arbeta vidare med 

projektet som under Johan Larssons regi gick under namnet ”Vakuumlift”.  

 

1.3 Produktens krav 
 

Projektet ska i främsta hand behandla de fysiska kraven som ställs på AG-1305 och dess 

huvudfunktion. Många faktorer som behandlar funktion, användarvänlighet, miljö, storlek och 

form formar kraven. Huvudkraven som ställs på AG-1305 är: 

 

 Tillräcklig sugkraft för föremål upp till 0,3 kg.  

 Hög användarvänlighet riktat mot målgruppen som är rörelsehindrade. 

 Hög effektivisering och miljövänligt utvecklad. 
 

Övriga krav sammanfattas i Kravspecifikation (se bilaga 1).  

1.4 Avgränsningar 
 

Icke-funktionella krav som utseende av produkten samt prisbild för produktion kommer inte 

tas hänsyn till då fokus ligger på kraven i den kravspecifikation som upprättats inför projektet.  

 

Faktorer som att AG-1305 skall vara lätt att tillverka, materialval för slutprodukten och 

hänsyn till DFM (Design for Manufacturing) kommer inte tas. 

 

Hänsyn till ljudnivå på en eventuell slutprodukt tas inte i projektet då detta påverkas i stor 

grad av materialval. Även produktens totala vikt kommer inte tas i hänsyn då den påverkas 

också av de slutliga materialvalen. Författarna har strävat efter att hålla nere vikten på de 

innehållande komponenter som hanteras i testerna och analyseras i projektet. 

 

De tidigare projektet ”Vakuumlift” utfört av Johan Larsson har använts som en referens och 

inspirationskälla men har inte begränsat projektets arbete. Författarna har arbetat utifrån sina 

egna metoder men samtidigt tagit del av en del enskilda saker från tidigare rapport.  
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2. Allmän bakgrund   

2.1 Analys av liknande produkter 
 

På marknaden idag finns inga produkter liknande AG-1305. Möjligheten att utföra en 

genomförlig konkurrentsanalys finns inte och analysen sker istället av liknande produkter 

både i utformning, hantering men främst funktion. 

 

2.1.1 Handdammsugare 

 

En liknande produkt som har många av de funktioner och former som kan vara tänkbara i 

AG-1305 är handdammsugaren. Vi har valt att i detalj utvärdera och analysera Black & 

Deckers modell Dustbuster Pivot 18V (Se figur 2) [1]. 

 

 
Figur 2. Black & Deckers handdammsugare Dustbuster Pivot 18V [1]. 

 

 

Dustbuster Pivot 18V är en av de kraftfullare handdammsugarna på marknaden med 18 volts 

spänning vilket resulterar i en stark sugkraft. För att ge energi åt motorn på 18 volt sitter det 

15 stycken NiMH-batterier som i seriekoppling bidrar till totala spänningen. Antalet batterier 

ger en hög vikt och alternativet kan vara att ha en svagare motor som leder till färre batterier 

och på det sättet få ner vikten. En mer genomförlig analys av batterier sker under avsnittet 3.1 

Batterier. 

 

En funktion som inte är nödvändig inom AG-1305:s krav är behållaren för skräp som 

Dustbuster Pivot 18V behöver. I utvecklingen av AG-1305 kan den raderas och detta ger en 

fördel genom mindre vikt, mindre volym och en mer portabel produkt. Fläkten som används 

är en radialfläkt och det är något som måste utvärderas med tester för att se om det är bästa 

alternativet. Fläktar diskuteras mer utförligt i avsnittet 3.2 Fläktar. Överlag är det många av 

Dustbuster Pivot 18V funktioner som är nödvändiga eller önskvärda för en lyckad 

konstruktion av AG-1305 men det kan finnas mycket att vinna på vikt och form. 

 

I analysen av liknande produkter analyserades även Electrolux dammsugare Ergo Rapido (Se 

figur 3). En dammsugare som är 2-i-1 då den fungerar både på golvytor men också kan 

plockas isär till en handdammsugare. Ergo Rapido har fått bra bemötande av kunder och fått 

bra betyg i tester [2] vilket visar på en bra kandidat för analys. Utifrån testerna kan man se att 

Ergo Rapido har en kort laddningstid och en betydligt lägre vikt än konkurrenterna. 
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Figur 3. Electrolux handdammsugare Ergo Rapid Plus [2]. 

 

 

Ergo Rapido är som Dustbuster Pivot 18V batteridriven och laddas upp i en laddningsstation 

kopplad till vägguttaget. Båda har en spänning på 18 V men till skillnad från Dustbusters 

radialfläkt har Ergo Rapido en axialfläkt. Luftflödet blir ett annat och det återstår att se med 

tester vilket som lämpar sig bäst för funktionen i AG-1305. 

 

2.1.2 Griptång 

 

En annan produkt som är framtagen för samma syfte är griptången. Där har företaget LESO:s 

utvecklade griphjälpmedel LESO-tången analyserats (Se figur 4) [3]. Det finns många fall där 

en griptång är tillräcklig för att uppfylla de krav kunden kan tänkas ha men dålig precision är 

en stor brist i många situationer. I många fall då kunden behöver hjälp med att plocka upp 

saker från golv eller trånga ytor saknas ibland, ofta till följd av skada eller sjukdom, förmågan 

att med precision styra något så precist som en griptång kräver. 

 

Det kan också vara att, till följd av skada eller sjukdom, inte finns tillräcklig fysisk kraft att 

gripa med en griptång och på så sätt plocka upp valt föremål. Användandet av en griptång blir 

på detta sätt ganska begränsat och ansträngande. LESO har fokuserat på detta och tillverkat ett 

griphjälpmedel som kräver liten kraft att greppa med och som ger ett naturligt grepp för att 

lätt kunna hålla i tången. Två stora fördelar är de få delar som LESO använder i sitt 

griphjälpmedel och att den inte behöver laddas upp innan bruk.  

 

En funktion som LESO har på sitt griphjälpmedel och som skulle kunna vara en nyttig 

funktion i AG-1305 är den magnet som hjälper till att samla upp mindre metallföremål. 

Styrkan på magneten är tillräckligt stark för att plocka upp även tyngre föremål som till 

exempel nycklar och kunde vara en extra funktion även på AG-1305. 

 

 
 

Figur 4. LESO:s griphjälpmedel LESO-tången [3]. 
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2.2 Litteraturstudie 
 

Y. Yu, X. Wang, D. Wang, K. Huang, L. Wang, L. Bao, et al., "Environmental 

characteristics comparison of Li-ion batteries and Ni–MH batteries under the 

uncertainty of cycle performance," Journal of Hazardous Materials, vol. 229–

230, pp. 455-460, 2012 

 

Yu, Wang, Wang, Huang, Wang, Bao, et al. (2012) använder sig av standardiserade metoder 

för att analysera och jämföra den inverkan två av de vanligare laddningsbara batterier, Nickel-

Metallhybridbatterier (NiMH) och Litium jon-batterier (Li-ion), kan ha på miljön. Genom att 

använda sig av Lifscykelanalys (LCA) och då Eco-Indicator 99 som baseras på principen av 

skada på miljön jämförs de olika batterityperna. ”Skada” definieras utifrån skada på 

människors hälsa, påverkan på kvalitén på ekosystem samt konsumtion av naturens resurser.  

För att ta in i beräkningen de osäkra parametrar som finns i en LCA används Monte Carlo 

simulation (MCS) för att transformera LCA till en sannolik analys. 

 

Resultatet redovisas dels i form av mängd och typ av råmaterial som de olika batterierna 

förbrukar och som är skadliga för miljön. Även en jämförelse i osäkerheten mellan de olika 

batteriernas prestanda efter upprepade cykler togs in i beräkning och samanställdes i en 

jämförelsetabell utifrån 11 miljöfaktorer.  Resultatet visar att Li-ion batterier har en lägre 

miljöpåverkan än NiMH-batterier och då speciellt konsumtion av resurser. Li-ion är ett 

miljövänligare alternativ än NiMH och samtidigt inte lika känsligt för osäkerhet i 

cykelprestanda. 

 

G. M. Hägg and M. S. Hallbeck, "Do Handle Design and Hand Posture Affect 

Pointing Accuracy?," Proceedings of the Human Factors and Ergonomics 

Society Annual Meeting, vol. 45, pp. 731-735, 2001. 

 

Hägg och Hallbeck (2001) disskuterar i sin artikel hur design på handtag och handens 

hållning påverkar noggrannheten med vilken du kan styra och peka med en produkt. Designen 

på ergonomiska produkter och verktyg fokuserar på att reducera antal annorlunda vinklar 

handleden måste inta under användning av produkten. Problemet som uppstår med de 

ergonomiskt framtagna handtagen är att de inte används av den vanliga användaren. Detta kan 

vara på grund av olika anledningar så som högre pris, låg tillgänglighet, tradition, med mera. 

Ergonomiskt utformade verktyg med syfte att skydda användaren från skador kan också 

orsaka reducerad kontroll över verktyget och försvåra precisionen.  

 

I forskningen jämförs fyra olika handtag av olika utformning, först ett ergonomiskt format 

handtag i pistol grepp, sedan ett knivliknande handtag, ett kommersiellt motorsågshandtag i 

pistol grepp och det fjärde handtaget var ett cylindriskt föremål utan indikation om 

orientering. (Knivhandtaget samt cylindern användes även i pistolgrepp under testerna).  

 

Testerna utfördes av 20 testpersoner, 9 män och 11 kvinnor, både med syn och vid 

heltäckande ögonlapp. De fick med hjälp av handtagen och en stålstav fäst i änden försöka att 

peta hål så nära centrum som möjligt på ett papper med ett utmålat kors på. Resultaten 

bedömdes sedan utifrån hur långt ifrån testpersonerna var papprets centrum. 

 

Resultaten visar att inline orientering ger en bättre pricksäkerhet och noggrannhet jämfört 

med pistolgreppet. Detta kan förklara att det ergonomiska pistolgreppet inte är fullt uppskattat 
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av kunderna. Man ser att precisionen försämras om man försöker minska antalet ovanliga 

vinklar för handleden under användning av produkten. 

 

 

J. Kaljun and B. Dolšak, "Ergonomic design knowledge built in the intelligent 

decision support system," International Journal of Industrial Ergonomics, vol. 

42, pp. 162-171, 1// 2012. 

 

Kaljun och Dolsjak (2012) lyfter i sin artikel fram datorprogrammet OSCAR som är tänkt att 

assistera designers och produktutvecklare i processen med att ta fram ergonomiskt utformade 

produkter. Programmet som idag befinner sig i prototypstadiet bygger vidare på tidigare 

program. Det finns idag CAD-verktyg för ergonomiska tester som både är kompatibla med 

tillgängliga CAD-program men också fristående program som hjälper till med att analysera en 

CAD-modells ergonomiska fördelar och nackdelar.  

 

En ökande betydelse av väl ergonomiskt utformade produkter och integrering  av ett 

ergonomiskt tankesätt i produktutvecklingsfasen har på senare tid lett till försök med att ta 

fram kunskapsbaserade program som kan assistera i produktionen. Tidigare program erbjuder 

rimligt stöd inom olika ergonomiska analyser medan OSCAR även ska ge 

designrekommendationer från verkstadsindustrins synvinkel. 

 

Kaljun och Dolšak har byggt upp sin kunskapsbas relaterat till ergonomisk design i tre steg. 

Först definierades de viktiga ergonomiska designmålen genom litteraturstudier och intervjuer 

av experter inom området. Steg två var att associera målen med de design rekommendationer 

som säkrar att ett visst designmål uppnås. Slutligen samanställdes insamlad fakta utifrån 

produktionsregler som kan användas i det datorstyrda programmet. 
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3. Teoretisk bakgrund 

3.1 Batterier 
 

Ett batteri är i regel uppbyggt av tre aktiva kemiska komponenter [4]. För det första en 

metallisk yta som kallas anod som agerar som batteriets negativa elektrod. Den positiva 

elektroden, katoden, består vanligtvis av en metalloxid, en metall som kemiskt har förenats 

med syre. Dessa två elektroder är sammanbundna med en strömledare och nedsänkta i ett 

material som har förmågan att leda elektricitet, en så kallad elektrolyt. När en yttre belastning 

kopplas på batteriet vandrar elektroner från den negativa anoden till den positiva katoden. 

Denna elektronvandring resulterar i att de positivt laddade jonerna på anoden vandrar genom 

elektrolyten till katoden och en elektrisk ström flyter. Den kemiska processen pågår tills 

katoden har avgett allt sitt syre samt att anoden samtidigt har oxiderats (se figur 5) [4]. 

 

 
Figur 5. Hur elektroner och joner vandrar vid belastning [4]. 

3.1.1 Jämförelse av batterier 

 

De finns två olika kemiska system som delar in batterierna i två grupper. Den första gruppen 

är primärbatterier, även kallat engångsbatterier, som används till dess att anoden är helt 

oxiderad och sedan kasseras. Den andra gruppen batterier är sekundärbatterier, även kallat 

laddningsbara batterier. Dessa batterier fungerar genom att man tillför elektrisk energi som 

omvandlas till kemisk energi vid katoden och anoden. När elektrisk energi återigen behövs, 

omvandlas den tillbaka från kemisk energi. 

 

I detta projekt är laddningsbara batterier en stor fördel då användare av AG-1305 snabbt och 

enkelt vill kunna ladda upp batterierna och ständigt ha den laddad för lätt tillgänglighet. 

Rapporten kommer därför bara hantera och jämföra batterier av detta slag mot varandra.  

 

Den främsta egenskapen som vägs in i jämförelsen är batteriets livslängd, det vill säga antalet 

cykler man kan återladda batteriet till samma kapacitet. Livslängden påverkas av många olika 

faktorer så som effekten av djupurladdning, självurladdning, överladdning samt lagring av 

batterierna.  

 

Vid djupurladdning påverkas batteriets livslängd beroende på hur långt cellen urladdas. Vid 

upprepade djupurladdningar så minskar antalet cykler markant. Överladdning kan resultera i 

gasbildning i cellen som i sig kan leda till läckage. Både gasbildning och batteriets 

självurladdning påverkas i stor grad av omgivningens temperatur.  

 

De batterier som är aktuella som laddningsbara alternativ och de som utvärderas i jämförelsen 

innefattar Nickel-Kadmiumbatterier (NiCd), Nickel-Metallhybridbatterier (NiMH), Litium 

jon-batterier (Li-ion) samt Ventilreglerade Blybatterier (VRLA) [4].  
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Tidigare har NiCd-batterier varit  det dominerande laddningsbara alternativet tack vare sina 

elektriska egenskaper men den miljöfarliga metallen kadmium har gjort att NiCd-batterier 

numera är förbjudna i konsumentprodukter. Förbudet gäller för batterier som har släppts ut på 

marknaden efter den 26 september 2008 och gäller all saluföring av batterier med mer än 

0,002 viktprocent kadmium (gäller både bärbara och inbyggda batterier) [5].  

 

Även VRLA-batterier räknas ut som alternativ till AG-1305 då dessa främst används i stand-

by applikationer så som batteri-backup till datorer och olika typer av larmanläggningar. 

VRLA är ett batteri som inte lämpar sig i produkter som används för dagligt bruk och som 

kräver många cykler av urladdning och laddning. 

3.1.2 NiMH-batterier 

 

Den positiva elektroden, katoden, är i ett NiMH-batteri oftast gjord av nickelhydroxid och den 

negativa, anoden, av en metallhydrid. En NiMH-cell har en nominell spänning på 1,2 V och 

NiMH-teknologin har använts kommersiellt sedan 1990-talet främst i konsumentprodukter.  

 

Nu finns det NiMH teknologi många olika batterier för olika användningsområden, till 

exempel högtemperaturbatterier för användning i hög omgivningstemperatur samt 

högströmsbatterier vid användning i höga strömuttag och snabbladdning. Även vanliga 

konsumentbatterier finns på marknaden för att erbjuda kunderna ett miljövänligt alternativ till 

de engångsbatterier som används i vanliga konsumentstorlekar, i produkter som till exempel 

digitalkameror och fjärrkontroller.  

 

NiMH-batterier har en nackdel och det är att de själv urladdas vid förvaring, men den senaste 

utvecklingen har resulterat i ny teknologi som ger batterier med mycket låg självurladdning . 

Utveckling av NiMH-batterier och dess celler pågår löpande med målet att utveckla batterier 

med högre kapacitet.  

3.1.3 Li-ion batterier 

 

Litiumjoncellen har en hög cellspänning med 3,7 V och jämfört med NiMH-cellens 1,2 V en 

tre gånger så stor spänning. Li-ion har även en hög energitäthet vilket ger små batterier med 

hög kapacitet och liten vikt. Jämförelse mellan de tre andra laddningsbara alternativen visar 

tydliga fördelar för Li-ion teknologin (Se figur 6) [4]. 

 

 
 

Figur 6. Jämförelse mellan fyra kemiska system och relationen i energidensitet [4]. 



14 

Anoden består i en Li-ion cell av en grafitmix och katoden består av litium eller någon form 

av metalloxid (eller en kombination av dessa). Katodens sammansättning är den som avgör 

cellens egenskaper och kan anpassas för olika applikationer. Som ett exempel är det katodens 

sammansättning som avgör cellens belastningsegenskaper. Det vill säga hur låg eller hög 

ström som kan belasta cellen vid urladdning eller laddning.  

 

Li-ion batteriets tydliga fördel är dess höga energitäthet som ger en lång driftstid. En nackdel 

för systemet är dess relativt låga laddnings/urladdningsström vilket resulterar i en långsam 

uppladdning. 

 

3.1.4 Jämförelse NiMH och Li-ion 

 

De två återstående batterierna, NiMH och Li-ion, jämförs utifrån tidigare nämna faktorer. 

NiMH-batterier har en hög densitet av energi men tester visar på en kraftigt nedåtgående 

prestanda efter ca 300 cykler. Li-ion batteriet är dyrare än NiMH men erbjuder vissa fördelar 

som ett NiMH-batteri inte kan mäta sig med. Det har en högre energidensitet och har endast 

en mindre nedåtgående prestanda först vid över 1000 cykler vilket ger ett litet, lätt batteri med 

hög kapacitet.  

 

Men prestanda och antal cykler gällande de båda typerna påverkas även av yttre temperatur. 

Som ett exempel kan ett Li-ion batteri som i rumstemperatur kan användas i 500 cykler, i 

40°C bara användas i ca 300 cykler [4]. En fördel som ett Li-ion batteri har gentemot NiMH-

batterierna är att de inte självurladdas under lagring och Li-ion batteriet kommer färdigladdat 

från butik och kan användas direkt utan uppladdning. Ett nytt NiMH-batteri bör ses som 

urladdad och bör cyklas ett antal gånger innan full kapacitet kan uppnås.   

 

3.1.5 Miljöpåverkan 

 

Dagens samhälle är under stor press när det gäller miljöpåverkan och klimathot. Detta måste 

alla tillverkare och utvecklare ta hänsyn till i sin tillverkning och i sina produkter. En 

avgörande faktor för att avgöra vilket batteri som lämpar sig för AG-1305 ligger därför i hur 

stor miljöpåverkan de båda alternativen har.  

 

Resultat visar att Li-ion batterier är mer miljövänliga än NiMH-batterier [6]. Detta redovisas 

utifrån 11 faktorer som påverkar miljön och som uppskattas i Livscykelanalys-metoden Eco-

Indicator 99 [7]. De 11 faktorerna sammanfattas i tre grupper och dessa tre aspekter är de som 

sammanfattar faktorer som tas i hänsyn i Eco-Indicator 99 metoden. Där visas med Eco-

Indicator poäng att Li-Ion batterier har ett lägre medianvärde än NiMH-batterier i både 

resursanvändning, påverkan på mänsklig hälsa samt påverkan på ekosystems kvalité [6]. 
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3.2 Fläktar 
 

En fläkts olika användningsområden varierar, allt från stora ventilationsfläktar i hus till små 

avkylningsfläktar i datorer.  

 

Uppbyggnaden av olika fläktar varierar men två huvudkategorier finns, radialfläktar och 

axialfläktar. Den främsta skillnaden mellan dessa två är hur luften strömmar igenom. I en 

axialfläkt passerar luften från luftintaget fläkten i en riktning parallell med fläktens axel. 

Luften kommer då möta rotorbladen rakt mot och sedan lämna rotorbladen i motsatt riktning 

(se figur 7 a). I en radialfläkt går luften in i fläkten parallellt med axeln men lämnar fläkten i 

en vinkelrät (radiell) riktning med axeln (se figur 7 b). 

 

                
Figur 7 a. Luftströmning i en Axialfläkt                   Figur 7 b . Luftströmning i en Radialfläkt

  

3.2.1 Radialfläkt 

 

Beroende på storlek, antalet skovlar, framåtböjda eller bakåtböjda skovlar och vilken drift 

som används kommer tryck och luftflöde variera i radialfläktarna [8].  

 

En radialfläkt med framböjda skovlar är billigare och lättare att tillverka än en med 

bakåtböjda skovlar. Dimensioneras fläktarna med samma storlek och varvtal kommer 

varianten med framböjda skovlar generera både högre tryck och större flöde än den med 

bakåtböjda skovlar.  

 

”Radialfläkten med framåtböjda skovlar används vanligen i små luftbehandlingssystem till låg 

kostnad” – Fläkt Woods Group [8]. 

 

En fläkt med bakåtböjda skovlar ger högre effektivitet och tillåter högre maxvarvtal än 

radialfläkten med framåtböjda skovlar vilket gör den lämpligare för större luftflöden. 

Bakåtböjda skovlar ger också en lägre ljudnivå. 

 

En radialfläkt begränsas mer desto större luftflöde som behövs. Övriga nackdelar är en låg 

effektivitet och en låg hållbarhet vid höga varvtal. Bakåtriktade skovlar genererar ett lägre 

tryck än de framåtriktade vid samma varvtal [9]. För att skapa samma tryck och luftflöde för 

en radialfläkt med bakåtböjda skovlar krävs det dubbla varvtalet som hos den med 

framåtböjda [8]. 

 

”I och med att verkningsgraden för denna typ av skovel (bakåtböjda) är mycket god bör den 

om möjligt väljas i första hand” – Energihandbok.se[9]. 
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3.2.2 Axialfläkt 

 

Axialfläktens fördelar ligger i att vid förhållandevis lågt tryck skapa stora luftflöden. 

Axialfläkten utvecklar liten effekt men är bra för att transportera stora luftvolymer mot låg 

resistans [9]. Varvtalet, antalet skovlar och fläktdiametern avgör hur stort trycket blir [8]. 

Större diameter och snabbare varvtal generar högre tryck. En axialfläkt måste gå med höga 

varvtal för att uppnå normala tryck vilket gör att de inte passar för små 

luftbehandlingsaggregat då detta ger högre effektbehov mot låga flöden.  

 

Axialfläktens verkningsgrad kan regleras med hjälp av ledskenor och vinkelreglering av 

skovlarna. Verkningsgraden kan höjas genom att vrida skovlarna samt att placera ledskenor 

efter fläkthjulet som hjälper till att leda bort luften bättre [9].  

 

3.2.3 Jämförelse mellan radialfläkt och axialfläkt 

 

En radialfläkt är svårare att korrigera då de har en fast geometri och prestanda. Detta leder till 

att de endast kan ändras med skiftande varvtal. I jämförelse kan en axialfläkt ha olika 

navdiameter och olikt antal skovlar. I axialfläkten kan även vinkling av skovlar och ledskenor 

höja verkningsgraden på fläkten. Radialfläkten är mer lämpad för lägre luftflöden men har en 

högre ljudnivå än axialfläkten. 
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3.3 Luftens egenskaper 
 

Stor betydelse i en väl fungerande produkt är luftflödet mellan fläkt och munstycke. För 

önskat resultat krävs både tillräckligt med tryck mot föremålet men även ett väl utvecklat rör 

och munstycke. AG-1305 måste vara tillräckligt lång och flexibel för att nå önskat föremål 

men även kompakt och tät för tillräckligt tryck. Minsta utrymme för luften att ta sig ut 

försämrar sugkraften.  

 

Andra faktorer är också viktiga för att förlusten skall bli så liten som möjligt. Friktionen i 

kanalväggarna, böjningar i röret och areaförändringar mellan ytorna är aspekter som måste 

vägas in när utformning av röret skall göras. 

3.3.1 Lufttryck 

 

Trycket som uppkommer på grund av luftflödet delas upp i tre stycken kategorier. Totalt tryck 

(Pt), dynamiskt tryck (Pd) och statiskt tryck (Ps). Det totala trycket är summan av det 

dynamiska och statiska trycket. Skillnaden mellan de båda är i vilken riktning de verkar (se 

figur 8). Statiskt tryck är det som uppstår vinkelrätt mot flödet. Fläktar och rör dimensioneras 

därefter utav av detta tryck. Dynamiskt tryck verkar i flödets riktning och blir det trycket som 

kommer verka mot valt föremål i vid rörets mynning, även kallat hastighetstryck.  

 
Figur 8. Överblick över hur de olika lufttrycken verkar som uppstår i röret. 

 

3.3.2 Luftströmning 

 

Två olika varianter av strömning finns, laminär och turbulent. Laminär strömming sker i 

parallella banor och förekommer vid låga strömningshastigheter och vid uppstarten innan 

exempelvis fläkten varvat igång ordentligt. Turbulent strömning sker vid högre hastigheter 

och ökar både friktionen och värmeöverföringen. Strömningens karaktär kan uppskattas med 

hjälp av Reynolds Tal (Re) (se figur 9). 

 

     
    

 
 

 

Figur 9. Formel för att räkna ut Reynolds tal. 

 

Övergången mellan laminär och turbulent strömning sker i ett rör vid (2320 < Re < 4000). [8] 
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I denna formeln, när rör används för att bestämma strömningen används diametern av röret 

istället för längd, L = d = diameter. Viskositeten, v (motstånd i flödet) för luft är 16.7 * 10
−6

 

vilket medför att medelhastigheten(w) kan bestämmas.  

 

Som ett exempel kommer strömningens karaktär att skifta mellan laminär och turbulent vid en 

medelhastighet mellan 1,29 m/s och 2.23 m/s om diametern på röret är 3 cm (se figur 10). 

 

  
        

 
 

                    

    
          

 

  
        

 
 

                    

    
          

 

Figur 10. Uträkning av gränsvärdena för laminär och turbulent strömning vid diametern 3 cm. 

 

3.3.3 Luftflöde 

 

För att beräkna luftflödet krävs att man låter luften flöda genom en mätfläns. En mätfläns 

består av en platta med ett öppet hål som är olika stort beroende på hur stort luftflöde flänsen 

ska kunna mäta.  

 

Flänsen sitter placerad i ett rör och för att få ut ett luftflödet mäter man tryckskillnaden innan 

och efter flänsen (se figur 12). Denna tryckskillnad sätts sedan in i formeln för luftflöde (se 

figur 11). K-värdet i formeln är en konstant som varje fläns har tillgivits utefter kalibrering av 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.  

      √
  

 
 

 

Figur 11. Formel för att räkna ut luftflöde (q) utifrån en tryckskillnad ( p) över en mätfläns i 

rumsdensitet ( ). 

 

I alla rör, kanaler och även i mätflänsar uppstår ett tryckfall. Detta tryckfall påverkar resultatet 

och kan behövas kompenseras av en hjälpfläkt som kopplas in i motstående riktning och 

skjuter på luften genom flänsen (se figur 12). Med hjälp av en hjälpfläkt kan ett nolltryck 

uppstå för att påbörja mätningen vid nolläget. Detta innebär att vid fläkten finns inget tryck 

och sugförmågan är maximal. 

 
Figur 12. Överblick hur man med en mätfläns mäter tryckskillnad för att räkna ut luftflöde. 
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För att ta reda på hastigheten på den luft som strömmar igenom konverteras flödet från m
3
/h 

till m
3
/s. Flödet (q) sätts sedan in i formeln för hastighet (se figur 13) där det divideras med 

totala tvärsnittsarean (A) på röret eller slangen som används. Hastigheten återges då i m/s. 

 

   
 

 
 

 

Figur 13. Uträkning av hastigheten på luften i ett luftflöde (q) som passerar arean (A). 

 

3.4 Att designa en handhållen produkt ergonomiskt 
 

Vid arbetet med att utveckla och ta fram nya produkter är det många faktorer som måste tas i 

beaktande. En av dessa faktorer är att produkten ska vara lätt att använda och bra utformad för 

att inte slita på kroppen under användning. Detta gäller produkter som används inom industrin 

och av personer i arbetet dagligen, men ett ergonomiskt angripssätt bör vara närvarande även i 

produkter som används i hemmiljö. 

 

Produkter som tas fram för att assistera rörelsehindrade i deras vardag har ett ännu större krav 

på sig att bemöta kraven om en ergonomisk utformning. Personer som till följd av skada eller 

sjukdom har rörelsesvårigheter har ett stort behov av produkter som anpassats efter deras 

behov och deras typ av rörelsenedsättning.  

 

För att ta fram en ergonomiskt anpassad form så kan andra aspekter nedprioriteras. Mer 

material i produkten för uppbyggnad av greppet kan öka vikt och på så sätt minska rörligheten 

och hanterbarheten. Den ökande mängden material och framförallt typen av material som är 

nödvändig för ett mer ergonomiskt handtag riskerar också att höja prisbilden rejält.  

 

En av de främsta egenskaper som kan behöva nedprioriteras är precisionen. Ett ergonomiskt 

utformat handtag kan påverka precisionen negativt [10]. Genom att utforma handtaget och 

dess grepp, för anpassning utifrån handen och handledens rörelser, i ett pistolgrepp (se figur 

14 a) minskar rörelsen i handleden och precisionen försämras. Om greppet istället utformas i 

en inline orientering (se figur 14 b) ökar rörelsen i handleden och ger handen en naturligt 

pekande form. Inline orienteringen ökar precisionen men till följd av att handen och 

handleden belastas mer och tar större fysisk skada. 

 

                     
 

Figur 14 a. Pistolgrepp               Figur 14 b. Inline-grepp 
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Det finns olika anledningar till att de ergonomiskt utformade handtag som finns tillgängliga 

på marknaden idag inte används i stor utsträckning [10]. Som tidigare nämnts är höjda priser 

avskräckande för kunden och det tillsammans med en stark tradition av hur produkter ska vara 

utformade och hur de ska greppas kan påverka negativt.  

 

Med tiden som den ergonomiska uppbyggnaden av produkter har fått allt större 

uppmärksamhet och betydelse läggs mer och mer energi och tid på utveckling och forskning 

om metoder för att assistera i processen. För att nå ett lyckat slutresultat och en väldesignad 

produkt krävs att både de yttre estetiska kraven och kraven för ett förbättrat ergonomiskt 

värde tas hänsyn till. Att uppnå en bra balans mellan de två uttrycken är en utmaning för 

dagens produktutvecklare och det finns många faktorer och aspekter som bör vara med 

utvecklingen.  

 

En metod som i framtiden kan ge assistans och hjälp i designprocessen är OSCAR [11], ett 

datasystem som i dagsläget befinner sig i prototypstadiet. Det är ett program där designern 

kan  mata in olika parametrar utifrån estetiska och ergonomiska krav. Parametrarna bearbetas 

av programmet som tar hänsyn till både uttryck och form för att sedan föreslå 

rekommendationer på hur produktens ergonomiska samt estetiska form tillsammans kan 

förbättra en produkt.  
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4. Material och metod 
 

4.1 Material 
 

För att AG-1305 i slutskedet ska kunna verka och fungera utifrån kundens krav krävs en 

förmåga att både plocka upp tyngre föremål samt ojämnt formade föremål. Aspekter som  har 

möjlighet att påverka AG-1305:s förmåga att ta upp saker är motorns styrka, fläktens 

utformning, utformning av röret samt hur ett eventuellt munstycke ser ut. 

 

För att utforska hur stor påverkan de olika aspekterna har utfördes en rad olika tester på 

variationer inom varje utvald aspekt.  

 

Testerna utfördes på två olika konstruerade funktionsmodeller. I modell 1 används en 

axialfläkt där luften från luftintaget passerar fläkten i en riktning parallell med fläktens axel, 

och i modell 2 används en radialfläkt där luften går in i fläkten parallellt med axeln men 

lämnar fläkten i en vinkelrät (radiell) riktning med axeln.  

 

Utformningen och material på röret kan ha betydelse för hur stor sugkraft som kan uppnås. 

För att utvärdera rörens utformning utfördes tester på två olika böjda rör med olika styvhet 

samt ett rakt rör i styv plast. De tre rören är alla 50 cm långa men gjorda i olika material. 

 

Rör 1 i gul färg (se figur 15) är ett mjukare mer böjbart rör. Tvärsnittet är aningen ovalt 

format och materialet är av gummi. Rör 2 i vit färg (se figur 16) är böjbart men styvare. 

Tvärsnittet är cirkulärt och materialet är i en hårdare plast som ger stadga och jämnare ytor på 

insidan röret. Rör 3 är ett rakt rör i hårdare plast utan någon böjbarhet (se figur 17). 

 

 

       
 Figur 15. Gult böjbart rör         Figur 16. Vitt böjbart rör          Figur 17. Vitt rakt rör 
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För att utvärdera om, och i så fall hur mycket, längden på röret påverkar sugkraften utfördes 

tester på två ytterligare längder av samma material och utformning som Rör 3. De ytterligare 

två längderna av Rör 3  är 10 cm och 30 cm.  

 

Sista aspekten som har möjlighet att påverka AG-1305:s funktion är utformningen av 

munstycke. Tester utfördes på sex olika munstycken, tre stycken i hårdare skummaterial samt 

tre stycken i mjukt gummi (se figur 18). 

 

 
Figur 18. Munstyckena utformade i två olika material 

 

 

För att ge bra förutsättningar för tester tätades funktionsmodellerna noggrant med eltejp och 

avklippta cykelslangar. 

 

4.1.1 Mätning av luftflöde och tryck på Fläkt Woods AB i Jönköping 

 

För att kunna mäta luftflöde och tryck på ett bra sätt kontaktades Fläkt Woods AB och ett 

studiebesök på Fläkt Woods AB anläggning i Jönköping anordnades. Främsta syftet var att 

med hjälp av den mätutrustning de kan erbjuda mäta luftflöde och tryck som uppstår i 

funktionsmodellen vid olika anspänningar.  

 

Till förfogande fanns mätflänsar (se figur 19) med olika k-värde för att mäta vid olika stora 

luftflöden, en fläkt som kan kopplas in som hjälpfläkt samt mätverktyg. För mätning av tryck 

användes Manometrar av modellen EMA 84 [12]. 

 

 

 
 

Figur 19. Olika storlek på mätflänsar. 
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4.2 Metod 
 

De olika aspekter som nämns tidigare testades i en rad olika tester där samtliga tester utfördes 

genom att tio olika föremål (se bilaga 2 a) sögs upp av funktionsmodellerna. Föremålen var 

saker som bedömdes vara aktuella för AG-1305:s användningsområde utifrån egna 

värderingar samt via kontakt med DHR (Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet), ”Ett 

förbund för ett samhälle utan rörelsehinder” [13].  

 

Efter vidare utvärderingar av möjliga föremål för tester bestämdes att utsätta 

funktionsmodellerna för hårdare prövningar. I testerna infördes fem nya föremål där två av de 

senare fem (lådan och saxen) var av mycket högre vikt än de tidigare (se bilaga 2 b). 

Tillsammans utfördes samtliga tester på totalt femton olika föremål i skiftande form, storlek 

och vikt. För samlad mätdata för samtliga 15 testföremål (se bilaga 3). 

 

Det viktigaste för en användbar slutprodukt är att sugkraften är tillräcklig så att valt föremål 

plockas upp men främst att det sitter kvar vid mynningen under en längre tid. Alla tester 

bedömdes utifrån en fyr-gradig skala med följande kriterier: 

 

 -    : Föremålet i fråga sugs inte alls fast mot rörmynningen. 

1 : Det finns viss antydan till att föremålet sugs fast. 

2 : Föremålet sugs fast men kan glida av eller stötas bort av en lättare smäll. 

3 : Föremålet sitter fastsuget ordentligt, tillräckligt länge för att kunna ta upp i fri hand. 

 

I testerna med det raka rören utfördes testerna även då röret befinner sig vågrätt med 

marknivån. Detta är ett krav då kunden inte ska tvingas att lyfta mer än nödvändigt för att 

fånga upp upplockad sak i den fria handen. 

 

Samtliga tester utfördes genom att en Funktionsmodell kopplades upp emot 

spänningskällorna. Varje uppföljande test utfördes i de olika spänningarna 6, 9, 12, 15 och 18 

V. Detta för att hela tiden ta hänsyn till styrkan i motorn då denna kan ha stor påverkan på 

totala sugkraften. 

 

4.2.1 Test 1: Rörets utformning 

 

För att se om rörets utformning och material påverkar sugkraften utfördes det första testet för 

att jämföra de tre olika rören i längderna 50 cm. Rören kopplades på till insuget på både 

funktionsmodell 1 och 2 och bildade totalt sex olika kombinationer, 1 a-f. De olika 

kombinationerna mellan fläkt och rör visar hur de olika rören presterar både med axialfläkt 

och radialfläkt.  

 

Vid test av varje rör mättes prestationen vid de tidigare nämnda fem anspänningarna. Vid 

varje anspänning uppskattades förmågan att suga fast testföremålen utifrån tidigare redovisad 

fyr-gradig skala och antecknades. Samanställningen av testerna  redovisas i tabell 1 a-f (se 

bilaga 4).  
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4.2.2 Test 2: Rörets längd 

 

Vidare tester för att se hur rörets längd påverkar sugkraften utfördes genom jämförelse mellan 

tre raka rör i samma utformning och material i de olika längderna 10, 30 och 50 cm.  

Prestationen skulle endast jämföras utifrån längdskillnaden mellan de tre olika rören och 

testerna utfördes endast på en av fläktarna där valet blev radialfläkten, Funktionsmodell 2.  

 

De tre olika rören kopplades upp emot Funktionsmodell 2 där modellens förmåga att suga fast 

testföremålen mot rörets mynning återigen bedömdes utifrån tidigare nämnd fyr-gradiga 

skala. Test 2 mellan rörens längd och dess påverkan utfördes genom de fem tidigare nämnda 

anspänningarna.  

 

Test 2 utfördes både med rören vågrätt mot marknivån samt lodrätt mot marknivån. Detta ger 

totalt sex olika kombinationer, 2 a-f. Samanställningen av testerna  redovisas i tabell 2 a-f (se 

bilaga 5).  

 

4.2.3 Test 3: Munstycken 

 

Den sista aspekten att ta hänsyn till och som testades var utformning av rörets mynning och 

möjligheten att utforma ett munstycke. I Test 3 utfördes tester för att se om prestationen och 

förmågan att suga fast testföremålen påverkas av att fästa olikt utformade munstycken i olika 

material på rörmynningen.  

 

Som tidigare nämnts gjordes munstycken i tre olika utformanden där varje utformning gjordes 

i två olika material. På detta sätt gav testerna svar på om en slät hårdare yta eller en mjuk mer 

formbar yta påverkar sugkraften. 

 

Munstyckena testades i förhållande med varandra och därför användes likt i Test 2 endast en 

av funktionsmodellerna samt ett av rören. Test 3 utfördes med Rör 2, som är böjbart men 

styvt, inkopplat till Funktionsmodell 1 med axialfläkten. Testerna utfördes denna gång med 

endast de ursprungliga 10 föremålen (se bilaga 2 a) och med anspänningarna 6, 9, 12 och 15 

V. 

 

Förmågan att suga fast testföremålen uppskattades i de fem olika anspänningarna enligt 

tidigare tester och bedömdes enligt tidigare nämnd fyr-gradiga skala.  De tre olika 

munstyckena i två olika material ger totalt sex kombinationer, 3 a-f. Samanställningen av 

testerna  redovisas i tabell 3 a-f (se bilaga 6).  
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4.2.4 Test 4: Precision 

 

Försöken ledde efter de tidigare tre testerna fram till en funktionsmodell med tillhörande rör 

som visade sig vara det bästa för att utföra funktionen med gott resultat. Precisionstesterna 

utfördes med funktionsmodell 2, radialfläkt, 30 cm rakt rör med anspänningen 18 V för att ge 

så stor sugkraft som möjligt. I dessa tester användes även ett filter i röret för att kunna testa på 

de små föremålen gem och tablett. 

 

Denna färdiga modell testades i kategorin precision. Test utfördes genom att föremålen 

placerades på en slät yta med en tumstock mätandes från föremålet (se figurer 20 a och b). 

Modellen fördes sakta allt närmare föremålet till dess att föremålet drogs till rörmynningen. 

Avståndet mellan förmålets startposition och mynningen mättes med tumstocken och 

antecknades. Totalt tre mätningar per föremål utfördes och ett medelvärde räknades ut. 

Samanställning av test 4 redovisas i tabell (se bilaga 7). 

 

                            
 

Figur 20 a. Översikt precisionstest             Figur 20 b. Närbild precisionstest 

4.2.5 Test 5: Mätning av luftflöde och tryck 

 

De slutliga testerna var för att se hur stort luftflöde och tryck som uppstår vid de olika 

volttalen för den slutligt valda funktionsmodellen. Funktionsmodell 2 med radialfläkt, 30 cm 

rakt rör som användes till precisionstesterna användes även till testerna av luftflöde och tryck. 

 

Funktionsmodellen kopplades först in mot mätfläns 1 som klarar ett luftflöde på 4,5 – 89,2 

m
3
/h och med ett k-värde på 2,172. En hjälpfläkt kopplades in i andra änden på flänsen. Två 

manometrar användes för att mäta trycket inne i fläkthuset på funktionsmodellen samt 

tryckskillnaden över flänsen. Spänningskällan slogs på till önskat volttal och hjälpfläktens 

varvtal vreds upp tills dess att trycket inne i fläkthuset blir noll. 

 

För testerna på 12, 15 och 18 V blev flödet för stort för flänsen och till de testerna fick 

mätflänsen bytas till mätfläns 2 som klarar ett luftflöde på 12,8 – 311 m
3
/h och med ett k-

värde på 6,099. 

 

Hjälpfläktens varvtal anpassades för att ändra trycket inne i fläkthuset. Varvtalet sänktes så att 

trycket i fläkthuset ökades. Hjälpfläkten stängdes till slut av helt och då stryptes 

fortsättningsvis lufttillförseln till systemet med ett spjäll för att uppnå maximalt tryck i 

fläkthuset. Det var mycket svårare och mer inexakt att strypa lufttillförseln än att kompensera 
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med valt varvtal på hjälpfläkten och vid de högre anspänningarna (15 V och 18 V) kunde inte 

strypning användas.  

 

Vid olika tryck i fläkthuset mättes tryckskillnaden i flänsen och luftflödet räknades ut med 

formeln (se figur 21). 

 

      √
  

 
 

 

Figur 21. Formel för att räkna ut luftflöde (q) utifrån en tryckskillnad ( p) över en mätfläns i 

rumsdensitet ( ). 

 

Testerna utfördes på de valda anspänningarna 6, 9, 12, 15 och 18 V och mätvärdena 

sammanfattades i fem olika diagram. 

 

Hastigheterna för de olika luftflödena beräknades med hjälp av formeln för hastighet på 

luftflöde (se figur 22). 

   
 

 
 

 

Figur 22. Uträkning av hastigheten på luften i ett luftflöde (q) som passerar arean (A). 

 

4.2.6 Utformning av slutlig funktionsmodell 

 

Efter testernas genomförande färdigställdes en slutlig funktionsmodell. Bedömningar utifrån 

testresultaten gav vilken fläkt, rör och form av munstycke som anpassar sig bäst för AG-1305. 

Testerna visar även på vilken anspänning som är önskvärd och batterier utifrån 

förstudieresultat sattes samman med önskad spänning.  

 

Då de tekniska detaljerna var färdigställda framställdes ett ergonomiskt handtag för att lätt 

kunna hantera AG-1305. Handtaget utformades utifrån måtten som hämtades från artikeln om 

dataprogrammet OSCAR [11] samt tillägg av en knapp för att styra spänningskällan som är 

batterierna. Måtten av handtaget redovisas senare i rapporten och kan återfinnas i avsnittet 5.7 

Utformning av handtag.  
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5. Resultat av utförda tester 

5.1 Påverkan av val av fläkt 
 

För att se hur fläktens utformning kan påverka förmågan att suga upp föremålen sammanställs 

testresultaten från test 1 a-f (se bilaga 4). Axialfläkten gick sönder under test 1 f och kunde 

inte komma upp i vanlig styrka och effekt. Det leder till att värdena i 1 f inte kommer 

behandlas samt att testerna 1 d och b endast utfördes på de 10 ursprungliga förmålen och upp 

till anspänningen 15 V.  

 

Resultatet visar på att axialfläkten visar upp bättre värden, främst hos det vita röret men även 

hos det gula. Framförallt är det hos de tyngre föremålen som skillnaden märks. Batteriet(44g), 

tidningen(90g) och fjärrkontrollen(116g) visar samtliga upp bättre resultat vid lägre 

spänningstal och vid 15V sitter föremålen fast mot röret med önskvärt resultat. Föremålen 

som väger under 40g som bland annat påsklämma, värmeljus och penna sugs med lätthet upp 

av båda fläktarna. 

 

Tidningen sitter helt fast hos axialfläkten med vit slang vid 15 V, motsvarande test för 

radialfläkten kräver 18 V för ett önskvärt resultat med endast betyget 1 vid 15 V. Även med 

det gula röret klarar axialfläkten tidningen bättre. Detsamma gäller fjärrkontrollen, både vid 

12V och 15V kan fjärrkontrollen lyftas upp av axialfläkten men inte hos radialfläkten. 

 

5.2 Påverkan av rörets utformning och material 
 

Påverkan på sugförmågan med avseende på rörets form och material jämförs i testerna 1 a-e 

(se bilaga 4). Eftersom axialfläkten gick sönder behandlas bara radialfläktens värden. 

Samtliga 15 föremål behandlas i testerna och alla föremål har lika bra eller bättre värden vid 

uppsugning av det vita röret än det gula röret. Två föremål där det är en tydlig skillnad är 

batteri och gaffel som har önskvärda resultat vid 18 V med det vita röret men inte det gula.  

 

Vitt rör jämfört med rakt rör har varierande värden. Det vita röret har klart bättre resultat med 

föremål som inte täcker hela mynningen. Nyckeln sugs delvis in i röret medans skruvmejseln 

och batteriet sitter fast bra mot ytan. Jämförelsevis har det raka röret bättre sugkraft mot 

föremål vars yta täcker hela mynningen som t-shirt och tidning, lådan var för tung i båda 

fallen. 
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5.3 Påverkan av rörets längd 
 

För att bedöma resultaten av hur längden påverkar prestationen observerades resultaten från 

testerna 2 a-f (se bilaga 5). Testerna gav inga resultat på föremålen gem och tablett då dessa 

bedömdes fungera väl under samtliga anspänningar och hade sugits in utan ett munstycke. De 

tre olika rören som testades på 10, 30 och 50 cm gav tydliga resultat både i vertikala tester och 

lodrätta tester. 

  

5.3.1 Lodrätt position 

 

I de lodrätta testerna visade ihopsamlad data att förmågan att suga upp lättare föremål (4-13 g) 

som påsklämma, penna och värmeljus inte försämras när längden på rör förlängs. Det finns en 

viss indikation att sugkraften försämras vid 50 cm långt rör men de tre föremålen har alla 

högsta betyg och sitter under en längre tid redan vid 12 V. 

 

I motsvarighet till de lättare föremålen, visar testerna på de tyngre föremålen gaffel, batteri 

och skruvmejsel (35 - 44 g), på mycket sämre resultat vid längre rörlängd och inget av de tre 

föremålen uppnår fullt betyg vid 50 cm rörlängd. 

 

Överlag visar testerna med samtliga föremål att skillnaden i prestation och sugkraft är sämre, 

och betydligt större, mellan rörlängderna 30 cm och 50 cm än mellan 10 cm och 30 cm. 

Föremål som sugs upp i rörmynningen och täpper till stor del av tvärsnittet som vykort, 

tidning och t-shirt visar ingen större resultatskillnad mellan de olika rörlängderna. Tidningen 

som ett exempel sitter inte alls vid 12 V men uppnår högsta önskvärda resultat vid 15 V vid 

samtliga längder.  

 

Nycklarna (79 g) samt fjärrkontrollen (116 g) visar upp liknande resultat vid 10 cm och 30 cm 

och har större negativa skillnader i resultat först vid 50 cm. 

De tyngsta föremålen sax och låda (376 – 404 g) visar ingen eller väldigt svag indikation på 

alla längder och anspänningar. Lådan sugs fast bättre än saxen trots dess högre vikt. 

 

5.3.2 Vågrätt position 

 

I de vågrätta testerna visas återigen att skillnaden mellan rörlängden inte påverkar 

sugförmågan gällande de lättare föremålen som påsklämma, penna och värmeljus. Testerna 

visar att penna och påsklämma sitter sämre vid vågräta tester än värmeljuset trots värmeljusets 

högre vikt.  

 

De tyngre föremålen (35 – 44 g) gaffel, batteri och skruvmejsel har en ökat nedåtstigande 

prestation vid de vågrätta testerna. Gaffel och batteri sitter inte bra vid någon anspänningen 

eller rörlängd där skruvmejseln med liknande vikt ger bättre resultat än de båda. 

 

Även vid vågräta tester påverkas inte de föremål som täpper till stor del av tvärsnittet av den 
ökande rörlängden. Tidningen sitter återigen med högsta önskvärda resultat på 15 V vid 

samtliga längder men inte alls vid 12 V. 
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Fjärrkontroll (116 g) uppvisar blandade resultat utan en tydlig förbättring eller försämring 

utifrån rörlängd. Resultaten skiftar främst då rörets tvärsnitt suger mot knappsidan på 

fjärrkontrollen. 

 

T-shirten och nycklarna visar tydligt bättre resultat i de vågräta testerna än de lodräta och sugs 

fast betydligt starkare vågrätt i alla anspänningar. De tyngsta föremålen sax och låda sitter inte 

alls på några av testerna i vågrätt position.  

 

5.4 Påverkan av munstycke 
 

För att kunna utvärdera om ett munstycke placerat på rörets mynning påverkar prestationen 

samanställdes resultaten av testerna 3 a-f (se bilaga 6). Med hänsyn till de tre olika 

utformningarna på munstycken och de två olika materialvalen samanställdes resultaten från 

testerna med ord.  

 

5.4.1 Munstycke med perforerade hål 

 

Utformningen med munstycket med hål gav överlag dåliga värden både med hårt munstycke 

samt med mjukt munstycke. Tyngre föremål som gaffel (35 g), skruvmejsel (39 g) och tyngre 

sitter inte fast med önskat resultat trots anspänningen 15 V. Varken med mjukt munstycke 

eller hårt munstycke ger dessa föremål önskvärt resultat.  

 

5.4.2 Munstycke med avlångt hål 

 

Värmeljus (13 g) är det tyngsta föremål som sitter med önskvärt resultat och det sitter bättre 

med de mjuka munstycket än de hårda. Även batteri och skruvmejsel har en svagare 

förbättring med mjukt avlångt munstycke jämfört med hårt munstycke. I kontrast visar 

föremål som gaffel, penna och fjärrkontroll bättre resultat vid användning av det hårdare 

munstycket med avlångt hål än med det mjuka. 

 

5.4.3 Munstycke med korssnitt 

 

Testerna med hårt munstycke gav inga riktiga resultat då motorn med axialfläkt börjat tappa 

styrka och effekt. Resultaten av testerna med mjukt munstycke visar på liknande resultat som 

testerna med mjukt munstycke med avlångt hål med lite bättre resultat för batteri och 

fjärrkontroll än för avlångt hål. 

 

5.4.4 Jämförelse med rör utan munstycke 

 

Samanställning av testerna 3 a-f ställdes i kontrast med test 1 b, Test med vit slang och 

axialfläkt. Detta för att se om resultatet skiljer sig mot samma förutsättningar med avsaknad 

av munstycke. Tydligast var skillnaden i förmågan att ta upp tidningen där röret utan 

munstycke uppnådde önskvärda resultat på både 12 V samt 15 V. I jämförelse kunde inte 

tidningen sugas upp med hjälp av något munstycke med någon av anspänningarna. 
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De insamlade värdena visar tydligt att röret utan munstycke ger lika bra eller bättre resultat än 

något av de tester med munstycke ger. Utan munstycke uppnås önskvärt resultat vid 15 V på 

alla föremål förutom fjärrkontroll med betyget 2. 

 

5.5 Resultat av precisionstest 
 

Precisionstestets resultat visar på hur långt ifrån funktionsmodellen kan suga till sig föremålen 

till rörmynningen. Ett längre avstånd visar på en större sugförmåga och kraft. Längst avstånd 

fick vykortet (60,3 mm) som hade ett nästan dubbelt så långt avstånd som det andraplacerade 

föremålet i testerna, batteri (34 mm). Där efter var det en grupp om tre föremål (tablett, 

påsklämma och penna) med olika vikt och form som placerade sig på eller strax över ett 

medelvärde på 30 mm.  

 

Mellan 20 och 26 mm var de fyra föremålen gem, värmeljus, tidning och t-shirt. Återigen en 

grupp föremål av skiftande storlek, form och vikt. Sedan placerades de andra förmålen sig i en 

fallande skala där sax (2,3 mm), gaffel (5 mm) och låda (6,3 mm) placerade sig sämst. 

Samtliga medelvärden på de 15 föremålen på precisionstestet återfinns i bilaga 7. 
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5.6 Resultat från mätning av luftflöde och tryck 
 

Resultatet av mätningarna på Fläkt Woods AB:s anläggning visar att luftflödet ökar med ökad 

anspänning. Vid ett noll-tryck i fläkthuset visas skillnader i luftflöde, mellan 50 m
3
/h vid 6 V 

till 137 m
3
/h vid 18 V. Som ett bidrag till ökat luftflöde ökar även trycket som uppstår i röret. 

Trycket går från 0 Pa då hjälpfläkten assisterar med lagom mycket luft till ett maximalt tryck i 

fläkthuset då hjälpfläkten är avstängd och lufttillförseln helt strypt. 

 

Maximalt tryck uppgick vid 6 V till 717 Pa, 9 V till 1724 Pa och vid 12 V 1958 Pa (se figur 

23). Vid anspänningarna 15 V samt 18 V kunde inget maximalt tryck uppmätas då det 

översteg vad manometrarna kunde visa med bra noggrannhet. Högsta uppmätta tryck för de 

högre spänningarna var 1300 Pa för 15 V och 1500 Pa för 18 V. 

 

Det var vid dessa tryck som hjälpfläkten stängdes av helt och övergången till att strypa 

lufttillförseln övergick.  

 

 

 
 

Figur 23. Diagram över sambandet mellan luftflöde och tryck. 

 

Alla hastigheterna på luftflödena översteg de tidigare skiljegränserna för laminär och 

turbulent strömning. Detta resulterar att i samtliga rör och med samtliga anspänningar uppstår 

turbulent strömning. 

 

Hastigheterna går från 3,52 m/s vid 6 V och högt tryck till 53,74 m/s vid 18 V och inget tryck 

i fläkthuset. Detta innebär att om fläkten får arbeta utan påfrestning och med fritt sug kommer 

hastigheter upp emot 54 m/s att uppnås. Vid ökat tryck minskar hastigheten i samband med att 

luftflödet också minskar. 
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5.7 Utformning av handtag 
 

Som tidigare nämnts i arbetet är det en rad olika aspekter och parametrar som spelar in när 

utformningen av handtaget ska ske. Med hjälp av datorprogrammet Oscar [11] kan flertalet 

viktiga mått, vinklar och parametrar på ett enkelt sätt beräknas till den slutliga modellen. Allt 

för att skydda kroppen och främst handleden och armen i detta fall. Önskvärt är att röra och 

vinkla handleden så lite som möjligt, framförallt är det hastiga och upprepande rörelser som 

måste undvikas. Konsekvensen blir annars allt för stor belastning på senor och muskler vilket 

leder till inflammationer och svullnader. I slutändan kan mer allvarliga och långvariga 

symtom uppstå som tennisarmbåge.  

 

För minsta belastning på handleden är pistolgreppet det mest skonsamma [11]. Kan handtaget 

även vara justerbart och flexibelt kommer handleden att skyddas mer eftersom AG-1305 

kommer verka i olika riktningar och med varierande belastning.  

 

Följande mått presenteras i artikeln [11] för bästa konstruktion av handtaget. AG-1305 

kommer främst användas för inomhusbruk och hänsyn till handskar behöver inte tas. Längden 

på handtaget bör vara minst 100 mm. Eftersom endast fyra fingrar greppar om handtaget på 

insidan kan det utrymmet vara något mindre. Utrymmet mellan handtaget och övriga kroppen 

måste även det vara tillräckligt. Minst 35 mm måste utrymmet vara så att det ska vara smidigt 

att greppa om handtaget.  

 

Handtaget bör vara runt, ovalt eller elliptiskt med rundade kanter att hålla om. Eftersom AG-

1305 ska kunna suga in föremål kommer precisionen inte behöva vara lika exakt som övriga 

produkter med liknade ändamål. Detta leder till att handtaget diameter kommer vara 

någonstans mellan 32-45 mm. Skarpa kanter ska undvikas runtom hela handtaget, däremot 

kan en klack både på in- respektive utsidan användas som avlastar musklerna vid tyngre lyft. 

Nedan visas tydligt hur ett handtag med rätt proportioner kan komma att se ut (se figur 24). 

[11] 

 

 
 

Figur 24. Mått och proportioner för handtag med pistolgrepp. [11] 
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För minsta belastning på handleden har programmet dessutom med information om handens 

muskler och uppbyggnad räknat ut att vinkeln ska vara mellan 7° och 10°. Handtaget kommer 

därav inneha en positiv lutning. Materialet och strukturen i handtaget ska vara skonsamt så 

friktionen mot handen varken blir för stor eller för liten. Ett mönster i materialet leder till att 

kraften sprids ut bättre på hela handen som minskar risken för skrapsår och irriterad hud.   

 

Kan delarna med mest vikt placeras så nära handtaget som möjligt är det positivt. Hävarmen 

blir mindre och handens muskler utsätts för mindre kraft. Jämvikt blir också viktig, musklerna 

ska jobba jämt fördelat så förslitningsskador inte uppstår. 

 

5.8 Slutlig modell 
 

Nedan redovisas den slutliga modellen med alla dess komponenter i  bildform. En 

översiktsbild över hela modellen (se figur 25) redovisas samt flertalet närbilder på viktiga 

komponenter.  

 

 
 

Figur 25. Översiktsbild över den färdiga modellen. 

 

Röret för demonstration är 30 cm, rakt med filter inne i röret samt en gummiyta vid 

mynningen. Detta för att få en behändig produkt men samtidigt ett lagom starkt sug för att 

uppfylla funktionen.  

 

Greppet är utformat utifrån tidigare redovisade mått (se figur 26). Förklaring till de uträknade 

måtten återfinns i avsnitt 5.7 Utformning av handtag. 

 

Utblåset där luften som sugs in kan lämna modellen täcks av ett filter för att förhindra damm 

och partiklar från att ta sig in i fläkthuset och skada fläkten (se figur 27).  

 



34 

  
 

Figur 26. Grepp           Figur 27. Filter 

 

I den slutliga modellen valdes att utforma modellen utan något munstycke. Istället fästs en 

gummiyta för att öka friktion mellan rörmynningen och föremålet som ska sugas upp. På 

insidan av röret fästs magneter för att hjälpa till att ta upp föremål av metall och underlätta 

användandet. Rörmynningen redovisas nedan (se figur 28). 

 

Vid infästningen mellan rör och fläkthus sitter i modellen en skruvgängad lösning men som 

tidigare nämnts är ett enklare alternativ önskvärt vid en slutlig produkt (se figur 29). 

Infästningen är en viktig komponent då möjligheten att byta rör kommer öka 

användningsområdena för en slutlig produkt. 

 

  
 

Figur 28. Rörmynningen            Figur 29. Infästning av rör 

 

Insidan av modellen visar på hur  batterier i seriekoppling återfinns nära handen för att ge en 

mer välbalanserad produkt (se figur 30). Motorn är centralt placerad med tätningar mellan 

insuget och utblåset. 
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Figur 30. Översiktsbild över insidan av modellen. 
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6. Diskussion 
 

6.1 Batterier 
 

Ett viktigt krav för AG-1305 är att den är bra effektiviserad. Batterierna som är aktuella är 

NiMH-celler eller Li-ion-celler. Då en Li-ion cell har en högre energidensitet innebär det att 

den vid lika hög spänning som NiMH-batterierna har en mindre volym och kräver färre 

batterier. För att komma upp till önskad anspänning på 18 V krävs 15 NiMH-batterier med 

vardera 1,2 V när det endast krävs 5 Li-ion-batterier med vardera 3,6 V för samma totala 

summa volt. Detta kommer hålla nere vikten och framförallt volymen på den slutliga 

produkten.  

 

En annan viktig faktor och ett icke-funktionellt krav som bör lyftas fram är att AG-1305 i 

enlighet med E.MIL Energi & Miljö ska vara miljövänlig. Li-ion batterier är miljövänligare 

än NiMH-batterier med hänsyn till resursanvändning, påverkan på mänsklig hälsa samt 

påverkan på ekosystems kvalité [6]. Andra egenskaper som talar för Li-ion batterier i en 

produkt likt AG-1305 är att de inte urladdas under lagring samt bibehåller en högre prestanda 

än NiMH-batterier efter ett stort antal cykler. 

 

De högre priset på Li-ion batterier är en nackdel men då viktiga faktorer uppfylls kan en 

större prisbild accepteras.  

6.2 Fläkt 
 

När val av fläkt ska göras krävs hänsyn till en rad faktorer. Främst gäller det att kunna suga 

upp föremål med en vikt på 0,3 kg enligt ställda krav. Fördelaktigt är dessutom om volymen 

och vikten på konstruktionen kan hållas ner och då är fläkt med tillhörande motor en viktig 

komponent. Ökad sugkraft och starkare fläkt genererar högre spänning som i sin tur leder till 

mer batterier med ökad vikt och volym som följd.  

 

Testerna visar på att axialfläkten hade något bättre resultat på de lite tyngre föremålen. 

Axialfläkten visade upp samma resultat på 15 V som radialfläkten gjorde på 18 V på vissa 

föremål. En viktig faktor som skulle kunna leda till en neddimensionering av en slutlig 

modell. Radialfläkten visar dock upp tillräckliga resultat vid 18 V. Spänningen som båda 

fläktarna var dimensionerade med och eftersom axialfläkten gick sönder i slutet av 

testperioden kan eventuellt radialfläkten vara mer hållbar och mer stryktålig. Under de första 

testdagarna var resultaten som axialfläkten visade verkligen tillfredställande. Tyvärr kunde 

testerna inte avslutas med samtliga rör och munstycken och med spänning på 18 V. På grund 

av det blir jämförelsen på fläktarna svårare att göra. Förmodligen hade även axialfläkten krävt 

en spänning på 18 V för önskat resultat hos samtliga föremål.  

 

Testerna har visat resultat över förväntan. Föremålen har med båda fläktarna sugits upp på ett 

bra sätt. Samtliga föremål under 0,3 kg sugs upp problemfritt. Testerna kunde eventuellt 

gjorts med mer föremål kring 0,3 kg. Gapet blir väl stort mellan t-shirt (202 g) och sax (376 

g). Saxen var tyngre men främst var det dess form som satte begräsningarna. Testerna på 18 V 

med  rakt rör 30 cm, filter och gummimunstycke visar på önskvärt resultat. Författarna anser 

att föremål på upp till 0,3 kg med inte allt för komplex utformning går att suga upp. 
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Föremålen har annars representerat vardagliga saker i hemmet på ett bra sätt, förslagen som 

kom ifrån DHR klarades utan problem och AG-1305 behöver utifrån testresultaten inte vara 

mer kraftfull.  

 

Radialfläkten där luften passerar ut vinkelrätt mot fläktaxeln kan vara fördelaktig. Luftflödet 

blir lätt att leda ut på undersidan så varken handen som håller om handtaget eller föremålet 

som skall plockas upp utsätts för något flöde som motverkar användarvänligheten eller 

prestandan. Vår axialfläkt hade en mindre diameter på fläkthjulet, något som skulle kunna 

leda till en mindre modell i slutändan. Däremot behöver nödvändigtvis inte samtliga 

axialfläktar på 18 V vara mindre än motsvarande radialfläkt.  

 

Något som inte kunde utläsas utifrån testerna var om framåtböjda eller bakåtböjda skovlar 

lämpar sig bäst för AG-1305. Testerna på Fläkt Woods AB visade på höga luftflöden som 

betyder att bakåtböjda skovlar lämpar sig bättre [8]. Bakåtböjda skovlar har även en högre 

verkningsgrad än framåtböjda skovlar vilket alltid är en fördel [14]. Fördelar som talar för 

framåtböjda skovlar är dess höga förmåga att generera både högt tryck och luftflöde [8]. 

6.3 Handtag 
 

När det gäller utformningen av AG-1305:s handtag är det viktigt att kravet med hög 

användarvänlighet riktat mot målgruppen rörelsehindrade prioriteras. Det finns två olika 

riktningar att gå med greppet i handtaget och det är ett pistolgrepp eller ett inline grepp. 

Fördelar med pistolgreppet är dess ergonomiska fördelar som underlättar vid användandet 

men nackdelar är en förlust i precision [10]. Precision fås genom ett inline grepp men med 

fysiska påfrestningar på hand och handled som följd. 

 

I tidigare produkter som griphjälpmedel som har samma funktion krävs en hög precision. 

Även en kraft i handen för att kunna greppa tillräckligt för att ta upp föremål från golvet. När 

AG-1305 istället kommer använda sig av sugkraft för att dra till sig och hålla fast föremål 

krävs inte lika stor precision. Vid precisionstesterna visades att man i de flesta föremål har ett 

tillsugningsavstånd på 2 till 3 cm. Avståndet påverkas troligen mer av hur förmålet är 

utformat eller vilken typ av material som har kontakt med golvytan än totala vikten på 

föremålet. Runda föremål som lätt kan komma i rullning vid mindre krafter, tydligast batteri, 

nås på ett större avstånd.  

 

Större och tyngre föremål kan kräva att man träffar föremålet med rörmynningen vid 

balanspunkten för att få upp föremålet. Detta kan vara ett problem men i de flesta fall syns 

tydligt var balanspunkten ligger. I griphjälpmedel uppstår samma problem om kunden har låg 

kraft i greppet och då måste greppa vid balanspunkten för att kunna lyfta föremålet. 
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6.4 Rörets utformning 
 

Utformningen av röret kan leda till försämrad sugkraft. Främst är det övergången mellan olika 

radier och snäva böjar som försämrar luftflödets hastighet. Den tydligaste skillnaden i testerna 

ligger däremot i materialet hos de båda böjda rören. Det gula röret har ett mer gummiliknande 

material på insidan av röret. Det medför ökad friktion i kanalväggarna vilket leder till att 

luftflödet försvagas. Det vita röret är hårdare med en glattare yta på insidan. Friktionen blir 

lägre och luftflödet försvagas ej nämnvärt. Testerna visar tydligt att det vita röret ger bättre 

testresultat.  

 

Det vita böjda röret, med längd 50 cm, jämfört med det raka röret med samma längd är 

svårare att analysera. Materialet i båda fallen är likvärdiga och resultatet som testerna gav 

varierade beroende på föremål. En viss skillnad finns vid mynningen. Det böjda vita röret har 

strävare yta, där föremål vars yta inte täcker hela mynningen, fastnar mot lättare. Det raka 

visar däremot upp bättre sugkraft hos de tyngre föremålen som täcker hela mynningen. En 

aspekt som visar på att det böjda röret tappar sugkraft på grund av dess form eftersom 

exempelvis t-shirten och tidningen borde fastnat med samma resultat likt det raka röret 

annars. Det raka rörets glatta mynning förklarar de sämre testresultaten på de mindre 

föremålen. Skulle testerna göras med någon form av beläggning på rörmynningen för att öka 

friktionen skulle det raka röret antagligen nå bättre resultat på samtliga föremål.  

 

Fördelen med böjda rör ligger i flexibiliteten. Föremål som hamnat i trånga utrymmen kan nås 

på ett enklare sätt då röret kan böjas och justeras efter behov. Nackdelen blir att styrseln i 

röret försämras. Endast mindre föremål kommer befinna sig i trånga utrymmen och sugkraften 

behöver då inte vara lika hög på ett böjt rör som ett rakt. 

 

Flertalet av föremål kommer ligga synligt och lättåtkomligt vilket trots det böjda rörets 

flexibilitet kan leda till att det raka röret är bäst lämpat och möjligheten att byta rör bör finnas. 

Det sker nu med hjälp av skruvgängor men önskvärt är att man  i en slutlig produkt 

underlättar bytet med en annan metod. Alternativ kan vara i form av snäppfästen, en 

gummipackning eller liknande. 

6.5 Munstycke 
 

Utifrån testerna kan man se att de sex olika munstyckena påverkar resultaten men oftast i 

negativ bemärkning. Sugkraften och prestation i testerna med munstyckena försämras i de 

flesta fall och detta kan bero på olika saker. 

 

Munstyckena med perforerade hål delar upp luften och på detta sätt finns det en risk att 

luftflödet och sugkraften försämras. Det man ser vid tester med munstycken i mjukt material 

är att munstycket i sig sugs inåt röret och vid hög anspänning bildas istället en inbuktning i 

gummit vid rörmynningen. Den gropen gör att ytan mot förmålet blir ojämn.  

 

Vid testerna med de andra munstyckena, med avlångt hål och korssnitt, bildas ett jämnare 

flöde och det blir en tätare förslutning mot förmålen. Den tätare förslutningen mot föremålen 

ökar trycket och ökar också sugförmågan. 

 

Som nämnt i avsnittet 3.3.2 Luftströmning är en hög friktion mellan rörets mynning och 

föremål en stor fördel för ett bra utförande. I testerna märkets tydligt att föremål med glattare 



39 

ytor så som batteri och penna gled mot mynningen även då det satt med önskvärt resultat i 

lodrätt riktning mot röret. Främst märktes tydlig skillnad på föremål med liknande vikt i de 

vågrätta testerna. Batteriet (44 g) satt inte alls vid någon anspänning medan skruvmejseln (39 

g) satt betydligt bättre. Ett svar på detta kan vara friktionen mellan gummimaterialet som 

skruvmejseln är gjord av och rörets plast. 

 

Även då resultaten från testerna med munstycken är betydligt sämre kräver en slutlig modell 

av AG-1305 något form av hinder från att små föremål som gem och tabletter ska sugas in för 

långt i röret. Hindret bör tillverkas så att luftflödet inte begränsas. Detta kan vara i form av ett 

nät eller ett galler. En fördel med ett hinder en bit in i röret är att även större föremål kan 

sugas in i röret och på så sätt hållas fast lättare. Som ett exempel en penna som istället för att 

fastna vid rörmynningen sugs in på längden. 

 

Griphjälpmedlet LESO-tången [3] har en magnet som hjälper funktionen vid metallföremål. 

Att fästa magneter i närhet med rörmynningen kan både hjälpa att plocka upp föremål samt 

hindra de från att försvinna in i röret för långt.  
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7. Slutsatser 
 

I slutskedet av projektet har valen av komponenter samt utformning på produkten växt fram 

till en färdig modell. Utifrån de tidigare ställda frågeställningen kan resultaten sammanfattas 

och redovisas. 

7.1 Vad är viktigt att tänka på vid vidareutveckling av en 

produkt mot en ny kundgrupp och funktion? 
 

Vid utvecklandet av en ny produkt, det vill säga en produkt som inte finns på marknaden idag, 

är det mycket att tänka på. I början på alla produktutvecklingsprojekt krävs en noggrann 

analys av vad som finns på marknaden och viktiga funktioner med hänsyn till kundgrupp. 

 

Även vid vidareutveckling av en produkt mot en ny funktion och en inriktning mot en ny 

kundgrupp är det viktigt att analysera vad som finns på markanden. Analyserna hjälper till för 

att se vilka funktioner som kan utnyttjas i den nya produkten men också vilka funktioner som 

blir överflödiga. På detta sätt fås idéer av vad som krävs av produkten, men också funktioner 

som inte tidigare har räknats in och som kan vara till stor fördel för ett bättre slutresultat. 

 

För att få fram bra svar på frågan om vilka föremål som produkten bör anpassas för borde nu i 

efterhand en kundundersökning ha genomförts. Svårigheterna är att kundfokus ligger på 

rörelsehindrade och det blir då svårare att kontakta än om kundgruppen var personer med full 

rörlighet. Kontakten med DHR (Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet) gav en bra bild av 

vilka produkter som bör vara med i bedömningen och fick ersätta den personliga kontakten 

med kundgruppen. 

 

Sammanfattningsvis finns det en risk med att utveckla produkter som inte finns på marknaden 

men projektet tog ett stort steg fram för att finna svaret på frågan om det finns en möjlighet att 

tillverka en produkt likt AG-1305. 

 

7.2 Vilka faktorer är avgörande för en fungerande 

slutprodukt? 
 

En rad olika funktioner är av yttersta vikt i slutmodellen av AG-1305. Produkten måste vara 

lättmanövrerad och flexibel att använda samtidigt som dess sugkraft och prestanda måste 

motsvara förväntningarna. Den viktigaste faktorn blir dess fläkt och vilken kraft som krävs för 

att suga upp önskat föremål. Luftflödet i röret måste vara tillräckligt starkt så trycket mot 

föremålet blir tillräckligt. Dimensionerna på fläkten med tillhörande motor och batteri bör 

skalas ner så kraftigt som möjligt men luftflödet och trycket får aldrig bli för svagt.  

 

På batterierna finns det flera önskemål. De ska klara av att driva en 18 V:s motor, klara många 

cykler av ur- och uppladdning samtidigt som antalet, och volymen som det medför, ska vara 

så liten som möjligt. Jämfört med en bordsdammsugare behöver batterierna inte vara 

anpassade för lång drifttid, ett fåtal sekunder är vad som krävs för att plocka upp önskat 

föremål. Effekten måste vara hög under kortare period. Laddningskapacitet behöver inte vara 

lika stor eftersom tid för återuppladdning finns.  
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En annan viktig faktor är röret. Det måste vara tillräckligt långt för att nå önskat föremål men 

samtidigt måste det även vara behändigt. Ett för långt rör kommer innebära försämrad 

sugkraft, dessutom ska friktionen vara så låg som möjligt för minsta förlust av flöde och 

tryck. Munstycke och filter tillhör röret och även de bär en viktigt funktion. Friktionen mellan 

rörets mynning och föremålet måste vara så hög som möjligt. Testerna visade vid flertalet fall 

att föremålet annars glider av eller sugs in i röret för lätt. AG-1305 kommer därför inneha en 

gummipackning längst fram som ökar friktionen jämfört med rörets material.  

 

Ett filter fästs ungefär 10 cm in i röret. Detta hindrar små föremål att sugas in i fläkten och 

dessutom kan föremål med avlång utformning sugas in på ett lättare sätt för att sedan plockas 

loss med handen. Kan röret även vara lätt att byta ökar värdet på produkten. Med lätthet kan 

då ett mjukare och mer formbart rör sättas på som passar bättre vid trängre och mer utsatte 

lägen. Den sista av de mest avgörande faktorerna blir dess utformning och vikt. Mer om det 

redovisas i frågeställning 3. 

7.3 Hur anpassas AG-1305 till den utvalda kundgruppen som 

är rörelsehindrade? 
 

Vid handhållna produkter som inriktar sig emot rörelsehindrade krävs ett stort fokus på att 

produkten ska vara lätta att använda. Faktorer som spelar in är vikt, volym, placering av 

tyngdpunkt och ett ergonomiskt utformat handtag. Genom att hålla nere totala antalet batterier 

och placering av den tyngsta komponenten, motorn, ganska centralt får produkten en lägre 

vikt och en tyngdpunkt nära placerad mot handtaget.  

 

Materialval för tillverkning av produkten är inget som behandlas i projektet och rapporten, 

men en tåligare plast ses som fördelaktig i en produkt likt AG – 1305. 

 

En uppladdningsstation har inte utformats i projektet men även där krävs det att man kan 

placera produkten utan någon större precision i en stabil laddare. Valet av Li-ion batterier har 

en hög effektivitet och tål många ur-och uppladdningar. En viktig faktor i slutligt val av 

batterier för produkten då kunden kommer använda AG - 1305 med hög spänning under kort 

tid.  

 

Ett ergonomiskt utformat handtag utifrån mått och form som redovisats i avsnittet 5.7 

Utformning av handtag ger bra stöd för handen vid användning (se figur 24). Valet föll på att 

använda ett pistolgrepp då detta kommer minska de fysiska påfrestningar som påverkar hand 

och handled. Vikten av att ha en produkt som är bekväm att hålla i är viktigare än att få 

maximal precision. Sugförmågan kommer underlätta användandet och minska kravet på 

precision. 

 

För att öka greppförmågan på produkten bör ett material med hög friktion ligga runt själva 

greppet. Materialvalet kommer inte att behandlas utan endast att produkten kräver ett material 

med hög friktion mellan hand och grepp. 

 

Möjligheten att byta mellan olika rör kommer underlätta användandet då AG – 1305 är tänkt 

att kunna användas i olika situationer. Det som bör utvecklas mer i en slutlig produkt är 

infästning av röret i fläkthuset. Det bör vara lätt att byta rör utan att behöva någon fysisk 

styrka eller precision i handrörelsen. Alternativ kan vara till exempel snäppfästen eller en 

gummipackning.  
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9. Bilagor 
 

Bilaga 1. Kravspecifikation 
 

AG-1305 är en produkt med främsta funktion att assistera kund med att ta upp föremål från 

marken. Produkten riktar sig främst mot personer som på grund av skada, sjukdom eller annan 

anledning har svårigheter att röra sig för att ta upp föremål från en låg höjd eller trånga 

utrymmen. Till skillnad från andra liknande produkter på marknaden krävs inte lika stor 

precision samt handkraft vid användandet. 

 

Denna kravspecifikation riktar sig mot huvudfunktionen, att plocka upp föremål av olika 

form, storlek och vikt från golvnivå till handen. Fokus ligger på att personer med 

rörelsehinder ska kunna utföra huvudfunktionen utan för stor fysisk påfrestning. 

Kravspecifikationen behandlar inte krav om utseende eller icke-funktionella krav satta utifrån 

huvudfunktionen. 

 

Funktionella krav: 

 

 Klara att suga upp föremål upp till 0,3 kg. 

 Kunna ta upp föremål i olika material. 

 Kunna ta upp föremål i olika storlek och form. 

 Hög effektivitet i kortare perioder. 
 

Icke-funktionella krav: 

 

 Ha en låg vikt och volym 

 Ergonomiskt utformad för lätt användande. 

 Kräva låg fysisk påfrestning vid brukning. 

 Miljövänligt driven. 
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Bilaga 2. Bilder av testföremål 
 

2 a) De tio ursprungliga föremålen: 

 

                   
1. Gem            2. Påsklämma                     3. Värmeljus 

                   
4. Penna            5. Vykort                     6. Tidning 

                   
7. Gaffel            8. Skruvmejsel                     9. Batteri 
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10. Fjärrkontroll 

 

 

 

2 b) De fem utökande föremålen: 

 

                    
11. Sax           12. Låda                    13. Tablett 

           
14. Nycklar            15. T-Shirt 
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Bilaga 3. Mätdata för testföremålen 
 

 

  Längd (mm) Bredd (mm) Vikt (g) 

1. Gem 25 10 0,5 

2. Påsklämma 60 15 4 

3. Värmeljus 40 10 13 

4. Penna 145 10 9 

5. Vykort 200 150 5 

6. Tidning 400 300 90 

7. Gaffel 185 28 35 

8. Skruvmejsel 210 25 39 

9. Batteri 65 18 44 

10. Fjärrkontroll 240 50 116 

11. Sax  240 95 376 

12. Låda 185 100 404 

13. Tablett 20  9 1 

14. Nycklar 70  30 79 

15. T-shirt 720  460 202 
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Bilaga 4. Tabell över resultaten från tester 1 a-f. 

 
1. a 

     Slangtyp:  Vitt böjt rör 

    Munstycke: Inget 

    Test: Lodrätt 

    Luftflöde: Radialt 

    

      Föremål: 6 V 9 V 12 V 15 V 18 V 

Gem x x x x x 

Påsklämma 3 3 3 3 3 

Värmeljus 3 3 3 3 3 

Penna 1 2 2 3 3 

Vykort 2 3 3 3 3 

Tidning - - - 1 3 

Gaffel 1 1 2 2 3 

Skruvmejsel - 1 1 2 3 

Batteri - 1 2 3 3 

Fjärrkontroll - - 1 1 3 

Sax - - - - 1 

Låda - - - - 1 

Tablett x x x x x 

Nycklar - - 1 2 3 

T-shirt - - - - 2 

 

1. b 

     Slangtyp:  Vitt böjt rör 

    Munstycke: Inget 

    Test: Lodrätt 

    Luftflöde: Axialt 

    
      Föremål: 6 V 9 V 12 V 15 V 18 V 

Gem x x x x x 

Påsklämma 2 3 3 3 x 

Värmeljus 3 3 3 3 x 

Penna - 2 3 3 x 

Vykort 3 3 3 3 x 

Tidning - - 2 3 x 

Gaffel - 1 1 3 x 

Skruvmejsel - 1 2 3 x 

Batteri - 2 2 3 x 

Fjärrkontroll - 1 2 2 x 

Sax x x x x x 

Låda x x x x x 

Tablett x x x x x 

Nycklar x x x x x 

T-shirt x x x x x 
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1. c 

     Slangtyp:  Gult böjt rör 

    Munstycke: Inget 

    Test: Lodrätt 

    Luftflöde: Radialt 

    

      Föremål: 6 V 9 V 12 V 15 V 18 V 

Gem x x x x x 

Påsklämma 2 3 3 3 3 

Värmeljus 1 3 3 3 3 

Penna - 2 2 3 3 

Vykort 2 3 3 3 3 

Tidning - - - 1 3 

Gaffel - 1 1 2 2 

Skruvmejsel - 1 1 2 3 

Batteri - - 1 3 3 

Fjärrkontroll - - 1 1 3 

Sax - - - - - 

Låda - - - - 1 

Tablett x x x x x 

Nycklar - - 1 2 3 

T-shirt - - - - 2 

 

1. d 

     Slangtyp:  Gult böjt rör 

    Munstycke: Inget 

    Test: Lodrätt 

    Luftflöde: Axialt 

    

      Föremål: 6 V 9 V 12 V 15 V 18 V 

Gem 3 3 3 3 x 

Påsklämma 2 3 3 3 x 

Värmeljus 2 3 3 3 x 

Penna 1 2 3 3 x 

Vykort 3 3 3 3 x 

Tidning - - - 2 x 

Gaffel - 1 1 2 x 

Skruvmejsel - - 1 2 x 

Batteri - 1 2 3 x 

Fjärrkontroll - 1 1 2 x 

Sax x x x x x 

Låda x x x x x 

Tablett x x x x x 

Nycklar x x x x x 

T-shirt x x x x x 

 



49 

1. e 

     Slangtyp:  Rakt rör, 50 cm 

    Munstycke: Inget 

    Test: Lodrätt 

    Luftflöde: Radialt 

    

      Föremål: 6 V 9 V 12 V 15 V 18 V 

Gem x x x x x 

Påsklämma 2 3 3 3 3 

Värmeljus 2 3 3 3 3 

Penna - 1 3 3 3 

Vykort 3 3 3 3 3 

Tidning - - 2 3 3 

Gaffel - - - - 1 

Skruvmejsel - - - 1 2 

Batteri - - - 2 2 

Fjärrkontroll - 1 1 2 2 

Sax - - - - - 

Låda - - - - - 

Tablett x x x x x 

Nycklar - - - 1 3 

T-shirt - - 2 2 3 

 

1. f 

     Slangtyp:  Rakt rör, 50 cm 

    Munstycke: Inget 

    Test: Lodrätt 

    Luftflöde: Axialt 
    

      Föremål: 6 V 9 V 12 V 15 V 18 V 

Gem x x x x x 

Påsklämma 1 2 3 3 x 

Värmeljus 1 3 3 3 x 

Penna - - - 1 x 

Vykort 3 3 3 3 x 

Tidning - - - - x 

Gaffel - - - - x 

Skruvmejsel - - - - x 

Batteri - - - - x 

Fjärrkontroll - - - 1 x 

Sax x x x x x 

Låda x x x x x 

Tablett x x x x x 

Nycklar x x x x x 

T-shirt x x x x x 
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Bilaga 5. Tabell över resultaten från tester 2 a-f 

 
2. a 

     Slangtyp:  Rakt rör, 10 cm 

    Munstycke: Inget 

    Test: Lodrätt 

    Luftflöde: Radialt 

    
      Föremål: 6 V 9 V 12 V 15 V 18 V 

Gem x x x x x 

Påsklämma 2 3 3 3 3 

Värmeljus 2 3 3 3 3 

Penna - 1 3 3 3 

Vykort 3 3 3 3 3 

Tidning - - - 3 3 

Gaffel - - 1 2 3 

Skruvmejsel - - 2 3 3 

Batteri - - 2 3 3 

Fjärrkontroll - - 2 3 3 

Sax - - - - - 

Låda - - - - 1 

Tablett x x x x x 

Nycklar - - 1 3 3 

T-shirt - - - 1 3 

 

2. b 

     Slangtyp:  Rakt rör, 10 cm 

    Munstycke: Inget 

    Test: Vågrätt 

    Luftflöde: Radialt 

    
      Föremål: 6 V 9 V 12 V 15 V 18 V 

Gem x x x x x 

Påsklämma 1 2 3 3 3 

Värmeljus 2 3 3 3 3 

Penna - 1 3 3 3 

Vykort 3 3 3 3 3 

Tidning - - - 3 3 

Gaffel - - - - 2 

Skruvmejsel - - 2 3 3 

Batteri - - - - 1 

Fjärrkontroll - - 3 3 3 

Sax - - - - - 

Låda - - - - - 

Tablett x x x x x 

Nycklar - - 2 3 3 

T-shirt - - 2 2 3 
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2. c 

     Slangtyp:  Rakt rör, 30 cm 

    Munstycke: Inget 
    Test: Lodrätt 

    Luftflöde: Radialt 

    

      Föremål: 6 V 9 V 12 V 15 V 18 V 

Gem x x x x x 

Påsklämma 2 3 3 3 3 

Värmeljus 2 3 3 3 3 

Penna - 2 3 3 3 

Vykort 3 3 3 3 3 

Tidning - - - 3 3 

Gaffel - - 1 1 2 

Skruvmejsel - 1 2 2 3 

Batteri - - 1 2 3 

Fjärrkontroll - 1 2 3 3 

Sax - - - - - 

Låda - - - 1 1 

Tablett x x x x x 

Nycklar - - 2 3 3 

T-shirt - - - 3 3 

 

2. d 

     Slangtyp:  Rakt rör, 30 cm 

    Munstycke: Inget 

    Test: Vågrätt 

    Luftflöde: Radialt 

    

      Föremål: 6 V 9 V 12 V 15 V 18 V 

Gem x x x x x 

Påsklämma 1 2 3 3 3 

Värmeljus 2 3 3 3 3 

Penna 1 1 2 2 3 

Vykort 3 3 3 3 3 

Tidning - - - 3 3 

Gaffel - - 1 1 2 

Skruvmejsel - 1 2 3 3 

Batteri - - - - - 

Fjärrkontroll 1 2 2 3 3 

Sax - - - - 1 

Låda - - - - - 

Tablett x x x x x 

Nycklar - 1 2 3 3 

T-shirt - - 1 3 3 
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2. e 

     Slangtyp:  Rakt rör, 50 cm 

    Munstycke: Inget 

    Test: Lodrätt 

    Luftflöde: Radialt 

    

      Föremål: 6 V 9 V 12 V 15 V 18 V 

Gem x x x x x 

Påsklämma 1 2 3 3 3 

Värmeljus 1 2 3 3 3 

Penna - 1 3 3 3 

Vykort 3 3 3 3 3 

Tidning - - 1 3 3 

Gaffel - - - 1 1 

Skruvmejsel - - - 1 2 

Batteri - - 1 2 2 

Fjärrkontroll - 1 1 2 2 

Sax - - - - - 

Låda - - - - - 

Tablett x x x x x 

Nycklar - - - 1 3 

T-shirt - - 2 2 3 

 

2. f 

     Slangtyp:  Rakt rör, 50 cm 

    Munstycke: Inget 

    Test: Vågrätt 

    Luftflöde: Radialt 

    

      Föremål: 6 V 9 V 12 V 15 V 18 V 

Gem x x x x x 

Påsklämma 2 2 2 3 3 

Värmeljus 2 3 3 3 3 

Penna - 1 2 3 3 

Vykort 3 3 3 3 3 

Tidning - - - 2 3 

Gaffel - - - 1 1 

Skruvmejsel - - - 1 1 

Batteri - - - - - 

Fjärrkontroll - - 1 2 2 

Sax - - - - - 

Låda - - - - - 

Tablett x x x x x 

Nycklar - - 1 2 2 

T-shirt - - 2 2 3 
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Bilaga 6. Tabell över resultaten från tester 3 a-f. 

 

3. a 

    Slangtyp:  Vitt böjt rör 

   Munstycke: Hårt, håligt 

   Test: Lodrätt 

   Luftflöde: Axialt 

   

     Föremål: 6 V 9 V 12 V 15 V 

Gem 1 2 3 3 

Påsklämma 1 2 3 3 

Värmeljus 1 1 2 3 

Penna - 1 1 2 

Vykort 3 3 3 3 

Tidning - - - - 

Gaffel - - 1 1 

Skruvmejsel - - 1 1 

Batteri - - - 1 

Fjärrkontroll - - - 1 

 

3. b 

    Slangtyp:  Vitt böjt rör 

   Munstycke: Hård, avlång hål 

   Test: Lodrätt 

   Luftflöde: Axialt 

   

     Föremål: 6 V 9 V 12 V 15 V 

Gem 2 3 3 3 

Påsklämma 2 3 3 3 

Värmeljus 1 2 3 3 

Penna - 2 3 3 

Vykort 3 3 3 3 

Tidning - - - - 

Gaffel - 1 2 2 

Skruvmejsel - 1 1 1 

Batteri - - 2 2 

Fjärrkontroll - - 2 2 
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3. c 

    Slangtyp:  Vitt böjt rör 

   Munstycke: Hårt, kryss 
   Test: Lodrätt 

   Luftflöde: Axialt 

   

     Föremål: 6 V 9 V 12 V 15 V 

Gem x x x x 

Påsklämma x x x x 

Värmeljus x x x x 

Penna x x x x 

Vykort x x x x 

Tidning x x x x 

Gaffel x x x x 

Skruvmejsel x x x x 

Batteri x x x x 

Fjärrkontroll x x x x 

 

3. d 

    Slangtyp:  Vitt böjt rör 

   Munstycke: Mjukt, håligt 

   Test: Lodrätt 

   Luftflöde: Axialt 

   

     Föremål: 6 V 9 V 12 V 15 V 

Gem 1 1 1 2 

Påsklämma - 2 2 2 

Värmeljus 1 1 3 3 

Penna - - - - 

Vykort 2 3 3 3 

Tidning - - - - 

Gaffel - - - - 

Skruvmejsel - - - - 

Batteri - - - - 

Fjärrkontroll - - - - 

 

 

 

 

 

 

 



55 

3. e 

    Slangtyp:  Vitt böjt rör 

   Munstycke: Mjukt, avlångt hål 
   Test: Lodrätt 

   Luftflöde: Axialt 

   

     Föremål: 6 V 9 V 12 V 15 V 

Gem 3 3 3 3 

Påsklämma 2 3 3 3 

Värmeljus 2 3 3 3 

Penna 1 2 2 3 

Vykort 3 3 3 3 

Tidning - - - - 

Gaffel - 1 1 1 

Skruvmejsel - 1 2 2 

Batteri - 1 2 2 

Fjärrkontroll - - - - 

 

3. f 

    Slangtyp:  Vitt böjt rör 

   Munstycke: Mjukt, kryss 

   Test: Lodrätt 

   Luftflöde: Axialt 

   

     Föremål: 6 V 9 V 12 V 15 V 

Gem 2 3 3 3 

Påsklämma 2 3 3 3 

Värmeljus 2 3 3 3 

Penna - 1 3 3 

Vykort 2 3 3 3 

Tidning - - - 1 

Gaffel - 1 2 1 

Skruvmejsel - - 1 2 

Batteri - - 2 3 

Fjärrkontroll - - 1 1 
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Bilaga 7. Tabell över resultaten från precisionstester (Test 4).  
 

 

Slangtyp:  Rakt rör, 30 cm 

   Munstycke: Gummi + filter 

   Test: Vågrätt 

   Luftflöde: Radialt 

   Spänning: 18 V 

   

 

 

 

 

   

 
Mätning 1 Mätning 2 Mätning 3 

 Föremål: Avstånd (mm): Avstånd (mm): Avstånd (mm): Medelavstånd (mm): 

Gem 22 20 21 21 

Påsklämma 30 30 32 30,7 

Värmeljus 23 24 24 23,7 

Penna 32 31 32 31,7 

Vykort 62 59 60 60,3 

Tidning 25 26 26 25,7 

Gaffel 6 4 5 5 

Skruvmejsel 15 14 14 14,3 

Batteri 35 33 34 34 

Fjärrkontroll 11 12 11 11,3 

Sax 2 3 2 2,3 

Låda 7 6 6 6,3 

Tablett 32 31 30 31 

Nycklar 19 18 18 18,3 

T-shirt 23 24 22 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


