
Bygg en svävande fåtöljen

HJÄLTERUMMET
Ett rum där allt är möjligt.

presenterar

1. Bottenplatta

3. Lyftspak

5. Styrspak

4. Drivaggregat

Fåtölj

2. Lyftaggregat

1. Bottenplatta
1   Matta

2    Täckplatta (plywoodskiva, 2 cm) 
188 cm x 126 cm

3    Ram (plywoodskiva, 2 cm), 
utsida 188 cm x 126 cm, 
insida 168 cm x 106 cm

4   Dammduk, 218 cm x 156 cm

Förberedelser

1   Skaffa en matta i rätt storlek. Gör två lufthål i mattan som är 
mitt för hålen täckplattan.

2    Såga till täckplattan av en plywoodskiva. Skär ut två lufthål 
13 cm från hörnen och med 7 cm i diameter. Borra skruvhål runt 
bottenplattan, med 15 cm mellanrum och 5 cm från kanten.

3   Såga till ramen av en plywoodskiva, enligt beskrivningen 
här intill.

4   Skaffa en dammduk i rätt storlek. Skär ut 3 lufthål på varje 
sida. Hålen ska vara 5 cm i diameter.

Montering

1. Lägg ramen mitt på dammduken. Vik upp dammduken på långsi-
dorna och tejpa fast på ramens ovansida med stark tejp. 

2. Vik upp dammduken på kortsidorna och tejpa fast. Lämna ett 
mellanrum till ramen när du viker upp  dammduken, så att den 
kan töjas ut. 

3. Lägg nu på täckplattan på ramen så att den är kant i kant och 
skruva fast uppifrån. Använd till exempel.  träskruv med försänkt 
skalle, 4  x 40 mm. Fäst mattan med dubbelhäftande tejp. De båda 
lufthålen måste stämma överens med täckplattan.
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2. Lyftaggregat

3. Lyftspak
Träbitar (plywoodskiva, 2 cm)

1   20 cm x 12 cm

2   18 cm x 3,5 cm

3   20 cm x 3,5 cm

4   20 cm x 20 cm (2 st.)

5   7 cm x 7 cm

6   Lyftspak (yxskaft), 80 cm lång 

1   Lövblåsare

2   Vinkeljärn

3   Rörböj, 75 mm, 67° Välj en
rörböj som passar lövblåsaren.

Förberedelser

1   Du behöver två lövblåsare till ditt lyftaggregat. Ju mer kraft 
desto roligare blir det.

2   Ta fram ett vinkeljärn som passar för att fästa reglagevajern 
på lövblåsaren

3   Sätt på en 67° rörböj på anslutningsröret för blåsröret.

Montering

Tillverka ett fäste för reglagevajern av ett vinkeljärn. Skruva 
fast vinkeljärnet på lövblåsaren och montera reglagevajern på 
lövblåsarens startknapp, så att den kan manövreras. Huset måste 
eventuellt öppnas för att reglagevajern ska kunna fästas på 
startknappen.

Obs! Om huset öppnas och om enheten används på andra sätt än 
de avsedda kan garantin upphöra att gälla.

Förberedelser

1  till 5  Såga ut bitarna ur den 2 cm tjocka plywoodskivan. 
Borra skruvhålen enligt ritningen.

3   Gör två spår på sidan för reglagevajrarna (se ritningen).

6   Tillverka lyftspaken av ett yxskaft. Gör ett axelhål och ett 
fästspår för reglagevajern på båda sidorna.

Funktionsprincip

Du behöver ett hus för att montera lyftspaken så du kan styra 
reglagevajrarna. Andra ändan av vajern går till vinkeljärnet på 
lövblåsaren och styr startknappen.  

Montering

1. Gör spåren för reglagevajrarna så att de är i höjd med spåret 
på lyftspaken. 

2. Skruva fast träbitarna. 

3. För in den första reglagevajern i spåret på sidan.

4. Sätt in reglagevajern i det bakre spåret på lyftspaken. Sätt in 
en gängstång på baksidan som axel för lyftspaken. Skruva fast 
en mutter med underläggsbricka på baksidan. Placera lyftspaken 
med reglagevajern på gängstången. TIPS! För att reglagevajern 
inte ska lossna från lyftspaken kan den fästas med tejp.

5. Sätt även in den främre reglagevajern och fäst i lyftspaken.

6. Sätt på den främre plattan, skruva fast och skruva på muttern 
med underläggsbricka på gängstången. Skruva fast den lilla 
stopplattan för lyftspaken.

Obs! Reglagevajrarna måste vara kopplade till lövblåsarna.
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Reglagevajer, 170 cm

Gängstång 
M12 x100
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4. Drivaggregat

5. Styrspak

Träbitar (plywoodskiva, 2 cm)

1   Sida, 69 cm x 25 cm (4 st.)

2   Hyllplan, 27 cm x 18 cm (6 st.)

3   Lövblåsare

Förberedelser

1   Såga ut sidorna, kanterna ska vara sneda så drivaggregatet 
lutar bakåt.

2   Såga till hyllplanen. 

3   Du behöver fyra lövblåsare till ditt drivagregat. Konstruera 
samma vajerkoppling som till lyftaggregaten. Sätt på ett rakt 
blåsrör på lövblåsarna.

Funktionsprincip

Drivaggregaten består av två lövblåsare vardera, som monteras 
på hyllplanen. Drivaggregaten används för att köra den svävande 
fåtöljen framåt. Du styr med hjälp av drivspakarna på höger eller 
vänster sida om fåtöljen.

Montering

1. Monterna sidor och hyllplan enligt skissen. Drivaggregaten ska 
luta lätt bakåt. Förborra skruvhålen i bitarna. Du kan använda 
träskruv med försänkt skalle, 4 x 40 mm. 

2. Sätt först in den nedre lövblåsaren i hyllan. Vänd lövblåsaren 
upp och ner och montera i husets undersida. Välj skruvlängd efter 
formen på huset. Skruvarna får bara skruvas in i husets yttre skal.

3. Sätt sedan in den övre lövblåsaren i hyllan och skruva fast.

Förberedelser

1   2   3  Såga ut bitarna ur den 2 cm tjocka plywoodskivan. 
Borra skruvhålen.

3   Gör två spår på sidan för reglagevajrarna (se ritningen).

4   Tillverka styrspaken av ett yxskaft. Gör ett axelhål och ett 
fästspår för reglagevajern på båda sidorna.

Montering

1. Gör spåren för reglagevajrarna så att de är i höjd med spåret 
på styrspaken.

2. Skruva fast träbitarna. 

3. Sätt in den bakre reglagevajern i det bakre spåret på styrspa-
ken. Sätt in en gängstång på baksidan som axel för styrspaken. 
Placera styrspaken med reglagevajern på gängstången. TIPS! För 
att reglagevajern inte ska lossna från styrspaken kan den fästas 
medsilvertejp.

4. Fäst en dragfjäder på styrspaken så att den går tillbaka. Sätt 
även in den främre reglagevajern och fäst i styrspaken.

5. Montera framsidan på huset och skruva fast en mutter med 
bricka på gängstången.

Obs! Reglagevajrarna måste vara kopplade till drivaggregaten.
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Träbitar (plywoodskiva, 2 cm)

1   29 cm x 3 cm

2   40 cm x 9 cm

3   40 cm x 3 cm

4   Styrspak (yxskaft), 45 cm lång



Slutmontering
Fäst fåtöljen på bottenplattan på lämpligt sätt. 

Tips! Fäst inte fåtöljen helt förrän du provkört. Fåtöljen kan behö-
va flyttas eftersom den balanserar hela konstruktionen. 

Skruva fast de båda drivaggregaten i bottenplattan, på respektive 
sida om fåtöljen. 

Placera de båda styrspakarna vid fåtöljen så att det är lätt att 
använda dem. Reglagevajrarna är kopplade till drivaggregaten. 

Tips! Se till att reglagevajrarna inte viks.

Sätt in de båda lövblåsarna till lyftaggregaten med rörböjarna 
i hålen i bottenplattan. Skruva fast lövblåsarna med hålband i 
bottenplattan.

Montera lyftspaken med de anslutna reglagevajrarna fram på 
bottenplattan.

Nu kan du sätta dig i fåtöljen och testa. Men se till att du har 
laddade batterier.



Material och verktyg

VerktygMaterial

  Batteridriven lövblåsare 
  Yxskaft
  Dubbelhäftande tejp
  Gängstång
  Hålband
  Mutter och bricka
  Silvertejp
  Rörböj 67°
  Skruv
  Plywoodskiva
  Dammduk
  Matta
  Vinkeljärn
  Dragfjäder

Du behöver även

  Reglagevajer
  Fåtölj
 Silvertejp

  Skruvdragare  
  Kniv
  Fil
  Handcirkelsåg
  Hålsåg
  Märkpenna
  U-ringnyckel
  Vinkelslip
  Tumstock

Bygg en svävande fåtöljen


