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Sekačka na trávu

Lawnmower

Zásady pro vypracování:

1. Navrhněte design zahradní sekačky na trávu.

2, Proveďte rešerši v oblasti travních sekaček, stanovte hodnotící kriteria a na základě ana|ýzy běŽně
dostupných sekaček stanovte cíle své bakalářské práce.

3. Navrhněte minimálně 3 varianty designu sekačky včetně typu pohonu, pro vybranou nejlepší variantu
zpracujte návrh konstrukce a specifikaci pouŽitých materiá|ů.

4' Zprac,$te ergonomickou rozvahu pro stanovenÍ zák|adnich rozměrů sekačky a optimální umístění
úchopových bodů, proveďte nezbytné pevnostní výpočty vybraných prvků konstrukce (bude upřesněno v
průběhu řešení).

5' Vytvořte vizualizaci finálního návrhu a k obhajobě ýzický model vybrané části sekačky'

6. Bakalářská práce bude vyhotovená v souladu s požadavky a předpisy FS, výkresová dokumentace
minimálně na formátu A 1'
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Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro Vypracováni zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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