
Wheelsail – en landseglare på hjul 
 

All segling behöver inte ske på vatten. Denna 

nya produkt kommer kunna öka 

tillgängligheten för segling på land till ett 

överkomligt pris. Det är bara att lägga in 

Wheelsail i bilen och bege sig till en öppen plats 

där det blåser för lite landsegling. 

I ett examensarbete på LTH under våren 2016 

gjordes ett produktutvecklingsprojekt kring 

landseglare. Projektet genomfördes tillsammans 

med konsultföretaget Semcon, som själva var 

intresserade av att använda produkten vid interna 

event och mässor. Målet var att skapa en 

landseglare som är mera portabel och enklare att 

montera jämfört med befintliga på marknaden. Detta skulle uppnås utan att produkten blev dyrare än 

konkurrenterna. Företaget hade en önskan om att produkten på ett positivt sätt kunde utstråla Semcons 

värden i form av värdeorden, ”Responsibility, Credibility, Excellence”. 

Arbetet har haft fokus på konstruktion av landseglaren, då företaget själva tagit fram ett väl fungerade 

koncept för mast och segel. Flertalet olika koncept genererade och sållades ner till ett slutgiltigt 

koncept som sedan vidareutvecklades. Denna konstruktion bygger på en väska där alla delar ska få 

plats då produkten inte används. Väskan är gjord i plast och utgör aven sittplatsen till föraren, som blir 

bekväm med hjälp av skumplastdynor täckta i konstläder. Den Semcon-röda färgen på väskan är för 

att stärka utstrålningen av Semcon. 

I väskan placeras en ram gjord i aluminium, denna används för att produkten ska klara de 

påfrestningar som uppkommer vid segling, samtidigt som det funkar som koppling mellan de tre 

hjulen. Då bakhjulen är på plats blir Wheelsail 177 cm bred, detta är likvärdigt med konkurrenterna. 

Wheelsail kommer att styras med fötterna och det är detta som skiljer den från konkurrenterna. 

Fördelen med fotstyrningen är att det frigör händerna till att använda vid skotning av seglet. Ett 

problem med fotstyrningen var att det behövdes en justerbar styrpedal. Här nyttjades väskan genom att 

göra framdelen rörlig och på så sätt kunde avståndet mellan sittplats och fotpedalen justeras. 

När Wheelsail ska tas med till den tänka seglingsplatsen så kan 

hjulen användas för att göra hela produkten till en rullväska. Då 

kostnaden var en aspekt i utformningen så har produkten många 

delar som inte behöver tillverkas utan endast köpas in. Detta var att 

föredra då produkten skulle tas fram mot fåstyckstillverkningen, 

eftersom efterfrågan inte är så stor än. 

Wheelsail kommer att förbättra möjligheten för segelentusiaster att 

segla trots att de inte bor vid vatten. 


