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Om een indruk te geven wat DO Engineering voor u kan betekenen, geven we hierbij enkele korte
voorbeelden van opdrachten die wij in het verleden hebben uitgevoerd. Wij zijn echt een one-stopshop voor al uw engineering werkzaamheden, dus daag ons uit, wij kunnen het aan!
Project 3de zitplaats Scania
Op verzoek van en in samenwerking met Scania Nederland B.V. heeft DO Engineering een 3de
zitplaats ontwikkeld voor in de cabine van Scania trucks. Het project werd in eerste instantie
geïnitieerd voor een klant die Scania vuilniswagens inzet.
Deze vrachtwagens worden normaal bemand door 3 personen, 1 chauffeur en 2 vuilophalers die de
containers verzamelen en legen. Als de vuilniswagen korte afstanden rijdt op lage snelheid, staan
de 2 vuilnisophalers op de achterzijde van de vuilniswagen. Maar als de afstanden langer en de
snelheden hoger zijn, moeten de ophalers plaatsnemen in de cabine van de vuilniswagen. Vaak zijn
er geen 3 volledige zitplaatsen aanwezig, dus moet één persoon plaatsnemen op de motortunnel
tussen de twee zitplaatsen in. Andere oplossingen zijn ook verkrijgbaar zoals een bank of een
simpele stoel (met zeer beperkte certificering). Deze simpele stoelen, gemonteerd op de
motortunnel, geven onvoldoende hoogte voor een normaal persoon om te zitten (hoofd tegen het
dak van de cabine). De meeste van deze “oplossingen” zijn tevens niet voldoende getest en
daarom niet goedgekeurd door de RDW (Rijksdienst voor Wegverkeer) en ook niet opgenomen in
de voertuigregistratie. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties, waarbij zitplaats oplossingen van
aftermarket leveranciers verwondingen of zelfs de dodelijke afloop het gevolg kunnen zijn als de
truck bij een ongeval betrokken raakt. Dit was de directe aanleiding voor Scania Nederland om op
zoek te gaan naar een veilige en volledig gecertificeerde oplossing. DO Engineering werd
ingeschakeld om de opdracht om te zetten in een oplossing.
De opdracht was: ontwikkel een 3de zitplaats die genoeg hoofdruimte biedt aan een gemiddeld
persoon (waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van standaard onderdelen), voer
simulaties uit om het ontwerp te bewijzen, maak een prototype, regel de certificeringprocedure door
de RDW en maak een manual voor het plaatsen en monteren van de 3de zitplaats in de truck.
Na het bestuderen van de huidige situatie, gebruikmakend van de beschikbare tekeningen en
modellen, heeft DO Engineering een ontwerp gemaakt en 3D model gecreëerd van de 3de zitplaats
en dit (digitaal) in de cabine van de truck gemonteerd. Na het bestuderen van de richtlijnen en
keuringseisen van de RDW werden er testen uitgevoerd met behulp van FEM, waarna een
optimalisatie van het ontwerp (voor een hoog afwerkingsniveau, sterkte, ergonomie en comfort voor
de passagier) volgde.

1 / 10

Complete 3D FEM analyse van het frame voor de 3de zitplaats inclusief een deel van de motortunnel

De basis van de 3de zitplaats is een speciaal ontworpen frame (met zeer lage bouw) dat
gemonteerd wordt op de motortunnel. Het frame verdeeld de krachten en spanningen die
voortkomen uit normaal gebruik en in het geval van een ongeval, de hoge krachten die worden
uitgeoefend op de zitplaats en onderliggende constructies. Omdat het ontwerp extreem laag is,
kunnen nu zelfs personen langer dan 1.90 comfortabel zitten.

Overzicht van het frame, componenten en constructie van het 3de zitplaats frame

Op dit frame worden originele Scania onderdelen bevestigd, o.a. originele zitvlak en rugleuning van
een Scania stoel (verkrijgbaar in diverse materiaalsoorten), originele veiligheidsgordel en
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afwerkkappen. Op deze manier past de 3de zitplaats optie geheel met de originele stoffering van het
interieur van de Scania cabine en zonder veel onderdelen aan te passen. Dit geeft het hoge
afwerkingsniveau dat door Scania gewenst is, in tegenstelling tot het lage afwerkingsniveau van de
aftermarket oplossingen.
Bij het bepalen van bevestiging en afwerken van het design details van het prototype, heeft DO
Engineering ook een snij/boor mal ontworpen die het mogelijk maakt voor Scania monteurs om
exact en snel gaten in de motortunnel te kunnen boren. Tevens kan de mal gebruikt worden om de
plastic panelen en vloerbekleding bij te snijden om makkelijke en goede afwerking mogelijk te
maken. Een complete stap voor stap handleiding voor de inbouw van de 3de zitplaats maakt het
geheel af. Dit maakt dat het voor Scania monteurs makkelijk en veilig om de 3de zitplaats in de kortst
mogelijke tijd in te bouwen. Door het hoge afwerkingsniveau van het ontwerp is de 3de zitplaats
leverbaar als een fabrieksoptie almede een aftersales optie voor Scania trucks.

Foto van de inbouwhandleiding en snij/boor mal van het 3de zitplaats frame

De volgende stap was het maken van een prototype voor het inbouwen en voor het doorlopen van
de testprocedures door de RDW (Rijksdienst voor het wegverkeer) De RDW certificering (die veel
strenger is dan de andere keuringsinstanties) zorgt ervoor dat de constructie absoluut veilig is,
voldoet aan alle Europese regels en mag daarom worden gebruikt in alle Europese landen zonder
dat de 3de zitplaats verder gekeurd hoeft te worden. RDW medewerkers hebben de Scania
werkplaats bezocht om de 3de zitplaats te onderwerpen aan de noodzakelijke tests en de door DO
Engineering ontwikkelde 3de zitplaats slaagde met vlag en wimpel voor de tests.
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Foto van de testopstelling voor de trek test op de 3de zitplaats volgens de Europese richtlijnen

Vanwege de hoge tijdsdruk op het project, heeft DO Engineering ook de eerste productie series aan
Scania geleverd. Later is de productie succesvol overgedragen aan de Scania fabriek.

Foto van de volledig ingebouwde 3de zitplaats in de Scania cabine

4 / 10

Project vogel lamp
Umut Yamac heef voor Moooi, een Nederlands designbedrijf, een schitterende Perch lamp
ontworpen. Het concept stelt een vogel voor, gemaakt van synthetisch papier. Het ontwerp kan
toegepast worden in verschillende configuraties. De vogel zelf is gemaakt van synthetisch papier
dat gevouwen wordt om een metalen frame met een speciaal ontwikkelde LED unit die een zachte
gloed afgeeft, om zo een unieke eye catcher te creëren.
Met prototypes die met de hand gevouwen zijn, bracht de introductie van de lamp op diverse shows
grote interesse teweeg. De volgende stap was het design klaarmaken voor productie. DO
Engineering werd ingehuurd om een ontwerp te maken voor het vouwen van het papier en verdere
gereedschappen om de Perch lamp te assembleren.

Product foto’s van de Perch Light in diverse configuraties
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DO Engineering heeft slimme oplossingen bedacht om het papier te vouwen, de onderdelen te
assembleren en het papier aan elkaar te lijmen. Ook hebben wij Moooi geholpen om kleine
aanpassingen aan hun ontwerp te maken om de productie van de Perch Light te optimaliseren.

3D ontwerp voor het vouwen van het lichaam van de vogel
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3D ontwerp voor het vouwen van de start van de vogel, compleet met gereedschap om te lijmen

3D ontwerp voor een positionering tool
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Project restauratie steun Porsche 911
Een klant had een steun nodig voor de restauratie van een klassieke Porsche 911. DO Engineering
heeft hiervoor een restauratie steun ontwikkeld die het mogelijk maakt om de carrosserie te roteren
en positioneren in verschillende standen om goede toegang te krijgen tot alle delen van de
carrosserie. Ook kan de hele carrosserie omhoog en omlaag worden bewogen. De restauratie
steun kan het gewicht van een volledige auto dragen, zodat de auto weer compleet in elkaar kan
worden gezet en daarna ook weer terug op zijn wielen kan worden gezet, om daarna de laatste
details af te werken.

3D ontwerp van de restauratie steun
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3D ontwerp van de restauratie steun, detail

Complete 3D FEM analyse van het frame ontwerp, gedetailleerde weergave
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Restauratie steun met gemonteerde Porsche 911 carrosserie/body
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