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TECNOLOGIA A LASER
POSSIBILITANDO O AUTO AJUSTE
DA CALHA AO TAMANHA DA BOLA

O objetivo deste projeto foi criar um produto novo que seja capaz
de se ajustar aos diferentes tamanhos que bola.
A regra de bocha a bola 270 mm +/- 8 mm
que em centímetro em seu diâmetro pode
variar de 8,5 cm a 9 cm.
Sabemos que se a bola tiver levemente
tocando em três pontos da calha ela vai ter
uma maior precisão, no fundo e nas duas
laterais, diferente se a bola estiver com
folga dentro da calha ela pode sair
batendo em suas laterais e sua trajetória ser
modificada, ou se estiver muito arrochada
nas laterais perdera velocidade e ficara
impossibilitada de chegar nas distancias
maiores.
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ÁREA DE CORTE 90 CM POR 150 CM

Como a precisão dos cortes o fundo
da calha é cortado precisamente a 12
cm de largura.
MDF 15 mm ou 1,5 cm
E para ter o ajuste das laterais a
furação do acrílico é feito não em
círculo e sim em elipse de 6mm/3,5mm
permitindo a calha abrir ou fechar
conforme necessidade.

CONCLUSÃO
Essa estratégia não apenas permite a compra da calha para o
ajuste de suas bolas, mas pode também ser estratégias de jogo
com diferentes bolas, bolas maiores e mais pesadas ou bolas
menos e mais rápidas, dependendo do adversário que se vai
enfrentar, como isso o jogo de bocha da classe BC3 pode ter
mais variedades de jogadas e estratégias.
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