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Kverneland
Konceptdesign

I samarbejde med Kverneland har 3PART designet og udviklet en ny serie 
ballesnittere. Ballesnitterne skulle visuelt være i tråd med Kvernelands øvrige 
produktsortiment. 3PART har arbejdet med maskinernes ydre geometri og 
visuelle udtryk. 
Produktionen skulle også optimeres, sådan at kostprisen ville blive 
konkurrencedygtig på markedet.
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Serie af ballesnittere til Kverneland

Nye features og lavere kostpris

3PART leverede:
• Brugerresearch 
• Visuelt idékatalog på design og konstruktion 
• Konceptudvikling
• Grafisk design 

Opgaven: Kverneland, som producerer store 
landbrugsmaskiner, stod overfor at skulle udvikle deres serie 
af ballesnittere, så de både funktions og design mæssigt 
blev mere moderne og effektive. Endvidere var der behov for 
at udvikle nye features, som kunne styrke Kvernelands USPér 
og give virksomheden et forspring på markedet. 

Der var fokus på produktionsoptimering, så ballesnitternes 
kostpris blev mere konkurrencedygtig. 

Proces: I samarbejde med Kverneland, lavede 3PART en 
grundig research af både brugerne og markedet. Formålet 
med researchen var at identificere muligheder for at udvikle 
nye features, forankret i behov hos brugerne. 

Baseret på disse findings, udviklede 3PART et idékatalog 
over mulige innovative forbedringer til de eksisterende 
ballesnittere. De udvalgte ideer blev herefter udviklet og 
designet, så de besad det samme visuelle udtryk, som 
Kvernelands øvrige produktsortiment. Der blev også arbejdet 
med det grafiske udtryk på produkterne. 

I hele projektet var der i høj grad fokus på 
produktionsoptimering, sådan at ballesnitterne ville være 
konkurrencedygtige på markedet. 

Løsning: 3PART udviklede et designkoncept, baseret på den 
indledende research og Kvernelands mangeårige erfaring 
med med halmsnittere. 
3PART skabte envidere ny produktgrafik, så Kvernelands 
visuelle udtryk blev mere tidssvarende. 
Det lykkedes at finde de ønskede besparelser og den nye 
serie ballesnittere landede på markedet i 2014.

Resultat:

• Idékatalog over nye features og koncepter
• Design af den ydre geometri
• Optimeret kostpris
• Grafisk designlinie


