N° 200.240

Racecircuit



„Scherpe bochten“

Op de achtergrond vinden de
voorbereidingen voor de race
plaats: pitstop, training, teamafspraken, olie verversen, bijvullen
brandstof, de laatste interviews,
het stoplicht op rood, nog een
paar momenten, geel, de vlag,
groen -> GO !!! Vol gas, niet kletsen, stuklijsten controleren, bouwhandleiding lezen, in de bocht
naar de volgende pagina, vijlen,
zagen, boren, raspen, schuren,
nu wordt het steeds kleurrijker,
motortest, je klasgenoot is
sneller, de achtervolging begint
----- - de bel gaat. Geweldig, bijna gehaald!
Bij de volgende techniekles je
werkstuk afmaken en daarna meteen naar de prijsuitreiking in de
wiskunde les, of je ook zo snel
kunt rekenen en curves kan tekenen.

Werk
b

lad

Bijpassende
werkbladen
kunt u gratis downloaden

www.aduis.com

Naam:

Groep / klas:

Inhoud:

Onderdelen:

Gereedschap:

1 stuk triplex

300 x 300 x 6 mm

A

potlood, liniaal, schaar,

1 stuk triplex

80 x 70 x 6 mm

C

alleslijm, houtlijm

1 stuk triplex

80 x 35 x 10 mm

D

schuurpapier, vijlen

1 houten lat

90 x 15 x 10 mm

S

ﬁguurzaag, ijzerzaag

2 houten latten

210 x 10 x 5 mm

G,H,J,L

1 houten lat

160 x 5 x 5 mm

K,M

1 rondhoutje

160 x Ø 10 mm

N

1 rondhoutje

70 x Ø 3 mm

O,P

boormachine

5 houten wielen

Ø 40 mm met groef

E,F

verf, penselen

1 transmissiemotor

toffelzaag, verstekbak
schroevendraaier, combinatietang

boortjes Ø 2,5 en Ø 3 mm

event. zelfklevende transparante folie

1 siliconenslang

700 mm

1 lasdraad

250 x Ø 1 mm

1 voorbedrukt vel

1 kabel geïsoleerd

900 mm

2 voorbedrukte vellen gebouwen

3 magneten neodymium

Ø 8 x 4 mm

2 moeren

M3

4 schroeven

M 3 x 20 mm

6 schroeven

2,9 x 6,5 mm

4 tussenringen
2 schroeven

M3

2 schroeven

3 x 17 mm

M 3 x 25 mm

1 koperen schakelaar

30 x 5 mm

Inhoud

R
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De bouwinstructies:
1. Overzicht:
Verschaf jezelf een
overzicht:
batterij 4,5 V

C

F

M 3 x 25 mm

M 3 x 20 mm

R
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F

F
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2,9 x 6,5 mm

3 x 17 mm
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2. Het racecircuit - delen (A en B):
Tip: Voorzie het voorbedrukte vel (B) voor het racecircuit
(op de zichtzijde) van zelfklevende transparante folie.
• Breng lijm (alleslijm) op de grondplaat (A) aan.

B
A

• Verdeel de lijm (alleslijm) met een spatel (houten lat) dun
maar het gehele gebied beslaand op de grondplaat (A).
• Lijm het voorbedrukte vel (B) op het triplex (A) en
strijk het voorzichtig glad.
-> Het beste kun je hierbij gebruik maken van een
houten lat of een liniaal en werk je weg van het midden naar buiten.
• Verzwaar het geheel bij het drogen.
-> Dit kun je het beste doen met de voorzijde naar beneden op een schone – vlakke
ondergrond en op de achterzijde plaats je
bijvoorbeeld een boek om het te verzwaren.
• Boor de gaten in de aangegeven diameters.
Handleiding

Lijm c.q. alleslijm het gehele
gebied beslaand aanbrengen!

A/B

S
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• Zaag het racecircuit (A, B) met de ﬁguurzaag uit en
werk de gezaagde randen met schuurpapier na.

3. Het aandrijfblok:
• Steek de prikpunten op deel (C) met een priem
voor.
prikpunten

• Teken de uitsparingen op en zaag ze met de
ﬁguurzaag uit.

C

• Werk de gezaagde randen met schuurpapier na.
• Lijm de delen (C, D) samen.
D
C
assen afzagen

• Zaag de as van de transmissiemotor met een ijzerzaag
af en ontbraam de uiteinden met een vijl.

E

• Plaats wiel (E) op de as van de transmissiemotor.
transmissiemotor

• Bevestig de transmissiemotor met 4 schroeven op
deel (C).
• Schroef het aandrijfblok op deel (A).

2,9 x 6,5 mm

D
C
D
E

E

C
A

3 x 17 mm
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4. De wielen (F):
• Bevestig de 4 wielen (F) op de
bodemplaat.

F

D

F

F

M3 x 20 mm

F
A
5. Het batterijvak:

tussenring M3

G

• Zaag de delen (G en H) af.

H

H

• Lijm de delen (G en H) op de grondplaat.

G

• Draai de schroeven met moeren voor het
batterijcontact in de grondplaat (A).

M3 x 25 mm

F
H

H

moer M3

6. De racewagens:
• Zaag de delen (J) af.

J

J

J

• Vijl de delen (L) eerst schuin en zaag ze pas
daarna op de aangegeven lengte af.

L

2)

• Zaag de delen (K en M) af.

K

• Zaag de wielen (N) af en rond de randen met
schuurpapier af.

K

L
L

L
1)

L

L

K

L
M

M

M

M

M

M

rondhoutje Ø 10 mm
N N N N N N N N N N N N
12 stuks van 8 mm

 Lijm de delen (J en K) samen.
 Lijm de delen (L en M) op.
 Lijmen de wielen (N) op.

K




J

 Lijm op elke racewagen een magneet
met alleslijm.

• Beschilder je racewagens op basis van je eigen
ideeën en wensen.
Handleiding

L
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 N
M
2 mm
21 mm

N

N
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magneet
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7. De besturing - stroomcircuit:
S

• Steek de prikpunten in deel (S) met een priem voor.

prikpunten

• Buig de koperen schakelaar (T) volgens de sjabloon.

2,9 x 6,5 mm

T
Buigsjabloon deel (T):

2,9 x 6,5 mm

S

• Bevestig de schakelaar (T) en de schroeven volgens
de afbeelding.
• Knip de kabels ,, volgens de opgegeven lengte af en
verwijder het isolatiemateriaal van de uiteinden (ca. 15 mm).
Kabel 

200 mm

Kabel 

350 mm

Kable 

350 mm

Schakelschema:

schakelaar
kabel 

+

batterij

• Sluit de kabels volgens het schakelschema aan.

motor
kabel 

• Plaats een batterij en laat hem proefdraaien.
8. De aandrijfslang:
• Zaag rondhoutje (O) af.

P

O

• Bepaal de lengte van de slang (R), door hem om de
vijf wielen te leggen.
-> Zorg ervoor dat de slang (R) zich in de groeven van
de wielen bevindt.
• Span slang (R) slechts matig en snijd hem op de
juiste lengte af.
• Steek de uiteinden van de slang (R) ineen en test of
deze strak genoeg gespannen is, dat het goed loopt
en niet tegen het aandrijfwiel (E) aanloopt.
-> Indien nodig slang (R) een beetje inkorten.

O

F

F

E

R

slang (R) maar matig spannen, dan dienovereenkomstig afsnijden!

F
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O

O

R

+

deel (P) goed bewaren!

reserve

• De uiteinden opschuren tot deze een Ø van 2 mm
hebben.
• Lijm deel (O) tot de helft in de slang (R).

kabel 

-

F
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lasdraad Ø 1 mm

• Knip de lasdraad Ø 1 mm in
max. 5 mm lange stukken.
Let op: Opdat de kleine lasdraadstukken niet verloren gaan, kun je ze het beste in een container
knippen (bijvoorbeeld een emmer of doos)!
• Vul deze korte lasdraadstukken in de slang (R).
• Steek de uiteinden van de slang (R) in elkaar.
• Plaats de auto‛s op het circuit en start de eerste
race.

9. Gebouwen, ﬁnishvlag, advertentieborden:

Tip: Kras de perforaties in (= randen waar het voorbedrukte karton later gevouwen wordt), zodat het
karton precies kan worden gevouwen.
-> Niet doorsnijden!

H

• Knip de sjablonen van de gebouwen uit.

perforatie (vouwlijn)

• Vouw de gebouwen en plak ze op de plakranden
samen.

 Plaats het hoge gebouw over het aandrijfblok en

P

het lage over het batterijvak.



 Snij het voorbedrukte vel met de ﬁnishvlag uit en
plak deze op het rondhoutje (P).

 Plaats de ﬁnishvlag in de grondplaat (A).
 Maak met behulp van het voorbedrukte vel en





het resterende karton nog advertentieborden
voor je uw favoriete sponsors.


Nu kan de race beginnen!

Veel plezier en succes!
Handleiding



