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ONTWIKKELD DOOR YVON MASYN

http://www.instructables.com/id/masynmachiens-workshops

113.794

R o b o t b o r s t e l  ' W e r v e l w i n d '

Benodigd gereedschap:  
Soldeerbout, soldeer 
Striptang 
Lijmpistool 
Schroevendraaier

Stuklijst     

Materiaal Aantal Afm.(mm) Omschrijving Nr.

Kop afwasborstel 1 ø40 borstel 1

Batterijhouder 1   2

Micro schuifschakelaar 1 19x6 aan/uit schakelaar 3

Motor R20 1  aandrijving 4

Kroonsteen 1  onbalans 5

Schroef 2 3x8 bevestiging onbalans 6

Let op!  
 

Opitec bouwpakketten zijn gericht op het onderwijs. Dit 
bouwpakket mag door kinderen alleen onder toezicht 

van een ter zake kundige volwassene worden gebouwd 
en gebruikt. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 

maanden. Verstikkingsgevaar! 
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Bouwbeschrijving
Stap 1:

Knip de rode draad van de batteri-
jhouder (2) zoals op de afbeelding 
wordt getoond in 2 gelijke stukken. 
Strip de uiteinden en vertin deze.

Stap 2:

Soldeer (draai) de rode draad van de 
batterijhouder (2) met de buitenste 
aansluiting van de schakelaar (3).  
Verbind het rode stuk naar het 
midden-connector van de scha-
kelaar (3) en soldeer het andere 
uiteinde aan op de positieve (cirkel 
teken) van de motor (4).
Verbind de zwarte draad van de 
batterijhouder met de motor. (Zie 
afbeelding)

Stap 3:

Breng de motor (4) zoals afgebeeld 
m.b.v. een lijmpistool aan op de 
borstel (1) en wel zo dat de motoras 
en een deel van de behuizing van de 
motor iets uitsteken.

Stap 4:

Lijm de batterijhouder (2) als op de 
foto in het midden achter de motor 
op de borstel (1) m.b.v. een lijmpis-
tool. 

Stap 5:

Lijm de schakelaar (3) zoals afgebeeld 
met een lijmpistool op het nog vrije 
vlak van de borstel; de schakelaar 
moet naar buiten wijzen!

Stap 6:

Zet de kroonsteen (5) als op de foto 
met een schroef (6) vast op de moto-
ras.

Stap 7:

Draai de 2e schroef (6) in het buitens-
te gat van de kroonsteen.

Stap 8:

Leg een AA batterij in de batterijhou-
der (2). 
Klaar!

Door het aanzetten van de schakelaar (3) begint de borstel ongecontroleerd heen en weer te bewegen. 
Men kan meerdere borstels door een doolhof laten bewegen; de snelste is dan de winnaar! Het is ook mogelijk de borstel in 
verf te dopen en op een blad of papier met een glad oppervlak te laten bewegen om de bewegingen te schilderen.....

Controle werking: breng een AA batterij 1.5 V aan en zet de scha-
kelaar aan. De motor moet draaien; als dat niet het geval is, verbin-
dingen controleren!


