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                                                                    Let op!
Opitec bouwpakketten zijn na afbouw geen speelgo- ed, maar leermiddelen als 
ondersteuning in het ped- agogisch vakgebied.Dit bouwpakket mag door kinde- ren 
en jongeren alleen onder toezicht van een volwassene worden gebouwd en gebruikt. 
Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Verstikkingsgevaar!
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Stuklijst

Nummer Aantal    Omschrijving   Materiaal Afmetingen (mm)
1
2

1
1

  bodemplaat   
aandrijfwielen, zwengel,   

spaanplaat
multiplex

10x150x210
  5x200x200

3 12 raamwerk, steunen  grenenhout 15x15x250

4 5 lagers, verbindingen  grenenhout    5x15x150

5 3 assen  rondhout    ø 8 x 250

6 4 assen, pluggen, aandrijving  rondhout, lat    ø 3 x 245



Stuklijst: nummer  1

1. Het zagen van de 
     bodemplaat
     (spaanplaat)

Stuklijst: nummer 3

2. Het zagen en boren 
     van het raamwerk
     (groot)

boorgat = 10 cm diep!

Stuklijst: nummer 3

3. Het zagen van het raamwerk( klein)

raamwerk 2 x samenlijmen.
Let op de positie van de 
boorgaten!
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Stuklijst: nummer 3

4. Het zagen en boren van de
     houder t.b.v. de as

Stuklijst: nummer 3

5. Het zagen van onderdelen uit 
     reststukken

Stuklijst: nummer 4

6. Het zagen en boren van de houder 
     t.b.v. de as

schaal 1:1

in het midden 
boren

lagerbok samenlij-
men
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Stuklijst: nummer 3
7. Het zagen en boren van de 
     dwarsbalken

Stuklijst: nummer 4
8. Constructiedelen zagen en boren

in het midden 
boren

Stuklijst: nummer 6
9. Het zagen en schuren van de pluggen

10. Het samenlijmen van het raamwerk, lagerbok (in het midden) en dwarsbalken

schaal 1:1



11. Het maken van het grote aandrijfwiel met draaielement

Stuklijst: nummer 8 Stuklijst: nummer 5

schaal 1:1

schaal 1:1

Sjabloon 1
Stuklijst: nummer 2
(zie pagina 11)

Stuklijst: nummer 8

Sjabloon 2a 
Stuklijst : nummer 2 
(zie pagina 11)

Sjabloon 2c  
Stuklijst: nummer 2 
(zie pagina 11)

Sjabloon 2b 
Stuklijst : nummer 2 
(zie pagina 11)

 aandrijfwiel nog niet 
vastlijmen!
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lichtjes schuin maken3 x
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Positie van het aandrijfwiel op 
het rondhout ø 8 x 250 mm. 
Nog niet vastlijmen!

12. Het maken van het kleine aandrijfwiel met zwengel

Stuklijst: nummer 6

Stuklijst: nummer 5

schaal 1:1

Stuklijst: nummer 5

Stuklijst: nummer 6

schaal 1:1

Sjabloon 3 
Stuklijst : nummer 2 
(zie pagina 11)

Sjabloon 4 
Stuklijst : nummer 2 
(zie pagina 11)

lichtjes schuin maken



Veranderende beweging

Bovenaan-
zicht

bodemplaat

af
st

an
d=

 9

afstand= 40

positie van de geleiding

Leonardo da Vinci I
100.917



positie: zie 
pagina 6

140

Stuklijst: nummer 2

13. De houder voor de lagerbok

Sjabloon 5 
(zie pagina 11)

Stuklijst: nummer 3

14. Dragers  t.b.v. de lagerbok

schaal
1:1

Stuklijst: nummer 1

15. Met bodemplaat verlijmen
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2x

16. Lagerbokken

Stuklijst: nummer 3

positie: zie pagina 6

Stuklijst: nummer 3/4

17. De arrêteerinrichting

schaal 1:1

schaal 1:1

Nummer 3

Nummer 4

schaal 1:1
Nummer 3
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18. Rondhout

Stuklijst: nummer 5

schaal 1:1

Stuklijst: nummer 6

uiteinden schuin 
maken

Positie zie pagina 6

schaal 1:1
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Sjabloon voor multiplex plaat,
 schaal 1:1

Afrondingen straal 5
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zu 1. Spanplatte sägen

1.1. Spanplatte 210 x 150 x 10 mm nach Maßangaben mit Messstab, spitzem Bleistift und 
Anschlagwinkel teilen. Mit Feinsäge die Spanplatte sägen, die Kanten mit Schleifpapier leicht 
schleifen.

zu 2. Rahmenleiste groß sägen und bohren

2.1. Vier Leisten 15 x 15 x 250 auf 200 mm Länge kürzen und nach Zeichnung Ø 3 mm  
ca. 10 mm tief bohren. Anschließend Sägekanten leicht schleifen. Reststücke werden später 
benötigt.

zu 3. Rahmenleiste klein sägen

3.1. Aus zwei Leisten 15 x 15 x 250 mm vier Zuschnitte mit 120 mm Länge zusägen und 
Sägekanten leicht schleifen.

3.2. Rahmenleiste groß und Rahmenleiste klein zu einem Rahmen zusammenleimen.  

Achtung:  Bohrungen sind alle auf der gleichen Höhe und zeigen alle in die gleiche  
  Richtung. 

zu 4. Lagerbockelement (groß) sägen und bohren

4.1. Eine Leiste 15 x 15 x 250 mm auf 170 mm kürzen und nach Zeichnung Ø 8,5 mm bohren. 
Sägekanten schleifen. 

zu 5. Lagerbock-Querleisten sägen

5.1. Aus Leistenresten 2 Teile mit ca. 50 mm Länge zusägen und Sägekanten schleifen. 

zu 6. Lagerbockelement (klein) sägen und bohren 

6.1. Eine Leiste 5 x 15 x 150 mm auf 115 mm kürzen und nach Zeichnung Ø 8,5 mm bohren. 
Sägekanten schleifen.

6.2. Achshalter nach Zeichnung zum Lagerbock zusammenleimen. 

zu 7. Rahmen-Querstreben sägen

7.1. Aus 2 Leisten 15 x 15 x 250 mm vier Querstreben mit 100 mm Länge sägen und Sägekanten 
schleifen.

zu 8. Konstruktionsleisten sägen und bohren

8.1. 2 Leisten 5 x 15 x 150 mm nach Zeichnung Ø 3 mm und Ø 8,5 mm bohren.
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Deel 1. Het zagen van de spaanplaat

  1.1 Teken de spaanplaat 210 x 150 x 10 mm conform de aangegeven afmetingen met behulp van een 
   duimstok en een spits potlood. Zaag de spaanplaat met een fijne zaag. Schuur de zijkanten lichtjes 
   met schuurpapier.

Deel 2. Het zagen en boren van het raamwerk (groot)

  2.1 Kort de 4 latjes 15 x 15 x 250 in tot 200 mm en boor ze als op de tekening ø 3 mm ca 10 mm diep.                    
       schuur de boorgaten netjes. De reststukken heb je later nog nodig! 

Deel 3. Het zagen van het raamwerk( klein)

  3.1  Zaag van 2 stukken hout 15 x 15 x 240 mm, 4 stukken van 120 mm lengte en schuur de zaagkant netjes.
  3.2  Lijm het grote raamwerk en het kleine raamwerk  tot één geheel. 

  Let op!  Let op dat de gaten zich op gelijke hoogte en in dezelfde richting bevinden!

Deel 4. Het zagen en boren van het lagerbok-element (groot)

  4.1 Kort een latje van 15 x 15 x 250 mm in tot 170 mm en boor dit als op de afbeelding ø 8,5 mm. Zaagkant 
          netjes schuren.

Deel 5. Het zagen van de dwarsbalk van de lagerbok

  5.1 Zaag van de reststukken 2 onderdelen met een lengte van 50 mm; schuur de zaagkanten.

Deel 6. Het zagen en boren van het lagerbok-element (klein)

  6.1  Kort een latje van 5 x 15 x 150 mm in tot 115 mm en boor dit als op de tekening ø 8,5 mm. Zaagkant 
          netjes schuren.
  6.2  Lijm de houder t.b.v. de as als op de tekening op de lagerbok.

Deel 7. Het zagen van de dwarsbalken t.b.v. het raamwerk

  7.1  Zaag uit 2 latjes 15 x 15 x 250 mm, 4 dwarsbalken van 100 mm lengte; schuur de zaagkanten.

Deel 8. Het zagen en boren van de constructiebalken

  8.1  Boor 2 latjes 5 x 15 x 150 mm als op de tekening ø 3 mm en ø 8, 5 mm.
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zu 9. Stifte sägen und schleifen

9.1. Von einem Rundstab Ø 3 x 245 mm vier Stifte mit einer Länge von 20 mm absägen und 
jeweils an den Enden leicht anfasen. 

zu 10. Rahmen, Lagerbock, Querstreben und Konstruktionsleisten/Stifte zusammenleimen

10.1. Je eine Konstruktionsleiste mit Ø 3 mm Bohrung nach Plan so anleimen, dass die Bohrungen 
fluchten und mit 2 Stiften gesichert werden können. 

zu 11. Antriebsrad groß mit Umlenkelement herstellen

11.1. Schablone (Seite 11) auf die Sperrholzplatte übertragen und Teile mit Laubsäge aussägen – 
Sägekanten schleifen.

11.2. Antriebsrad groß nach Schablone mit Ø 3 mm und Ø 8 mm bohren.

11.3. Von 2 Rundstäben Ø 3 x 245 mm  werden 16 Teile mit einer Länge von 20 mm  abgesägt und 
nach Zeichnung angespitzt. 

Hinweis:  Rundstab erst mit einem Spitzer anspitzen und dann absägen!

11.4. Rundstäbe mit den Spitzen nach oben bündig in die Scheibe leimen.

11.5. Von einem Rundstab Ø 8 x 250 mm eine Welle mit einer Länge von 82 mm absägen. An 
einem Ende nach Zeichnung zwei Bohrungen Ø 3 mm um 90° versetzt bohren.  

Hinweis:  Rundholz in einem Maschinenschraubstock einspannen.

11.6. Von einem Rundstab Ø 3 x 245  mm 2 Sicherungs-Stifte mit eine Länge von 20 mm absägen 
und jeweils an den Enden anfasen.

11.7. Übertragungsteile (Schablone 2 a – 2 c auf Seite 11) herstellen und mit Rundstab  
Ø  3 x 20 mm bündig aufsetzen.

11.8. Das große Antriebsrad wird mit der Welle im Lagerbock gelagert. Welle mit 2 Stiften sichern. 

Hinweis:  Teile nicht verleimen 

zu 12. Antriebsrad klein mit Kurbel herstellen

12.1. Schablone (Seite 11) auf die Sperrholzplatte übertragen und Teile mit Laubsäge aussägen – 
Sägekanten schleifen.

12.2. Nach Möglichkeit beide kleinen Antriebsräder in einem Arbeitsgang mit den Ø 3 mm und  
Ø 8 mm bohren.

12.3. Von einem Ø 3 mm Rundstab 8 Teile mit einer Länge von 30 mm absägen und schleifen.

12.4. Rundstäbe und kleine Antriebsräder nach Zeichnung zusammenleimen.

12.5. In die große Welle Ø 8 x 250 mm zwei Bohrungen Ø 3 mm um 90° versetzt bohren.  

Hinweis:  Rundholz in einem Maschinenschraubstock einspannen.

12.6. Kurbel aus Sperrholz (Schablone 4) und Rundholz Ø 8 x 40 herstellen.

12.7. Von einem Rundstab Ø 3 x 245  mm 2 Sicherungs-Stifte mit einer Länge von  
20 mm absägen und jeweils an den Enden anfasen.
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Deel 9. Het zagen en schuren van de pluggen

  9.1  Zaag van het rondhout ø 3 x 245 mm vier pluggen met een lengte van 20 mm en schuin deze aan de   
          uiteinden af. 

Deel 10. Het samenlijmen van de lagerbok, dwarsbalken en constructiedelen/pluggen

  10.1   Lijm als de afbeelding een constructielat met een gat ø 3 mm zo dat de gaten op één lijn staan en met 
             een plug ter versteviging kunnen worden vastgezet.  

Deel 11. Het maken van het grote aandrijfwiel met draaielement

  11.1  Neem het sjabloon (pagina 11) over op de multiplex plaat en zaag de onderdelen uit met een 
            figuurzaag. De zaagkanten netjes schuren.

  11.2  Boor het grote aandrijfwiel als op het sjabloon ø 3 mm en ø 8 mm.  

  11.3  Zaag van 2 stukken rondhout ø 3 x 245 mm 16 stukken met een lengte van 20 mm af. Maak deze als op 
           de afbeelding spits.

  Tip!  Maak de rondhoutjes eerst spits met een puntenslijper en zag ze daarna pas af!

  11.4  Lijm de rondhoutjes met de punt naar boven in de schijf.

  11.5  Zaag van een stuk rondhout ø 3 x 245 mm een as met een lengte van 82 mm af. Boor aan het uiteinde  
            als op de afbeelding 2 gaten 3 ø mm in een hoek van 90 ° ten opzichte van elkaar.

  Tip!   Zet het rondhout vast in een bankschroef!

  11.6  Zaag van een stuk rondhout ø 3 x 245 mm 2 pluggen met een lengte van 20 mm. Schuin deze 
            aan de uiteinden wat af.

  11.7  Maak de delen ten behoeve van de overbrenging (sjabloon 2 a-2c op pagina 11)  en maak deze vast 
            aan het rondhout ø 3 x 20 mm. 

  11.8  Bevestig het grote aandrijfwiel met de as in de lagerbok. Zet de as vast met de 2 pluggen.

  Tip!  De onderdelen niet lijmen!

Deel 12. Het maken van het kleine aandrijfwiel met zwengel

  12.1  Neem het sjabloon (pagina 11) over op de multiplex plaat en zaag de delen uit met een figuurzaag. 
            Schuur de zaagkanten.

  12.2  Indien mogelijk de beide kleine aandrijfwielen in één handeling ø 3 mm en ø 8 mm boren. 

  12.3  Zaag van een stuk rondhout ø 3 mm 8 stukken met een lengte van 30 mm en schuur deze.

  12.4  Lijm de rondhoutjes en de aandrijfwielen als op de afbeelding.

  12.5 Maak in de grote as ø 8 x 250 mm twee gaten ø 3 mm in een hoek van 90 ° ten opzichte van elkaar.

  Tip!  Zet het rondhout vast in een bankschroef!

  12.6 Maak van het multiplex (sjabloon 4) en het rondhout ø 8 x 40 de zwengel.

  12.7  Zaag van het rondhout ø 3 x 245 mm 2 pluggen met een lengte van 20 mm. Schuin de pluggen 
            aan de uiteinden af.

  12.8  Monteer het kleine aandrijfwiel met de as in de dwarsbalk met het gat voor de lager. Het kleine 
            aandrijfwiel grijpt daarbij in de linkerkant van het grote aandrijfwiel. Zet de as vast met de 2 pluggen.
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12.8. Kleines Antriebsrad mit der Welle in den Querstreben mit Lagerbohrung montieren. Das 
kleine Antriebsrad greift dabei auf der linken Seite in das große Antriebsrad. Welle mit zwei 
Stiften sichern.

zu 13. Lagerbockhalterung sägen

13.1. Lagerbockhalter (Schablone 5) aus Sperrholzplatte sägen und Kanten schleifen. 

zu 14. Lagerbockträger sägen

14.1. Aus zwei Leisten 15 x 15 x 250 drei Stützen mit einer Länge von 100 mm absägen und 
Sägeschnitte schleifen. Danach Lagerbockträger mit Lagerbockhalterung nach Plan 
verleimen! 

zu 15. Lagerbockträger/Lagerbockhalterug mit Grundplatte (Spanplatte) verleimen

zu 16. Lagerböcke

16.1. Aus Holzleisten 15 x 15 x 250 mm zwei Lagerböcke 15 x 15 x 25 mm sägen und an einem
Ende die Kanten nach Plan anfasen. Bohrung mit Ø 8,5 mm anbringen. Lagerböcke nach 
Zeichnung (siehe Seite 6) auf Lagerbockhalterung leimen. 

zu 17. Arretierung

17.1. Zur Führung des Antriebes aus einer Holzleiste 15 x 15 x 250 mm zwei Teile mit einer Länge 
von 80 mm und zwei Teile mit einer Länge von 15 mm sägen und die Kanten schleifen.  

17.2. Zwei Leisten aus Pos. 4 mit einer Länge von 110 mm sägen. 

17.3. Nach Plan Teile zur Arretierung verleimen!  

Hinweis:  Auf Passung achten! 

zu 18. Rundstab

18.1. Einen Rundstab Position 5 auf eine Länge von 200 mm kürzen und nach Plan mit einer 3 mm 
Bohrung versehen. Stift aus Position 6 mit einer Länge von 25 mm herstellen, die Enden 
leicht anfasen. 

18.2. Verbindung zwischen Schubstange und Antriebswelle durch Übertragungsteile (siehe 11.7) 
herstellen.
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Deel 13. Het zagen van de houder voor de lagerbok

  13.1  Zaag de houder voor de lagerbok (sjabloon 5) uit de multiplex plaat en schuur de kanten.

Deel 14. Het zagen van de dragers voor de lagerbok

  14.1  Zaag uit 2 stukken hout 15 x 15 x 250 mm drie steunen met een lengte van 100 mm; schuur de 
            zaagsneden. Verlijm daarna de drager van de lagerbok met houder zoals op de afbeelding is te zien.

Deel 15. Het samenlijmen van de drager en de houder t.b.v. de lagerbok

Deel 16. De lagerbokken

  16.1  Zaag uit de houten latjes 15 x 15 x 250 mm 2 lagerbokken 15 x 15 x 25 mm; schuin ze aan één zijde 
            als op de afbeelding af.  Boor een gat ø 8,5 mm. Lijm de lagerbokken als op de tekening (zie pagina 6)
            op de houder voor de lagerbok.           

Deel 17. De arrêteerinrichting

  17.1 Zaag voor de geleiding van de aandrijving uit een houten lat 15 x 15 x 250 mm 2 delen met een lengte  
           van 80 mm en 2 delen met een lengte van 15 mm. Schuur de kanten netjes.

  17.2  Zaag twee latjes (stuklijst nummer 4) op een lengte van 110 mm.

  17.3 Verlijm als op de afbeelding de onderdelen voor de arrêteerinrichting.

  Tip!  Let op dat alles goed past!

Deel 18. Het rondhout

  18.1  Kort een rondhout (stuklijst 5) in tot een lengte van 200 mm en boor hier als op de tekening een gat ø 
            3 mm in. Maak een plug (stuklijst 6) met een lengte van 25 mm. Schuin de uiteinden lichtjes af.

  18.2  Maak de verbinding tussen drijfstang en aandrijfas met behulp van de onderdelen t.b.v. de 
            overbrenging. (zie 11.7)
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Funktionsprüfung:

1. Kurbel betätigen – Schubstange bewegt sich hin und her 

Fehler und Fehlerbehebung:

1. Evtl. können die Antriebsräder haken – Antriebsräder auf den Wellen neu ausrichten. 

2. Schubstange hakt – Antriebseinheit schlägt auf dem Lagerbockhalter an – Horizontalantrieb nach links 
oder rechts verschieben. 

3. Schubstange klemmt – Lagerböcke fluchten nicht – Schubstange ausbauen und etwas abschleifen. 

Ist eine optimale Funktion gewährleistet, werden die Antriebsräder auf den Wellen verleimt! 
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Het testen van de werking:

  1. Beweeg de zwengel -  de drijfstang beweegt heen en weer.

Fouten en het herstellen van de fouten

  1. Eventueel kunnen de aandrijfwielen haken – aandrijfwielen opnieuw op de assen richten.

  2. Drijfstang haakt – aandrijving komt tegen de lagerbok aan – horizontale aandrijving naar links of rechts   
   verschuiven.

  3. De drijfstang klemt- lagerbokken zijn niet uitgelijnd – drijfstang uitnemen en wat afschuren.

  Lijm pas wanneer het werkstuk naar behoren functioneert de aandrijfwielen op de assen!


