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PriemHoutlijm

Schrijf-/teken-
potlood

Liniaal Kruiskop 
schroeven-
draaier

104.966

LT-raketvoertuig met 
terugstootaandrijving

Stuklijst Aantal Afm. (mm) Omschrijving Nr.

Houten lat 1 200x50x10 Grondplaat 1

Houten lat 1 50x50x10 Opbouw voor blaaspijpje 2

Veerstaalklem 1 14-17 Houder blaaspijpje 3

Schroef 1 ø3x16 Bevestiging veerstaalklem 4

Schroefogen 4 12 Asdrager 5

Metalen assen 2 ø3x70 As 6

Stuur-/autowielen 4 ø37 Wielen 7

Blaaspijpje 1 Blaaspijpje 8

Ballon 1 Aandrijving 9

Benodigd gereedschap:

Let op!
Opitec bouwpakketten zijn na afbouw geen speelgoed, maar leermiddelen 
als ondersteuning in het onderwijs. Dit bouwpakket mag door kinderen en 

jongeren alleen onder toezicht van een volwassene worden gebouwd en 
gebruikt. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden.   

Verstikkingsgevaar!

Opgelet!
Niet geschikt voor kinderen onder 8 jaar. Kleine onderdelen die ingeademd 
kunnen worden. Kinderen onder 8 jaar kunnen stikken in niet-opgeblazen 
ballonnen. Toezicht van volwassenen Is noodzakelijk. Niet-opgeblazen bal-
lonnen buiten bereik van kinderen bewaren. Geplaatste ballonnen moeten 
verwijderd worden. Niet in de buurt van de ogen houden. Gebruik voor het 
opblazen een pomp. De ballonnen zijn gemaakt van natuurlatex; dit kan all-
ergieën veroorzaken. Koel bewaren en tegen zonlicht beschermen. Verpak-
king en gebruiksaanwijzing bewaren tot het moment van gebruik. 
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1

Op de grondplaat (1) de positie voor de asdragers (schroefogen-5) volgens de afmeting markeren en voorsteken.

2

De schroefogen (5), zoals afgebeeld, in de gemarkeerde posities 
draaien. 

3

De assen (6), zoals afgebeeld, door de schroefogen steken en aan beide 
kanten elk een wiel (7) bevestigen. 

4

De houten lat (2) gecentreerd en gelijk met de rand op de grondplaat 
(1) lijmen.

5

De veerstaalklem (3) met behulp van de schroef (4) in het midden 
op de houten opbouw (2) bevestigen. Zie afbeelding! Het schroefgat 
voorsteken.
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6

Het blaaspijpje (8) zoals hierboven getekend, gecentreerd in de veer-
staalklem (3) plaatsen.

8 7

De ballon (9) aan het blaaspijpje bevestigen, zo dat deze 
vastzit. 

9

8 Klaar!

Het gebruik:

De ballon door het blaaspijpje opblazen. Zet het voertuig op de grond 
en laat los. 

Het voertuig wordt voortgestuwd door de uitgaande lucht - terugslag.

Rijric
hting
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