118.314

OPITEC houten spinner
Benodigd ge-

ø10

ø22

Figuurzaag of Boortje
decoupeerzaag

Forstnerboor

Priem

Plakband

Werkplaatsvijl

Schaar

Schuurpapier

Alleslijm

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!

Aantal

Afm. (mm)

Omschrijving

Nr.

Berken triplex

1

100x100x8

Triplex

1

Kogellager

1

ø22

Kogellager

2

Stalen kogel

3

ø10

Stalen kogel

3

Afdekkapje

2

ø22

Afdek kogellager

4

Stuklijst

Algemeen:
De kogellager kan evt. door conserveringsmiddellen slecht draaien. In dat geval de lager met vetoplosbaar middel schoonmaken of de lager met een
hogedruk compressor schoon blazen (let op de veiligheidsvoorschriften).
1
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Het bouwpakket bevat 3 stalen kogels. Sjabloon 1-3 kunnen met de meegeleverde inhoud gebouwd worden. Voor meer bouwmogelijkheden (zie
sjabloon 4-6) hebben wij de extra artikelen in ons assortiment! (stalen kogel ø 6mm: Art.-Nr. 200754)

1

2
Let op:
Toerental van de boormachine aan de boor
aanpassen.

1

Gewenste sjabloon (pag. 3) uitknippen en met plakband op de triplex
plaat (1) plakken. Gaten met de priem markeren.

3

Met de forstnerboor (¢22) het middelste gat voor de kogellager (2)
doorboren en schuren.
Let op: Bij het boren een rechte houten ondergrond gebruiken.

4

Let op:
Toerental van de boormachine aan de boor
aanpassen.

2

ø10

De gaten (¢ 10 mm) doorboren en schuren. De spinner uitzagen, zaagkanten schuren en naar wens verven.

5

3
3

De kogellager (2) in het middelste gat plaatsen. Indien de kogellager
te los zit in het gat, een beetje plakband om de lager plakken en dan
plaatsen.

6

4

3
4
De stalenkogels (3) zoals afgebeeld in de voorgeboorde gaten (ø 10)
plaatsen en met lijm fixeren.
2

De afdekkapjes (4) aan beide kanten in de gaten van de kogellagers
plaatsen. Klaar!
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Sjabloon 1
Schaal 1:1

Sjabloon 2
Schaal 1:1

Sjabloon 4
Schaal 1:1

Sjabloon 5
Schaal 1:1

Sjabloon 6
Schaal 1:1

Sjabloon 3
Schaal 1:1
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