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INLEIDING

VOOR DE ,,CONSTRUCTOR”-MODELBOUWER

*

Nu je eigenaar bent geworden van een ,,Constructor”-metaalbouwdoos, wensen wij je veel prettige uren

met het bouwen van de voorbeelden die in dit boekje zijn opgenomen.

Maar vooraf willen wij een paar dingen vertellen die heel belangrijk zijn.

De grotere machines en werktuigen uitgezonderd, staat bij elk voorbeeld aangegeven welke onderdelen

er voor worden gebruikt. Je doet er goed aan, orn al deze onderdelen eerst apart klaar te leggen voordat

je met het bouwen van het uitgezochte model hegint.

Nu staan er in dit boekje een groot aantal modellen, maar zelfs als deze allemaal gebouwd zijn, kunnen

er nog veel meer van worden gemaakt. Hoe dan? Wel, heel eenvoudig!

Je kunt zelf iets nieuws bedenken en dat dan gaan bouwen. Als je buiten bent, kijk je goed uit hoe een

bepaalde auto, een melkwagen, een liijskraan, een baggermolen en tal van andere dingen er uil zien.

Het is mogelijk, dat daarbij enige onderdelen moeten worden gebruikt die niet in je eigen doos voor

komen. Ga dan even naar de zaak waar deze doos is gekocht. Daar zijn alle onderdelen los verkrijgbaar.

Ms je na enige tijd nog grotere modellen wilt bouwen, dan zijn daarvoor aanvullingsdozen te krijgen.

Op de bladzijde waar staat ,,lnhoud Constructor bouwdozen” vind je duidelijk aangegeven wat er alle

maal in zo’n doos aanwezig is.

Zo’n aanvullingsdoos zou je best aan je ouders voor je verjaardag of met St. Nicolaas kunnen vragen,

zodat je op den duur de grootste vliegtuigen, kranen en noem maar op, zelf kunt bouwen.

Wij wensen je daarbij veel succes.

* * * * * CONSTRUCTOR - JAFOWORKS * GRONINGEN
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CONSTRUCTOR’ ONDERDELEN
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Inhoud ,,CONS TR UC TO!?” bouwdozen

No Omschrijying OOA000AH 1A’2233À44À5N0 OmscIlrIJvlng OOÀ0 OOÀ1 1Ai22A33ÀI44A5INo1 Omschrijving ‘OA11L22À3 3A414A 5

30ll0I40 15Ci Bodemplaat

2 Motorkap

3 Bodempiaatl4x4cm.

4 Bodemplaat6 x 6cm.

5 Bodemplaat 6 x 4cm.

6 Strips 14 cm.

7 Strips 6 cm.

8 Strips 4 cm.

9 Strips 2/ cm.

10 Omgezette strip

11 Gebogerì strip

12 Hoekstrip

13 Dubbele Hoekstrip

14 Dubb. gebogenstrip

15 Steunpiaten vlak

16 Steunpi. omgezet

17 Stelkraagwiel

18 Koppeihaak

19 Katrolschijf l9mm.Ø

20 Loopwiel 19 mm. Ø

21 Wielband

22 Wielschijf

23 Gebogen as

24As 11 cm.

25 As 5 cm.

26 Rubberdop

27 Schroefbout

1 1 1

1 I I

22

22

224

424 4 8

4 2 4 26

2 22

22 2 4

2 2 2

2224

4 448

22

11

2 22

22

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 2 2

1 1 22 4

22448

I 1 I

1 1 2 2

11224

4 2 6 4 10

146202040

12 2 2 22SMoer

1 1 1 1 29 Hoekdr.balk 32 cm.

2 2 2 2 4 30Strip32cm.

2 2 2 2 4 31 Strip 9 cm.

4 426 632As15cm.

• 8 8 6 14 10 24 33 Schroevendraaier

6 6 6 8 14 34 Versn.wiel38mm.Ø

2 2 4 4 2 6 35 Modeiboekje l6pag.

4 2 6 6 6 36 Hoekdr.balk 14 cm.

2 4 4 4 2 6 37 PIatte balken 14 cm.

4 4 4 2 6 38 Windraderen

8 2 10 10 10 20 39 Onderl.ringen 10 st.

2 2 2 2 40 Assen 18 cm.

I 1 1 1 2 41 PropeIler

2 2 4 4 4 42 Assteunstuk

2 2 2 4 4 43 Moersleutel

1 1 2 2 2 4 44 Askoppeiingen

1 1 1 1 45 Tandwiel grooc

1 2 2 2 2 46 Rondsei

2 2 2 2 47 Wormwielen

2 6 2 8 8 8 48 Flenswieien

4 12 4 16 16 16 49 Bos koord

I 1 1 1 50 Verkeersborden

2 2 2 2 50 Verkeerspaaltjes

4 4 4 4 8 51 Stelkraagwiel groot

4 14 6 20 20 2 22 52 Grondpiaat 6 x 9

2060j248030 1 1040 15 53 Geperf. plaat 6 x 9

14 4 l’li20 37 2015624

44

44

66

111

11

1

4

4

2

lo

2

11

11

2

2

4

15

4

1

80

4

6

2

4

4

2

10

2

2

2

4

15

4

54 Trekveren

55 Katroischijf 14 mm. 0
56 Modelboek 32 pag.

57 Strips 24 cm.

58 Omgez. strips 5 gaten

59 Ronde piatte schijf

60 Omgez. strip met naaf

1 Kruiskoppeiing

62 Stelring met schroef

63 Groot conis tandwiel

4 Klein conis tandwiel

65 Rubberband klein

66 Wiel tnet naaf

67 AandrijfwieI groot

68 Kruk met naaf

69 Kettingtandwiel 56 tnd.

70 Kettingtandwiei 28 tnd.

71 Ketting (in meters)

72 Brugstuk
73 Modelboek 80 pag.

74 PaI
75 Takelblok met2schijven

76 Rondedr.baik 135 mm.Ø

77 Rondedr.balk 87 mm.Ø

78 Assen 13 cm. lengte

79 Stalen stelschroef

80 ModeIboek 48 pag.

Doos no. 00 en OOA

4

4

1c

1

8

4

6

2

1

8

4

2

20

2

2

2

.4

15

4

2

2

22 2 4
1

1

4

I
4
4

4

2
4 1115

2

7

2

2

2

2
2
1

2
4

8

0,5

2
2

IO

6

6

2

1

8

4

2

20

4

3

2

1

7

6

5nIr.

15

4

2

2

3

2

6’

1

4
i

4
4

4

2

8
5

12

4
4
2
2
2

1,5

4

1
2
2
2
15

vorrnen samen doos no. O

Doos no. O en OA
vormen samen doos no. I

Doos no O, OA en lA
vormen samen doos no. 2, enz.



1)EZE MO1)ELLEN ZIJN GEBOUWI) UIT 1)OOS No. 00

e — e — .• e e e e e I r -
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— e e e e • — e —

;
De balans)rnì draait om eco boutje no. 27 die
door de kraag van het stelkraagwiel no. 17
worclt gestoken en daarna door niiddel van de
tc1srhroef vordt vastgeklerncl. Le schalen
vorden in evenwicht gebracht door het nìinst—
wcgeiide te verzwaren rnet erI boutje no. 27
CO eiikele ooeren no. 2$.

Tu in ba n k

i t. 1)0. 17
1 ,, ,, 20
i ,, ,, 25
2 ,, ,, 79

5

Kruiwagen

i st. nO. 1
4,,,, 6
4 ‘, ,‘ ‘1
2 10
2 ,, , 12
i ,, ,, 21
lpr.,, 22
1 st. ., 24
i ,, ,, 25
4 ., ,, 26
12.,,,, 27
12,, ,, 28

De as. waarom het wie draait. vordt
vastgehonden door 2 hoekstrips no. 12
(lie ano de oate7ette strip rio. 1(1 vor—
den gesehroeld.

1 st. no. 6 4 st no. 12
2 st. no. 7 12 st. 1)0. 27
2 st. no. 10 12 st. no. 2$
Twee traptreden vorden gemaakl van 2
strips no. 7 en 4 hoekstrips no. 12. De
andere 2 treden worden emonteerd
met 2 omge7ette strips 110. 10.

Weegschaal

Tafel e

Tol

i St. 1)0. 1
2 ,, ,, 6
i ,, ,, 12
i ,, ,, 17
i ,, ,, 19
i pr.,, 22
(ist.,, 27
.5 ,, ,, 2$
1 ,, ,, 79



1 st. no. 2 st. no. 11 4 st. no. 26
2 ,, ,, 6 4 ,, ,, 12 15 ,, ,, 27
4 ,, ,, 7 1 ,, ,, 17 15 ,, ,, 28
2,,,, 92 ,20
2 ,, ,, 102 ,, ,, 24
De voorste einden ‘. n de skies woldeil
geioaakt von twee ooi12zette strips 00.

10 waar overhven de voeten von de
10011 VOlI twce hoekstrips no. 12 wor—aan e riig den cinaakt. Onder de onigezette

1 4 st. no. 12 strips
6 2 ,, ,, 15 no. 10 worden twee strips no. 6
7 i ,, ,, 19 geplaatst 001 de goede lengie
9 2 ,, ,, 20 van de skies te krijgen.
101,,,, 24

2 ,, ,, 26
10,, ,, 27
16,, ,, 28
2 ,, ,, 79

—
0 —

— —
O —— —

——O

De lain
zelf wordt
vastgeZet

niet Ceri

boutje no.
27 clic eert
door de

hoekstrip 110. 12 eri daarna in het
loopwiel no. 20 is gestokeci. De stel—
schroef no. 79 wordt doarna vastqe—
draaid.

e
— e’ —.

Il
-.‘ ,.,.

Draaimolefl

1)EZE MO1)ELLEN2J GEIOU\V1) UIT 1)OOS No.0 OF 00 EN

4., 6 lst.,, 23
4.,., 7 i,,,,24
2 ,, ., 11)2,,,, 26
i ,. .. 17 16,, ,, 27
2 ,, ,, 20 16 ,, ,, 28

3 ,, ,, 79

Skiloper

Gymnasl
i st. no.
7

o

2,,,,
o

Booglamp
i st. 110. 2
2,,,, 6
2 ., 11
2 , ,, 12

20
27

8 ,, ,, 28
I ,, ,, 79

i

ri i st. 110.

.7

i i st. no. 10
62 ,, ,, 11
710,, ,, 27

28

Ledikant
2 st. no. 11

1 st. 110. 1 4 .. ,, 12
616,, ,,

710.. ,,

De hals LU1 de

gvmnast wordt
0emaakt von cen
stripje no. eri

de rollio l’Oli 2
stcitnplatt0 rIO.

15.



1)EZE M01)ELLEN ZIJN GEBOTJWT1D UIT 1)OOS No. 00

De balk van de wip is 19 gacen lang. De beide uiteinden i st. no.
van deze balk worden aan elke kant door twee hoek- 4
strips no. 12 aan elkaar geschroefd. De rubberdoppen
no. 26 zijn aan de binnen:ijde van de omgezette strips
op de as no. 25 geschoven. 2

Schemerlamp Seinpaal
De bovenzijdc van de
stri1is no. 6 7110 aan

clkaar gcschroc[d md
een nioertje no. 28

tossen deze lwide
strips. 11cl: loopwict
no. 20 wordt vastge
houdcn door de uit—

einden van twee
bootjes no. 21.

Liritzaagmachine
I st. no. 1
4 ,, ,, 6
1,, 7
2 ,, ., 11)

7

Stampmolen

2 ,, ,, 12
1 ,, ,. 17
1 .,,. 19

1 ,, ,, 20
1 ,, ,, 2.3

1 ,, ,, 25
4 ,, ., 76
12,, ,, 27
12,, ,, 28
I ..,, 79

1 st. no.

4 ,,

2,,,,
2 ,,

1
1,,
1,,,,

1
6

lt
12
17
19
291 st.

.7

4”
1
1
i pr.
12 sI.

14

no. 1
6

,, 7
,, 10

12
19
20
.79

21
,, 28

1 sI.
1
1
4
13
13
.7

no. 22
23
24
26
27
28
79

11cl: bovenste ndberclopje no. 26
aan de as no. 24 w-ordt zo boog

geplaatst. dat deze as isiet oit de
bodcrnplaat no. 1 kan Ioskooien

4 sI.
.7

2

1
1 pr.

no. 7
10
12

,, 11
,, 20

99

1 sI. TO). 24
1 25
4 26
7 ., 27
7 ., 28
2 ,, 79

De boekstrips no. 12 worden aan

de as no. 24 geldemd door 2
robberdoppen no. 26.

e b
—

e. —
,, •1 C —

— — a

[(ct geheel wordt op de bodernplaat no. 1 vast
qe:et door rn,ddel van twee omqezette strips no.
10. Aan de bovenzijde van dccc strips wordt de
tafel heeesuqd. De katrolschijf no. 19 wordt in
hec midden gchouden door nec hoekstrips no. 12

4 st. no. 12
i ,, ,, 22
i ,, ,. 25
4 ., ., 26

114,, .. 27
614,, 28

10



S c hom m e I
i st. no. 1
4,,., 6
4,,,, 7
2 ,, 10
4 ,, ,, 12
i ,, ,, 17
14,, ,, 27
14,. ,.28

‘\an de (nìdeZijde vnii h t
slio nnielplankje bevindt zich
tei i stelkraagvie1 no. 17 waar
de .wee strips no. 7 en ecO O1TÌ—

uzutte strip 10. 10, alsmede
wee huekstrips no. 12 aan zijn
((lii( mteerd.

Bij Iiet aanscliaffen vaii doos no. OOA,
zijii de modellen van doos no. O te
bouwen. Deze modellen staan afge
beeld op de volgende bladzijden.

l)e l)eide sliips nO. 6,
die de weegarrn vormen

zijn nnderaan he se1kraagwiel no. 17 gernon—
Leerd. De LS no. 25 die (le W’ijZer vornit, iS tuS—

sen de w’ielsehiven no. 22 eklenid en deze zijn op hun hcnrt
tusseti twee robberdoppen no. 26 ‘ astge/et. De aanwijsplaat kan

irclei .eii iaakl ali (ei stnk e svi t beplakt carton.

i sL no. i
4 ,, ,, 6 1 ,, ,. 18 :3
4 ,, ,, 7 1 ,, ,, 19 1:3,,
2 ,, ,, 10 i ,, ,, 20 14
2 ,, ,, 12 1 ,, ,, 23 2

[‘nssen de oiezette strip I O
die aan de hodemplaat no. i
is hevestigd en de bodemplaat
riii. i, wordt Diii de as no. 25
een rubbcrdop no. 26
geschoven. De katrol
schijf no. 19 vordt
vastgeklenid tussen (le
hefde strips no. 6.

8 DEZE MODELLEN ZIJN GEBOU\V1) UIT I)C)OS No. 00

1 st. 110).

1 ,,

1,,,,
i,,,,

Draaimolen
20 13,. ., 27
22 13.. ,, 28
25 1 ,, ., 79
26

1 st. no. 1
4 ,, ,, 6
2 ,, ,, 7
2 ,, ,, 10
4 ,, ,, 1
1 ,, ,, 17

Aan de as no. 25 wordt van
boven naar onderen e,n loop—
,viel no. 20 één stelkraagwiel
no. 17 en een ss’ielschOt met
naaf no. 22 gemonteerd. On—

der de bodemplaat no. i
wordt deze as rnet een

rnbherclop no. 26 vast—
gezet.

—

_

— — —

• 0

I 1-

Snelweger

Draaibare
i st. no. 17

\\)I Il I

-:
‘:-

:
0

•$,)i.

4

kraan
1 st. no. 25

26
27
2S
79

i
6
7

12
17
00

24
25
26
27

,, 28
79

i
i i”
1 st.

4,,
11
13
1

— —
— —

— .r • —
— ...• —

- —

— -.
— — Il
• — 1/
• I!

•_•).,

:;;



i ,, ,, 2:3
i ,. ., 24

i st. no. 1 1 st. flO. 17 1 st. no. 26
4 ,, ,, 6 1 ,, ,, 19 12,, ., 27
-1 ,, ,. 7 1 ,, ,, 20 12 ,, 26
2 ,, ,, 10 1 ,, ,, 22 ,

Op de bovenste as worden 2 rubberdopjes te—
gen clkanr geschoven, waarover het koorci
worclt gespainwn. Aan de gebogen as no. 23
vorclt eers cen vicIscbij[ no. 22 geschos en
en daarna er iegenaan cen katrolschijf no. 19.

Spoorwegovergang
i lct stelkraagwiel no. 17 is draai—
haar aan de orngezette strip no.
Il) bc’csLigc1, dloor lìierdoor eco
houtje no. 27 te steken die in het
sLlkraagwiel wordt vastgezet. De
strips no. 7 clic de spijlen van het
hek vorroen worclen los hevcstigd
lan de strips no. 6. zoclat ze
clraaibaar worden.

Kruistafel
lst. no. i
4,,,, 6
1 ,, ,, 10
6 ,, ,, 27
6 ,, ,, 2$

..

I l)EZE MO1)ELLEN ZIJN GEl3OUVI) UIT I)OOS No. 00

—
.... _.:__

9

i st. no.
.7

.7

1 2 st. 110.

6 1,,,,
7 1,,,,

i st.
.7

4,,
2,,

1,,
1,,

11
13

.7

no. i
o

10
17
11)
20
25
26

,,

2$
79

10 lst.
19 8
20 6

1,,

no. 26
27
2$
79

\ oor het stootblok 1ehruikt nìei I 1
Ionpw’iel no. 20 en i katrolschij un.
19 . Achter de lcatrolschijf wordt eco
ruibberdop no. 26 geplaatst inet ccii

lauie hont er diior vordt deze vast
geklcmcl aan de oingeiette strip no.

10

H ijskraan

e e e e

. a a a

i st.
4,,
o

i
1,,
I,,

12
12

i

110. 1
6

,, 10
IS
19
21)
23
25
26
27

79



1)EZE MO1)ELLEN ZIJN GEBOUWI) UIT 1)OOS No. O OF 00 EN 00 A

Bestuurbare tractor
i st. no. 2
2 ,, ,, 5
2,,,, 9
2 ,, ,, 10
2 ,, ,, 11
2 ,, ,, 12
1. ,, ,, 15
i ,, ,, 17
1 19
2 . 20
2 ,, ., 21
2 pr. ,, 22
1 sL ,, 24
2 ,, ,, 25
6 ,, ,, 26
J.7,, 27
17..,, 2S
i ,, ,, 12
3 a, ,

I Iet draaihare ondcrstc1 is gcmaakt van stulkraagwiel no. 17, twee
hockstrips no. 12 en twee strips no.. 9. De steunplaat no. 15 is aan

d nioiorkap no. 2 bcvestigd door midclcl van cen assteunstuk no. 42.

Scheepskraan
i st. nO. 1 1 st. III). 18
1 ,, ,, 2 1 ,, ,, 19
2.,,, 52 ,,,,20
2,,,, 61,,,, 22
4,,., 71,,,, 23
2 ,, ,, 102 ,, ,, 23

26
1,,,, 1217,,,, 27
1 ,, ,, 1317,, ,, 28
1,,,, 173 ,,,,79

On.ler de motoliap no. 2 wordt een
sielkraagw’iel no. 17 bevestigd waar—
in cen as no. 25 wordt vastgezet.
Deze wordt cloor de bodernplaat no.
i gestoken en daar asigchooden
door er (‘Cli 1oopw01 o. 20 01) te
plaatsen. Bovenaan de as is een
w’ic’lschij I no. 22 tussel twee mb—
berdoppen no. 26 gekleoid. I let clak
is ervaardigd van ceri stokje carino.

Spoorwegsignaal

I)e ,L5 110. 25 w’ordt 01)
bOdenlplaat 110. 1 vastCc—
zet door twee loopwielen
11(1. 20. I)e slrip no. (i. die
over deze bodemplaat
ligt, is 1110) weerszijclen

draaieocl vastgen)aakt
(1001 0]) elk ])Ooije no. 27
twcc moeren no. 28 tegen
elkaar vasi te dranien.

1 si. no.
i
4
9

i ‘a

2 ,,

1 2 si. 110.

5 2 pr.
(31 si.
72,,.,

10 17
15 17

21
9.

24
26
27
28

Eze I wa g e ntje
De as no. 24 is cloor twee sicnn—
platen no. 15 gestoken hter [egeo
de omgezeite Strips no. lO is een
hodeniplaai no. 5 g’eschroefd.

1 si. 110. 1
3 ,, ,, 6
4 ,, ‘, 7
4 ,, ,, 12
i ,, ,, 17
2 ,, ., 20
i ,, ,, 2.3

i st. 111). 2.3
2 ,, ,, 26
12,, ,, 27
14,, ,, 28
1 ,, ,, 42

79

— — —

e • .Ib.1
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1 st.
1
4”
4,,
2,,
1

1
“i

1
1
1,,
6.,
17
17
1,,
o,,

no. i
,, 5
,, 6

10
19
15

,, 19
20
2S
21

,, 25
26
27
28
49
79

5
6
7

10
11

9 st. no. 15
1 ,, ,, 17
2 20
1 :‘ 22
i :.
i ,, 24

Boormachine

DEZE MOI)ELLEN ZIjN GE[IOU\YD UIT I)OOS No. O OF 00 EN 00 A

Trekkar met draaibaar onderstel
ud. draaibare on
clerstel hestaat nit I st. no. 1 2 st. no.
eco omgezette strip 2 ,, ,, 5 2 pr.
no. 10 waar:etn eco 4 ,, ,, 6 2 sL
OS$eiinstok no. 42 2 ,, ,, 10 6 ,,

dr:etiljaar, doni eco 2 ,, ,, 12 16
bont no. 27 md. 1 ,, ,, 1$ 17
twe.’ oiiierell im. 28 2 ,, ,, 20 1

is isLemnaakt.. Dit asslennstnk ivordt
vervolgcns ano de bodemplaat no. 1
gesehroefd.

21
7.)

24
26
27
28
42

e e e e e e e

— . e e e a’e
• • • • • •:

.z;—

e e e
-xg.-e —

• •*e

Mechanische hamer
1
.7

4
4
.7

1

st. no.

e a’

:—;

1 2 st. no. 15
5 1 ,, ,, 17
6 1 ,, ,, 20
7 1 ,, ,, 22

10 1 ,, ,, 2:3
11 i ,, ,, 24

6 st. no. 26
17,, ,, 27
16,, ,, 28
I ,, ,, 42
2 ,, ,, 79

De reelitop.
staande strips
no. 6 woiden
op de hoogte
van de boor

tafel ano elkaar gezet doni twee lioekstrips no. 12.
De boortafel wordt vastgestroeftl aan eco strip no. 7.
(Ioni middel van eco hnekstrip no. 12. Bij (le S no.
25 lonpt het koord over een katrolselnif no. 19 eri
mcmi Ioopwiel no. 20.

De Op— co micergaunde onu w nrdt ge—

naakt vaui facce strips no. 7.

Li t:j
e

1 st. no.
(I

4””
.7

.7

.7

1
M ijnschachtlift

— e
e e e

- —r
e 7

I’-.
1 sL 00. 25
6 ,, ,, 26
17,, 27
17,, ,, 2$
i 12
:3 ..,, 79

1 Iet koord ;vaaraan de lift wordt opgetroklcen loopt boveo
over eco kntrolschiif no. 19 en doni het asstennstuk no. 42
De ]ift loopt langs twee geleidekoorden die r1oor beL stel—
kraagwiel no. 17 en de w’ielsehijf no. 22 goan.

e
e‘I

* -—
N



i st. no. i
i ,, ,, 2
4 ,, ,, 6
2 ,, ,, 7
2,,,, 9
i ,, ,, 18
i ,, ,, 19
2 ,, , 20
i ,, ,, 23
i ,, ,, 24
i ,, ,, 25
6 ,, ,, 26
14,, ,, 27
14,, ,, 28
2 ,, .. 79

i st. 00. 1
2,,,, 5
4 ,, ,, 6
4 ,, ,, 7
i. ,, ,, 10
2 ,, ,, 11
4 , ,, 12
2 ,, ,, 15
i ,, ,, 17
1 ,, ,, 19 6
2,,,,20 ‘7
2 ,, ,, 22

“ io
i ,, ,, 23

“ il
1,,,, 24 “is
3,,,, 26 “17
17,, ,, 27 “19
17,, ,, 28 “20

23
24

De hodeop1aten no. 5 25

vorden bcvesUgd nan “

e.m (>mgezette strip “

no. 10. Bij voorkeur
“

vord voor de aan—
clrijving eco serk “

e1.tstieke gebriiikt.

12 1)EZE MODELLEN Z1JN GEBOUWI) UIT 1)OOS No. O OF 00 EN OOA

Transportkraan i Iet koord loopt boven via
eco loopwiel no. 20 naar

de katrolscbijf no. 19 die op zijn plaats
wordt gehouden door twee rnhberdop
pen. no. 26. Ook nan de beide ejnden

van de as worden non de beide
zijden rubberdoppen geseboven.

I St:. 110. 1 1 st. no. 9 2 sI. no. 21
2 ,, ,, 5 2 ,, ,, il 2 p.,, 22
2 ,, ,, 6 4 ,, ,, 12 2 st.,, 24

Aan de ach
terzijde steunt
de kar op een
Irip no. 9.

4 sI. no. 26
17,, ,, 27
17,, ,, 28

Zweefmolen

Zandgraafmachine

i sI. no. i
i ,, ,, 2

5,’,

4’

ì)

Aan bel stelkrangwiel no. 17’
wordt eco kroke gemaakt door
er eco lauge bout no. 27 met ‘n
moer no. 28 non te monteren.

e
4,,
‘3

‘3

2
2
i ‘5

1
2
1
2
i,,
6
18
18
i

‘5



i st. no. i
2,,,, 5
4,,,, 6
4 ,, ,, 7
2 ,, ,, 9
2 , ,, 10
2 ,, ,, 11
i ,, ,, 15
1 ,, ,, 19
2 ,, ,, 21
2 pr. ,, 22
2 st. ,, 24
6 ,, ,, 26
17,, ,, 27
17,, ,, 28

AaL1 de ‘oorzijde
vatì de 1)odenlplaten
no. 5 is in het rnid

den een katrolschijf no. 17 gemonteerd. Aan de gebogen
strips no. 11 is aan de beide zijden een strip no. 9 gernon
teercl. I Iieraan zijn tevens de strips no. 7 en 6 voor de bo—
venbouw bevestigd.

De voorstc omgezette strip no. 10 is draaibaar bevestigd door een hotit no. 27 met
twee moeren no. 2S. I-Iet koord loopt onder de bodemplaat no. i over een katrolscliij(
no. 19 clic vastgeklemcl is tussen twee rubberdoppen no. 26.

Spoorwegsignaal
Op de scharnierpunten von
de op en neirgoande strips

worden de bouten no. 27
aan de achterzijde von cen
ruhherclopje voorzien om los—
lopen ti ‘oorkonìen. Het
stclkraagwiel no .17 worclt
vastgczct aan de onìgezette
kant von de olugezerte strilJ
no. 10 cloor in hct naafgat
eco hout no. 27 te steken en

die in hct stelkraagwicl vast
te clraaien. De beide gebo
‘en strips no. li vorden inet

eco bout no. 27 waaraall 2
moeren no. 28.

aan de steun-
platen no. 17
gen)onteercl.

\).
.i.. I.
I

1)EZE MODELLEN ZI,JN GEBOU\V1) UIT l)OOS No. O OF 00 EN 00 A

i st. 110. 1
2 ,, ,, 5
4,.,, 6
4 ,, ,, 7
2 ,, ,, 1(1
2 ,, ,, 11
2 ,, ,, 15
i ., ,, 17
i ,, ,, 19
2 ,, ,. 20
i ,, ,, 23
i ,. ,, 24
3 ,, ,, 26
17,, ,, 27
17,, ,, 25
3 ,, ,, 79

13

Watermolen
De as no. 24 wordt cloor twce steun—

platen no. 15 gestoken. Op deze as
worclt eeis loopwiel no. 20 vastge
makt waar liet koorcl over koiit te —

lopen. \Toor °p deze as komt ecu

kat rolschijf no. 19 om de wieken von

de molen vrij te botiden van het
franie. De hodeìuplaten no. 5 wor

den vastgeniaakt aan twee omgezctte

srips no. 10.

0—

Zeepkist racewagen

I’

i st. no. 1 2 st. no. 21
2,,,, 52pr,, 22
3,,,, 62st.,, 24
2,,,, 101 ,,,,25
2,,,, 116 ,,,,26
2,,,, 1216,, ,,27
1,,,, 1717,, ,,28
1,,,, 191 ,,,,42
2,,,, 201 ,,,,79

Tuinmanshandkar

1 st.
4
4
o
2
i
o
1,,

1,,
o

i
5
17
19
i
2

•
*. .•.. —

a

-

no. i
,, 6
,, 7
,, 10
,‘ li
,, 12

15
17
19
20
22
25
26

,, 27
,, 28
,, 42
,‘ 79
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De stril) 110. 7 aehter aan
(le kraaii is draaibaar en
ook van con dubbele inoer

io. 2$ 5 00(zieii. I lieraan is eco touwtje ho—
vestigd dat nver het lonpwiel no. 20 loopt.
I Iet gelieel kan dos no als reni werken. De
hijskraan draait O (le omgezette strip no. 10.
Door deze strip koìit eco hoot no. 27. Daar—
rei wordt er eco moer no. 2$ opgedraaid en
no wordt (le hoot door bodemplaat 110. 1 ge—
stokcn, waarna er weer eco inoer no. 2$ wordt
opgedraaid. PIe hodemplaat wordt no (osseo
cleze oioeieit 5astgekleiiid.

Ponsmachine
no. 1

.7

5
6

,, 7
,. 1(3

11
12
15
17
19
20
2:3

,, 24
,, 26

27
2$
42

,, 79

— : — —

e
— —

i e—
‘1114 e

“7 4
N

(le voiirsle 1w ci, strips no. 6 \Vin’dt cci
imitorkap no. 2 gcplaatst. (Inder (le bodeinplaat
no. 5 wordt con assteonstnk no. 42 gcmnntcerd.
De strip no. 7 dio draaibaar aan stclknsagwicl no.

17 is bevestigd, wordt aan beide cinden van con

di il$a’le oocr s oorLiei i, zodat rI eze geoìakkelijl
kan hewegen.

De zitpl:utts van (le renner bestaat nit con bodeni—
pIanI no. 5 die door middel s’an twee hoekstrips
no. 12 nati beide strips no. 6 zijn bevestig’d. Eco
onigezette strip no. 10 vorreI de rog co [mIs san
de mm. De Iials en 1jotcn van bet paard zijn

geinaakt an twee op elkaar gelogde strips no. 7
(‘0 no. 11 die nan sveerszijdeo nan hodeoìplaat
no. 5 zijn gesebroefd.

Zwenkbare kraan 1 sI. no. 1 1 st. no. 19

4,,,,6
4,,,,7
2 ,, ,, 10
2 ,, ,, 11
3 ., 12

2 ,, ,, 15

1 ,, 17

1 ,, ., 1$

‘1

1
2
6
16
17
‘3

,,
,, 20

2:3

,, ,, 25
26
27
2$
79

1. st.
1,,
.7

4,,
1,,
1
.7

4
.7

1
1
.7

1
2,,
4 1

15
17
i

‘.1

, •

Harddraver voor renwagen

2 sI. no. 5 2 st. no. 20
2,,,, 62,,,, 21

L
72pr. 22

2 ,, ,, 9 1 st. .. 24
2,,,, 101,,,, 25
2 ,, ,, 11 4 ,, ,, 26
4,,,, 1217,,), 27
i ,, ,, 15 17,, ,, 2$
1,,,, 181 ,,-I2
I ,, 19 2 ,, ., 79



15

1 st. no. 1

4 ,, ,, 6
2,,,,7
1 ,, ,, 9
2 ,, 10
2 ,, ,, 11
4 ,, ,, 12
2 ,, ,, 15

— i ,, ,,17
1 ,, ,, 19
20 ,, ,, 20
1 ,. ,, 23
1 ,, ,, 24
6 ,, ,, 26
20,, ,,27
17,, ,,28

3 ,, ,. 79

Iloven ano de reksok worden twee mii—
gezette strips no. 10 bevestigd. De or-
mcii von de iìmn zijo draailiaar gemaakt
cloor rohberdopjes no. 26 op de einden
von de booten no. 27 te selmiven. De
linkerarm von de gymoast tikt telkens
tegeo de hoot 27 die in ‘t stelkraagwiel
17 is geioonteerd.

Cirkelzaagmachine
1 st. no. 1
2 ,, ,, 5
4 ,, ,, 6
3 ,, ,, 7
2 ,, ,, 10
2 ,, ,, 11
2 ,, ,, 12
1 ,, ,, 17
1 ,, ,, 19
2 , ,, 20
1 ,, ,, 23
2 ,, ,. 24
6 ,, ,, 26
16 , , 27
16,, ,, 28
3 ,, ,, 79

Vlasbreker
1 st. no. 1
1, 2
2 ,, ,, 5
4 ,, ,, 6
4 ,, ,, 7
2 ,, ,, 10
2 ,, ,, 11
i ,, ,, 17
2 ,, ,, 20
1 ,, ,, 23
1 24
4 ,, ,, 26
17,, ,, 27
17,, ,, 28
3 ,, ,, 79

I)EZE MOI)ELLEN ZJjN GEI3OUWI) UIT 1)OOS No. O OF 00 EN 00 A

SchommelGymnast aan rekstok Do as no. 24 ge
niooteerd io ‘t stel—
kraagwiel 17 draait
door 2 hoekstri1is
no. 12. De Mcl is
vastgezet non eco
onigezette strip 00.

10 die op zijn benrt
non de strip no. 7
en 1. t Is cesehroefd.

.s.

1 st. no. 1
1 ,, ,, 5
4 ,, ,, 6
4 ,, ,, 7
1 ,, ,, 10
4 ,, ,, 12
2 ,, ,, 15
2 ,,20
o ,,oo
i ,, ,, 24
2 ,, ,, 26
16,, ,,27
16,, ,,28
2 ,, ,, 79

e
te

‘ .e

e

e
e

7x;
—

I— e
e

— .—

e
. ‘d
, , .1.$

e

e

e

e

e

e
.4

4 i,
‘1,

.1. iaa
De bodei o von de sehom—
me! wordt gemaakt von
eco hodemplaot no. 5. De
;vielsehijveo no. 22 wor—
deo hieraan door oiiddel
von lioekstrips no. 12 be—
vestigd.

I

Q1i (le 1)IfltttS waar
de strips no. 6 co 7
non elkaor ge—
seliroefd zijo. Is
eco 0mgeZett( strip no. 10 gemooteerd.



16 1)EZE MO1)ELLEN ZIJN GEBOUWI) UIT 1)OOS No. I OF O EN O A

Een karretje op de zandweg reed
Bij het aanschaffen van doos no, OA kunnen
de modellen van doos no. i worden ge
bouwd, waarvoor losse rnodeiboekjes bij Uw
leverancier verkrijgbaar zijn.

De voermeo 01) de 1)0k wordt geinaakt als volgt: het hoofd vao eco katrolsehijf no. 19. Ilierdoor wordt een bootje 00. 27 gestoken
en ano de aehterzijde daarvan wordt eco strip no. 7 bevestigcl die ano de rooìp is vastgeniaakt op de plaats waar de twee
stokken van de rornp, bestaande nit één steonplaat no. 15 en één stennplaat no. 16 over elkaar heen zijn gemonteerd. Aan de
omgezette zijde van steonplaat no. 16 worden twee dubbele hoekstrips 00. 13 gernooteerd. De armen wordeo gemaakt door twee
hoekstrips no. 12 boveo aan de romp te inonteren. Aan deze hoekstrips wordeo 2 strips no. 9 hevestigd, die de Ieidsels vao
het paard vastbouden. ITet lemoeo is oncler de waen vastgemaakt door ioiddel von 2 hoekstrips no. 12, die aan de bodem—
plaat no. 1 zijn gimooteerd. De kop van het paard is gemaakt van2 strips no. 8 terwijl de orco zijn vervaardigd van 2 strips no. 9.
:,ameo wordeo deze strips niet eco boutje no. 27 aao de hals van het Paard gesehroefd. 1)e hals, eco gebogen strip no. 11, wordt
tiisseo de bndeìnplateo no. 5, die de f01fl von Iiet paard vormen, vastgeklemd.

-

1 st. 00. 1
2,,,. 3
4,, 5
4,, 6
5,, 7
2,,,, 8
4 ,, ,, 9

1 st. no.
o
(5
o
1,,,,
1
1,,,,
.7

10
11
12
13
15
16
19
20

4 4. 110.

I pr.

2 4.
2 ,,

8,,,,
35 ,,

:35 ,,

21
22
24
25
26
27
28
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1 st. no. 2
2,,,,6
6,,,,7
2,,,, 8
2 ,, ,, 10
2 ,, ,, 11
2 ,, ,, 15
1 ,, ,, 21
1 pr. ,, 22
1 st. ,. 2F
4 ,, ,,26
18,, ,.27
18,, ,,28

1 no. 1 1 st. no. 17
i ,, 2 1 ,, ., 19
1 ,, 4 2,,,, 20
3 ,, 54,,,, 21
4 ,, 7 4pr.no. 22
2 ,, 8 2st.,, 24
2 ,, 101,,,, 25
2 ,, 11 4,,., 26
3 ,, 12 39,, ,, 27
2 ,, 13 37,, ,, 28
1 ,, 15 3 ,, ,, 79
De voorkaot von de vngen
hestnnt uit eco bodeioplnnt
no. 5 wanraan de koplampen
gesehroefd w’orden door oid—
del von twee sehroeveo, die
door de bodemplnat wordei i

gestokeo eo doarna io de
loopwielen no. 20 worden
vastgesehroefd. Le dobbele
boekstrips no. 13 zijn vast—
gezet 000 twee strips no. 8.
I-Tet bankje bestant oit eco
omgezette strip no. 10 en
eco steuoplnnt no. 15. -\ 00

de aehterzijde von de wagen wordt een bodernplaat no. 4 gezet, waar000 ook bet neb—
terlniiipje, eco kntrolsebijf no. 19, is vastgeoiaakt.

Kruiwagen Steekkar

‘i’

auto

e
,Th •

e ,
a

-%

_s - -‘ -
.

1 st. 00. 1De as no. 24 is door —

twee steuoplnten no. “ “

15 gestoken. De “
“steon ooder de wa- 2 “ 15gen is geoiaakt von “
“ 16een strip no. 8, die o “
“

bevestigtl is non eco
“ 22

steooplnat no. 16. 1 st. 24
4 ,, ,. 26
19,. .. 27
19 .. 28

Tuinbank

2 st. no. 3
1 ,, ,, 6
4 ,, ,, 7
2 ,, ,, 9
4 ,, ,, 11
4 ,, ,, 12

ti. 16 ,, ,, 27
J 16,, ,, 28

De beide neliterpiileo von (le baok bestono nit twee
strips rio. 7. De zittiog is vi.stgeinaakt oìet twee
Iinekstrips no. 12.
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Motorbakfiets Spoorwegsignaalbrug
2 sIno. 3 Sst.no.
3 ,, ,, 6 1
6 ,, ,, 7 21
i ,, ,, 8 22,,
2 ,, ,, 10 1

i st. no. 1
2,,,, .3
2 ,, ,, 5
3 ,, ,, 6
6,,,,7
1 ,, ,, 9
4 ,, ,, 11
8 ,, ,, 12
2 ,, ,, 13
1 ,, ,, 14
1 ,, ,, 15
1 ,, ,, 17

1 st. no. 19
2 ,, ,, 20
3 ,, ,, 21
3 pr,, 22
2st.,, 24
4 ,, ,, 25
10 ,, ,, 26
37,, ,,27
37 ,, ,, 28
1 ,, ,, 42
3 ,. ,. 79

Zwenkbare hijskraan

12
20
27
2S
79

Over de bei-
de nmgezette

strips no. 10
is ‘n bodero
plti&tt no. 5
geplaatst.
Hierdoor is ‘o
as no. 25 go
stnken di :
ook door het
asstennstnk
no. 42 gaat, dat onder de
motorkap no. 2 is gesebrnefd.
A an de bocci kant van de as
komt nog een stelkraag’n’iel
no. 17.

De beide strips no. 7 nnder bet zadel wordeo aan elkaar gezet met eco
tossennioer zodat de aehtersle strip wat boger komt. De motor zelf
wordt op eco strip no. 6 geionnteerd, die draaibaar onder liet middeii
van de bndemplaat no. i wordt gesebroefd. i’san de andere kant cnn de
ze strip wordt eco dubbelgebogen strip no. 14 gezet. lIet zadel zelf is
geplaatst op een assteontsok no. 42. De uitlaatpijpen zijn geoiaakt van

asseo no. 25 die door eco boekstrip no. 12 testokeo, worden
vastgeklemd door 2 robberdoppen no. 26.

3D

Weegschaal
(1

1 1 st. 00. 18

11cl sein zelF wordt draaibaar gemaakt
door 2 moereo no. 28 op de boot no.
27 te sebroeven. i leI trapje wordt ge—
maakt van eco strip no. 7 waaraao
Iwee hoekstrips no. 12. Bovenaao de
trap svordeo de ongezette stops no. 10
gemonteerd.

1 sI. no.
1 ,,

4,,..
o»
.7

8
1..
.7

o
i ,,

2
5
6

10
12
14
15
16
17

1,,
i,,

6,,
.34
.36
1,,
o
1,,

19
23
25
26
27
28
42
Od

79

—

• —
i
.7

st. no. 3 1 sI. i-in.
42

4,, 72..
4..,. 11 2,.
2.... 121,.

14
15

,, 16
.7..)

,, 25

2 sI. no. 26
1 ,, ,, 42
2 ,, ,, 57

Door de vier gebogeis strips no.
11 wordt eco as no. 25 gestoken.
wadona op (le as, tegen deze strips
twee rohherdopjes no. 26 worden
gedrnkt.



I si. 110.

2,,,,

2
1 ,,

2,,,,
i,,,,

I,,,,
3
$
27
27 ,,

2,,,,

1

9
10
12
13
14
15
16
17
19
20
22
23
25
26
27
28
57
79

i st. no. 1
2,,,, 6
6,,,, 7
2 ,, ., 10
2 ,, ,, 11
2 ,, ,, 16
2 ,, ,, 20
2 ,, ,, 21
2pr.,, 22
i sL,, 24
1 ,, ,, 25
2 ,, ,, 26
25 ,, ,, 27
25,, ,, 28
2 ,, ,, 79

Slagschaar

I)EZE MO1)ELLEN ZJJN GEBOUWI) Uil’ I)OOS No. 1 OF O EN O A

De hodeniplaat no. 3 wordt met cen
tnssenmoer no. 28 non bodernplaat no.
i gezet. Op de seliarnierpunten worden
de bontjes no. 27 von twee moeren no.
28 \ oorzien.

1 st. O)). i
2 ,, ., 3
2,,., 5
4,,., 6
4,, 7
Is,,,, 27
2-i,, ,, 28

Brancard

19

-

,-, e —

4-.

: : : :

—
a

e e—

;*

e
• • a

»

9e kleine svielen no. 20 worden ano twee strips no. 7 gezet en
de-/e strips -/ijn non de hodeniplaat no. I gesehroeFd door niiddel
san twee omezette stennplaten no. 16.

Wielrenner

.1r
1)c tiets hestaat uit: En oingezette strip no. 10, één dubbel gebogen
strip no. 14, twee sbips no. 7, twee orngezette strips no. 12 en drie
assen no. 25 voor de wiclen cn het stuur. De renner wordt op de fiets

astgeschroefcl met een hoeLstrip no. 12.

‘a
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Sleepwagen voor boomstammen

Scheepskraan

1 st. no.
,,

4 ,,

8
6,,,,
1,,,,
2
4,,,,
6
1,,,,
2,,,,

i
1,,
2,,,,

1,,,,
1,,,,
3
10
40
40
1,,
2..,,
1,,,,

1

5
6

10
11
12
13
15
17
18
19
20
21

23
25
26
27
28
42
57
79

4
1
1
6

i

i

21
22

st. no.

24

De kraan draait op een wiel—
schijf no. 22 (gelagerd) en
een stelkraagwiel no. 17, die
met de lagers nar elkaar toe
zijn geniontecrd. Op het stel—
kraagwiel ;vorden de bodem
platen no. 3 gemonteercl met
hoekstrips no. 12. Tussen de
leide gebogen strips no. 11

wordt eco bodem1jlaat no.5 epbuitst. Aan de achterzijde op
de kraan zit ook eco hoderoplant no .5 vaaraao twee strips no.
6 vastgeinaakt worden, die naar ‘oren lopen en in Sén punt bij
elkaar komeo. Voor het in evenwieht: houden van de kraanarns
worden c[rie banclen no. 21 tussen de bodeniplaten no. 3 ge—
klemcl.

6 4 st. iR).

7 1pr.,,
8 2 stuks

12 10,, ,, 26
13 34,, ,, 27
14 37 , 28
16 1 ,, ,, 42De achteras no. 24 is door twee orngezctte
18 2 ,, ,, 57steunplaten no. 16 gestoken dio aan twee

strips no. 57 zijn geschroefd. Over deze steun
platen no. 16 wordt eco strip no. 8 iep1aatst en eco assteunstuk no. 42. De voorste
1)0) gezette Stri1) is bevestigd ano eco dubbel gehogeii strip no. 14. De bede strips
no. 6 zijn door middel van twee hoekstrips no. 12 ano de omgezette strip no. 10
vastgezct.

Tra n s p0 rt b a a n

-
._)___ ..

t.,. --

.. z:

Op de ne)torkap no. 2 wordt een
dubbel geboeeo strip no. 14 gc
shroefd wnarna or eco as no. 25
w’ordt doorgestoken, waaraan een
Ioopviel no. 20 is bevestigd.

i st. nO. 1 1 st. no.

1,,,, 22,.,,
2,,,, 34,,,,
2,, ,, 4 4pr.,,

5,,,, 6 ist.,,

4,,,, 72,,,,
2 ,, ,, 8 1
1 ,, ,, 9 10,,
2 ,, ,, 10 36,,
4 ,, ,, 12 37,,
2 ,, ,, 13 2 ,,

14
2))
21

23
24
25
26

28
79
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Ophaalbrug
lIet opklapbare deel von de brug wordt gemaakt
von twee I odemplateo no. :3 dio i’6n gat over
elkaar worden geiuonteerd Ano d zi1knnten
lìiervan zijn 2 hoekstrips no. 12 geinonteerd die
verbonclen zio ni’t twee lmek—
strips no. 12 dio ano de strips no.
6 zin gemaokt eo de leoningeo
von de brog vormeo. Op de
draaiponteo voorzieo Wij de 1)00—
ten van tweo l0()CCO 001 loslopen
te voorkomeo.
1 st. no. 1 2 st. no. 20
2 ,, ,, 3 1 ,, ,, 2:3
4,,,, 61,,,, 24
4 ,, ,, 7 6 ,, ,, 26 —

i ,, ,, 9 29 ,, ,, 27 — — —

1.,,, 1031,,,, 2$ —

Sr,, 122,,,, 79
2 ,, ,, 14

Takelwagen
De bodem v. d. wagen lwstaat ujt
(en hoderoplaat no. i CII is non

(le \ oorzijde verlengd met non beide iijden oen strip no. 6. I)e vooriijde von de wagen
)sgemaakt uno éen stuks no. 10, tenvijl non de nlotorkap no. 2 twee stuks no. 12 zijn
gei))oakt, waaraan do loo)peo no. 20 zijn 1)05 estigd. ECO Olligozette steoflplaat no. 16 dio
tOn de omgezette strip no. 10 is vastgemaakt, sluit de motor non de voorzijde al. De ge—
bogeo strips no. 11 dio de sparthordeo vormeo, wordcn VOStgCZCt ano de strips 00. 9 CI)

de (101)1)010 1ioekstrips no. 13. De zitplaats voor de lwstoorder Is geoiaakt von eco oin—
gezctte steonpl. no. 16 dio 013 zijn beort is gelooteerd non ‘o (1111)1)01 gebogeo strip no. 14.

De aehterzijde van de ‘. agen is ge—
i st. no. i sloten met eco hodemplaat no. 5
i ,, ,, 2 vaaraan eco asstennstok no. 42 is
2 ,, ,, 4 geinooteerd. i lierdoor wordt een
3 5 05 no. 25 gestokei) die in het nìid—
4 ,, ,, 6 (leO door eco robherdop no. 26
6 ,, ,, 7 01) zijn plaats wordt gehooden.
2 ,, ,, 9 1 ,, ,, 13 4 st. no. 21 39 st. 00. 27
2 ,, ,, 10 1 ,, ,, 16 4 pr ,, 22 37 ,, ,, 28
4 11 1 . 17 1 st. ,, 23 1 ,, 42
8 121,,,, 182,,,,242,,,,57
2 . 13 1 ,. ., 19 3 ,, ,, 25 $ ,, ,, 79

14 2 ,, ,, 10 ,, ,, 26

Gymnast aan het koord
I let Iioofd von (le gvmnast Wordt gevormd door eco loopwiel
no. 20, dio met cn boot no. 27 non de aelilerzijde iZ’OitOkI.’O door
eco strip 00. 9, is lwvestigd non ecu strip 1)0. 8. 1 lieroan Zijn de
lioekstrips no. 12 gemonteerd, waaraan sveer °p hun beort de
aroìeo, gcmaakt von strips no. 7, zijn bevestigcl. Ecu katrolschijf
nO. 19, geioonteerd 0J) ecu as no. 24 laat de man von het ene
nlIat het andere eind von het strak gespanneli koord vhegen.

i st. 110. 1
1,,,, 2
8.,,, 6
4 ,,,, 7
1 ..,, 8
i ,, ,, 9
2 ,, ,, 10
4 ,, 11
1 ,, ,, 12
1 ,, ,, 13
2 .,,, 16
I ,, ,, 19

2 st. 110.

2,,
4,,
2,,
2,,

38,,
.37
1,,

20
21
73

24
25
26
27
28
79

//



1 sL nO. 1 1
2 ,, ,, 41
4 ,, ., 54
8 ,. .. 64
6 ,, ,, 72
4 ,, ,, 91
2 ,, ,, 106
2 ,. ,, 11.38
6 ,, ,, 1237
2 ,, ,, 132
I ,, ,, 141

De lndein wnrdt gevnrind

doni eco bndcm11aat 110. 1
met 000 beide zijden con ho—
c1e1111)laat no. 4. Tegen de zif

kanten von deze bodemplaten worclen twee strips no. 6 ge—

sehrnefd. \Tnnr en aehter aan de wagen vnrden deze strips
veiliondeo lUi eco ooigezctte strìp ‘11). 10.

11cl voorste gedecite is gemaakt von aan heide zijden
eco strip no. 6 clic ano de hodenìp]ao[ 110. 1 vordt
bevestigd. Aan de frontkant wnrdeo deze beide
strips verbonden inet ecu oolgezette strip no. 10. Aan
de binnenzijcle von deze omgezette strip worden

twee steonplaten no. 15 gesehroefd nm de oiotor aan
de voorkant te sloiten. Atol de buitenzildle von dleze

nmgezette strip kornen twee strips 110. 9 sebuin

noar boveil, waaraan de kophunpen no. 20 WOrdeIl

geolnnteerdl rinor er con l:mitjc no. 27 11101 celI

stelsebroel 1111. 79 in vast te idemolell. i ict stoor—

ssiei wordt bevestigcl mcl

reo asje 110. 25 0011 0011

boekstrip no. 12 clic allO

de rnotorkap no. 2 is ge

zet.

De reebterarnì san de soOd ijestaat
nit cci) strip no. 7, die sebarnierend

worclt gelllonteerd. Aan deze strip is

eco konrde, von de lIdi)) door dc ho—
dlcnlplaat 110. 1 inpend ievestigcl, zo—

dat llij bel trekkcn IlierIIaI, dc solidi

111111 het ss’crlc gaot.

22

Vrachtwagen voori
paardentractie

1)EZE MO1)ELLEN ZIJN GEI3OUWI) 1JIT 1)OOS No. i OF O EN O A

0

sI. 110.

pr.

19
20
21
.7.

24
25
26
27
28
.9)

79

I

..

Smid aan het werk

Vrachtauto met open Iaadbak

2 si. 110.

1,,,,
.9’.,’

24 4(1 si. I))). 27
25 37 ,, ,, 28
26 3 ,, 79

1—

1 st. 110.

1,,,,
.9

2,,,.
1,,,,
2,,,,
4”,,
2,,,,
4,,..
2,,,,
.9

‘1

2,,,,
1,,
2,,,,
1,.
1,,
0

4,’”
4 pr.

1
2
o

4
O

6

9
10
il
12
13
14
1.5
17
18
20
21
.9.9

I,

e
:.

1 sI. no. 1
3,, 7

8
1 ,, ,, 11
4 12
1 ,, ,, 13
2 ,, ,, 15
2 ,, ,, 20
I ,, ,, 22
1 ,, ,, 23
1 25
5 26
17 ,, ,, 27
17,, ,,28
1 ,, ,, 42
2 ,, ,, 79
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1 st. no. 2 5 st. no. 12 :3 pr. no. 22
2,,,, 3 2.,,, 13 lst.,, 24
1,,,, 4 ],,,,14 3,,,,25
.3 .,,. 5 2 ,, ,, 15 10 ,, ,, 26
i ,, ,, 6 2 ,, ,, 16 :39,,

,, 27
4,,., 7 I,,,, 17 :37,,,,28
2 .,,. 8 1 ,, ,, 19 2 ,, ,, 79
2 ,, ,, 10 1 ,, ,, 20

i ,, ,, 11 3 ,, ,, 21

De l)()defli \‘an lI(t ZijSpdn vordt ge—

niaakt ViTI (Cli liodeni plaat 10). 4 die is

vastgeseliroefd aan ccii omgezette hoek—
strip no. 10. De wanclen von liet zijspan
w orcien gemaakt von twee over elkaar
gezette hodcoìplaten 110. 5. 1 Iet zijspan
wordt aan de motor vastgezet met twee
dtibhele hoekstrips no. 1:3. De duo vordt
geniaakt von een ste!kraagvieI no. 17
che niet eco boute no. 27, gestoken door
de strip no. 6 wordt vastgeklernd met
de ste]sehrocf no. 79.

D ra a i h e k
1 St. 00. i i st. (10.

4,,,,5 1.,,,
4 ,, ,, 6 1
6 ,, ,, 7 37,,
2 ,, ,. 10 37,,
2 ,. ,. 11 1
3 ,. ,, 12 1
i .,,, 17 1

20
24
26
27
28
42
o)
79

I Iet ciradilolar gedeelte is niet eco ai—
steunstuk no. 42 waarduor eco as nO.
24 gestoken, aan de hodeiiiplaat be—
vestigd.

i st. no. 1
i ,, ,, 2
5 ,, ,, 6
i ,, ,, 7
1 ., , 12
1 ,, ,, 19
e
i ,, :, 25
2 ,, ,, 26
14,, ,,27
17,, ,,28

Tussen de motorkap no. 2 en de strip no. 6 wordt
nog ecrì moer no. 28 geplaatst om (le liceo en weer
gaande strip no. 6 ruimte te geven. Op de sebarnier
punten worden de boutjes vm dubbele moeren
voorzien.

Spoorwegsein

Motor met zijspan

e
e

e
e

e

— e • —
o__ce

•4 % e.,’

e

e e

e
e41

2)
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Mastklimmer
I let stelkraag\viel no. 17 word voorzien
von lange hootjes no. 27, waarvan de
inoeren no. 28 aan de binncnzijde stevig
tvorden vastgedraaid. Hct loopwicl no.
20 tvordt 01) de gebogeo as no. 2:3 ge
monteerd en von eco lange bont no. 27
voorzien. De kop von deze boot slaat
hij liet (Iranico von de gebogen as
telkcnsaehtcr de bontcn von het stel—

kraagwiel co brengt deze met rokjes in
l:etveging.Aan de gebogen as is een
koordje hevestigd, vastgekleoid door
eco riibberdop no. 26. Dit koord loopt
door de bodeoiplaat tot boveo in de
oittst. over (le katrolsebijf no. 19, ci)
wordt non de mastklimmcr vastgemaakt.
Tijdeos het draaico betveegt deze zieb
nct rokjes naar boven of noar benedeo.
De oiastkliminer is geniaakt von eco
loopwiel no. 20, hevestigd atto eco strip
00. 7. Nliddco op deze strip vordt eco
strip no. 8 gcoiontecrd waaraan de ar

i stiiks 00. 1 8 stiiks no. 6 1 stuks no. 16 3 stuks no. 20 men, bestoande oit hoek—
1 ,, ,, 2 6 ., ,. 7 1 ,, ,. 17 36 ,, ,, 27 strips no. 12. verbonden
2 ,, ,, 3 2 ., ,, 10 2 ,, ,, 20 36 ,, ,, 28 door eco strip no. 8 worden
1 ,, ,, 4 1 ,, ,. 11 1 ,, ,, 2:3 1 ,.,, 42 vastgesehroetd. Eco steoo
1 ,, ,, 5 6 ,, ,, 12 1 ,, ., 25 3 ,, ,, 79 plaat no. 15. ook bevestigd

1100 strip 00. 8 vormt (le
nioii. Onder ano dcze steon—

1k ooderhoow von de hrog is gemaokt von eco gebogeo strip no. 11 waarton twee pltctt no. 15 wordcn (le twee
oo)gezette stetioplaten no. 16 ci twee buekstrips no. 12 zijn geseho)eld Ano de strips no. 9, waaroon twee

steooplalen wordt eco bodemplaat no. 4 co bierano ccii hodop]tiat no .Seo eco boekstrips no. 12 co twee
(lobbele boekstrips 00. lo

inotorIap no. 2 gesehroeid. Op (le motorkap is eco assteoostok no. 42 geploatst co gcmontcerd, die de bcneo
ooder de bodeoiplaat 00. 1, (lie (le bodeni vormt von (le hriig, eco stelkraagwiel n de voeten vornico.

no. 17. Door (lit geheel wordt eco as no. 25 gestokcn waaraao eco loopwiel no. 21)

Draaibrug 1 itt. no. i
2 ,, ,, 5
1,, 7
2,,,, 8
4,, 9
6 ,, ,, 12
2 ,, ,. 13
1 ,. ., 14
1 ,, ., 15
2 ,, ., 16
1 ,, ,. 17
1 ,, ,. 19
2 ,, ,. 21)
i ,, ,, 23
i ,, ,, 24
i ,, ., 25
6 ,, 26
:37,, 27
35,, 28
2 ,, ,, 57
2 ,, ,, 79

e
e

e
e r

I.’
se
‘e
n

e

is gesehroetd.
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Vrachfauto mel Iaadruimle voor Iadclers op hel dak

I Iet stoor wordt bevestigd non eco hoek—
strip 00. 12, door bierin eco bout 00. 27
te stelceo. Dio deze ano het stelkraag—

wiel no. 17 vost te sebroeveo. Op dezelf—
de wijze worden (le koplompeo oange—
broeht. De bodem von de wagen wordt
gemaakt von eco bodemplaat 00. 1 die non de
voorzijde verleogd is met ano beide zijden eco
strip no. 6. Àan de veorzijde wordt (le wageo
al 4esloteo md ccii omgezette strip no. 10
n’narover cen bodeoploot no .5. De niotorkap
is ook gemodct von eco bodemploat no. 5 die
met boekstrip no. 12 ms vostgezet. De zijkant
v. d. motor is algesloten met eco strip no. 7 De
i5 v. d. voorwielen loopt door het gat v. d.
slt ioploot no. 15, (le strip no. 6 en door dc
strip no. 7. De oebterlamp wordt gevoroKl door
eco katrolsebijf no. 19 die op (le niterstc ho—
kerphimimts ano ‘o bodemphoot no. 5 is gesebroefd

1 2 st. no. 10 4 st. no. 21
2 2 ,, ,, 11 4poar,, 22
3 8 ,, ,, 12 2 st.,, 24
4 2 ,, ,, 15 4 ,, ,, 26
5 1 ,, ,, 17 40,, ,,27
6 1 ,, ,, 1938,,,, 28
7 2 ,, ,, 20 3 ,, ,, 7$

1 st. no. 1
1,,,,2
7 ,, ,, 6
6,,,, 7

strips no. 7 wooroan de bodern—
phoot no. 1 sebaroiercnd wordt
bevestigd, door non wcerszijden

von dczc bodeoiplaat eco moer vost te draoicmm, wordco
de rohberdoppeo no. 26 noi de osseo no. 24 gesebovcn.

10 st. 00. 26 Onder de hiodemploot worden twee onmgezette stenoploten
32 ,, ,, 27 no. 16 geoM)nteerd. De strip no. 6 is sebarnierend oon stel

kroogwiel no. 17 gemonteerd.

5 :: :: Beep De voorzijde von (le wogeo wordt
diehtgemoakt met twce omgezettc
steonplateo no. 16. De bodeoiploat
no. .5 waaroon bet stsnir is bevestigd,
wordt op de bodemplaat gesebroefd
door middel von eco dobbele boek—

• strip no. 13. De as no. 25 wooraon
liet stnnr ostzit wordt door dezc

i strip gestoken. De bodeoì viso de
loodbok is geousakt von twee ho—
demploten no. 4. De oehtcrste ho—
(lemploot is oet boekstrips no. 12
vostgezet.

8 st. no. 12 2 st. no. 20 10 st. no.

1,,,, 134 ,,,,2139,,,,
1 ,, ,, 14 4 pr. ,, 22 37
2,,,, 162st.,, 243
1 ,, ,, 17 3 ,, ,, 25

I»

Schudzeef

Tussen de strips no. 6 cii de
2 ,, ,, 11
4 ,, ,, 12
2 ,, ,, 13
1 ,, ,, 14
2 ,, ,, 16
1 ,, ,, 17
2 ,, ,, 20
1 ,, ,, 23
2,, ,,24
2 ,, ,, 25

— C”
,,

—

1 st. no.

o
o
o

6,,
6,,

: :
— F

e — — —.

I
‘ ,JI

a

0’

1 st. rio. 1
I ,, ,, 2 4 st. no. 5
2 ,, ,, 32 ,, ,, 6
2,, ,,41 ,, ,,10

26
27
28
7$
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1 st. no. 1
1,,,, 2
2 ,, ,, 3
1,,,, 4
2 ,, ,, .5
6 ,, ,, 6
2,,,, 7
2,,,, 8
2 ,, ,, 10
2 ,, ,, 11
4 ,, ,, 12
2 ,, ,, 13
i ,, ,, 14
2 ,, , 15
2 ,, ,, 16
1 ,, ,, 17
1 ,, ,, 18
i ,, ,, 19
2 ,, ., 20
3 ,, , 21
i ,, ,, 2
1 ,, ,, 24
10,, ,, 26
37,, ,, 27
37,, ,, 28
i ,, ,, 42
2 ,, ,, 57
2 ,, ,, 79

Spoorwegkraan
Op de hodeiiiplant no. i
wordt eco assteunstuk
no. 42 gesehroefd. I-iierop
draait de inotorknp no. 2
waaronder een stelkraag—
wiel no. 17 is gemoteerd.
\an de nehterzijde van de
no)torkap is eco hodem—
plaat no. 5 gesehroefd
w’aarop (inc 1 aoden no.
21 zijo gelegd voor de
verzw’aning van de kraan
mii de aehterzijde. Boveo—

00 (lc7.e lìandco is weer
eco bodemplaat no. 5 ge—
p]aatst terwijl de achter—
,ijde ni .eSloteo roet t’vee
oìiìeiette ste:mnplateo no.

lO die ano ie hodeio1jln—
temi no. 3 die de 7ijkanten
vormnen, Wedeo vastm.i—

sehroefd. De voorkant van de li)odreeht
onmlmooggaande strips no. 57 wordt eveo
lmoveii (lt inotonkap no. 2 gestemmd door
eco ologezette stnip no. 10, w’aarover

(‘(il OdeoIplmOlt Iii). 4 ismeplaatst. lan

de hinnenzijde van deze oomgezette strip

mo). 10 vorden twee dubbele lìoekstnips
no. 13 gemnontcerd, wanrdoor een asje

no. 25 worclt gestoken met dnmmrop eco

loopwiel nO. 20. 1 liero er loopt bet

koord dat aan de gebogeo as no. 2:3 is

vastgeroaakt, naar boven waar het weer

over eco lOOpWkl 00. 20 loopt die niet

eco dUi)l)I gel)ogeo strip 00. 14 en cen

asje no. 25 ano het krnispunt van (le

twee strips oo. 6 is ‘astgeselmroefd.

I lelcomnal boven ano loopt het over eco

katrolsebijf no. 19 die met eco asje no.

25 ano twee steunpunten no. 15 is be—

vestigd.

Schommel

l) l’oden van de sehomnmnel is gemaakt Vflfl twee bodeomplaten no. 3.

De zijwancleo worden gemaakt van de bodeomplaten no .5 die met de
hoekstrips no. 12 ano de bodemplaten no. :3 zijn gemaakt. Midclen op

de sehommoel zijn de omngezette strips no. 10 aangehraeht die ano de

stnips no. 6 vordeim vastgeselìroefd. Deze zijn op bon beurt wcer ano

de mis no. 24 boveo in (le sehonmmnel vaStgezet.

i st. no. i
2 ,, ,, 3
4 ,, ,, 5
S ,, ,, 6
2 ,, ,, 10
4 ,, ,, 12
i ,, ,, 24
6 ,, ,, 26
30,, ,, 27
31) ,, ,, 2$.
2 ,,,,57
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Graafmachine
27

1 st. no. i
1,,,, 2

3
2..., 4
1,,,, 5
6 ,, ,, 6
4,,,, 7
1,,,, 3
2 ,, ,, 10
3 ,, ,, 11
6 ,, ., 12
2 ,, ,, 13
1 ,, ,, 14
2 ,, ,, 16
.1 ,, ,, 17
1 ,, ,, 19
2 ,, ,, 20
1 ,, ,, 2:3
2 ,, ,, 24
3 ,, ,, 25
10 ,, ,, 26
33.,,, 27
37 ,, ,, 23
i ,, ,, 42
3 ,, ,, 79

Il et JSastjc wordt 011 (le hodcmplaat no. i
e1iroc[d iìiit twcc omgezcttc stripS

oi. 10, Door de niotorknp no. 2 en de
I aleniplaat no. i is een as no. 24 g’cstoken (hO nict twee onigezette Iìoekstrips, lx’vcstigcl aan de l)eidc strips no. 7, scliarnicroiid worclt ge
iiiontcc’rd aan de omgezettc steunplateu no. 16, waardoor een aSje no. 25 is gestoken, Iie ook vcer door de beide strips no. 7 loopt dio
hoi cnaan inet een katrolsehijl no. 19 or tussen, aan elkaar zijn gesch rocfd. Aan het andere eind von de pomparm zijn twee gebogen strips
no. 11 non (le arm i erbonclen cloor twee hockstrips no. 12. Deze gehogon strips zijn weer gcmonteerd aan twcc strips no. 7 dio i’ec’r op hun
Ia’ort sehainierend zijn geinontcerd non het stelkraagwiel no. 17. Dos ccrst con hont door de beide’ strips no. 7, daarna een nìoer or IoSjcS O[)
ilranico, dan de boiit (loor hct ste1kratgwic1 no. 17 cii pas daarna een tvccde’ moer p deze bout gocd vastdraaicn. I Ict stclkraagwicl zelf
is oet ccii asjc no. 25 en con dnbhe’l gohogcn strip no. 14 op de bodem Jila:tt no. I gcioootccrd.

i st. no. i
i , ,, 2
2 ,, ,, 4
3 ,, ,, 5
6,,,, 6
i ,, ,, 7
4,,,, 9
2 ,, ., 10
2 ,, ,, 1:3
1 ,, ,, 14
2 ,, ,, 16
i ,, ,, 17
1 19
i. ,, , 20
4 ,, ,, 21
4 paar ,, 22
i stiiks ,, 23
2 ,, ,, 24
3 ,, ,, 25
10 ,, ,, 26
38,, ,,27
37,, ,, 28
i ,, ,, 42
2 ,,,,57
2 ,, ,, 79

Oliepomp in gebruik bij oliewinning
(JA KNIKKER)

Àan de bodemplani no. i zijn op de vier liockeii celi strip no. 9
iep1aatst waardoor de w’ielassen no. 24 vordeii ge’stoken. Ondcr
de hO([ciii[)Iaat 110. 1 is in lict niiddoii con asstcunstok no. 42 ge—

niontccrd ivaardoor celi as 110. 25 is gcstoken clic non c1e boven—
kant von de Loch’inplaat draaibaar is gcmaakt door or celi stel—
kraagwiel no. 17 01) te inonteren iuet hct lagcr noar onderen. Dit
stelkraagwiel is p zijn bcurt i\’cer vastgesehrocld non de motor—

kap no. 2, waarop het ]craanbnisjo is gcbouwcl. flet dak van dit
biiisje is geniaakt von twc’ bodcmp]ateii no .5 ci ion strip 110. 7
en wordt met ii’n bout CO 010cr 0011 de acbter gcp]aatste omge—

zette strip no. 10 vaStgczct.
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i st. no.
2,,,,
4
2,,,,
6
2,,,,
2,,,,

i st.
2

2,,,,

2”
2,,,,
i

6
2,,,,

2
1,,,,

2
1

:: ::
4

i “ “

. 4 paar

i ,,

,, i st.

‘3 “
“ 2

2,,,,
7

1 elagerd
2 st. no.

37

‘3
1,,,,

,, ‘2

:34,, :: ::

Vliegmachine
Verpaatsbare hijskraan

8
10
11
12
14
17
19
20
21
‘3’)

22
24
25
27
28
79

De as no. 24 van de propeller wordt door middel van een dnbbel

gehogen strip no. 14 die aan (le motorkap no. 2 is vastgeschroefd,
gelagerd. Op deze as bevind zieh een loopwiel no. 20 die door

eco elastiekje of koordje weer in verbinding kan vorden gebracht

met liet loopwiel dat op de as no. 24 voor de wielen is gernoo—
teerd. Daardoor gaat hij het voortheween van het vliegtuig, de
propefler clraaien. Verder zijn voor en aehter aao de motorkap

130. 2 ecu onigezette strip no. 10 geplaatst. De voorste van deze
hotidt (le antenneiuast Cfl is vastgesehroefd aan het stelkraagwiel
no. 17. De propeller en rnotor worden geniaakt van ecu strip
no. 6 eh een gelagerde wielsebijf no. 22. 1-Iet staartwiel iii gemaakt
vari eco katrolseliijf no. 20, hetwelk met ceri asje no. 25 en twee

nibberdoppen no. 26 is genionteerd tusseri twee strips no. 8.
Deze zijo op bun heort weer aan weerszijdeo van de romn vast

gesehroeld. De wielen zin hevestigd aan twee strips no. 7.

i
4
‘3

6

11)
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

42
‘31

79

l)ze kraan vordt gbouwd op eco l3odeoiplaat no. i
ri aarop in het dercie gat van de voorzijde ecu assteunstuk
I o. 42 in het ioidden wordt gemonteerd. I lierrian w’ordt de
kr,tanarm van strips no .57 gesehroefd. 013 de gebogen as
un. 2:3 worden mio de binnenzijde van het kraanhuis, twee
loopwielen no. 20 g’eplaatst, waaraan het koord wordt vast—
geniaakt. De achterste bnoìper van de kraau w’ordt ruet

eco dubbel gebogen strip no. i4aan de bodeniplaat no. 5
cii de boclemplaat no. I bevestigd.



snelweger
llet geheel iS 01) de ho—
denp1aat 1 vastge—
sehroefd net twee om
gezette stennplaten no.
16. De onderste halans
ls gernaakt van een
asje no. 25 die io he
s’ieide gat v.a. (le ho
demplaat no. 1 gere—
kend, door (le heid’

stnps no. 57 wordt gestoken. Aan deze
as wordcn stelkraagwiel no. 17, strip no.
6 en no. 9 gemonteerd.Aan de binnen
zijde koineiì op de as no. 25 twee mb
berdoppeo no. 26 tegen elkaar aange—
dnkt, vervolgens eco strip no. 7, daar—
na eco gelagerde wielsehijl no. 22 cii

tensiotte weer een mnbheidop no. 26.
Aan de strip no. 9 kooit een hoekstrip
no. 12 waaraan weer eco striple no. 9
en weer ‘n hoekstrip no. 12 waaraan weer
een strip no. 7 zodat wij claannt een Li

‘omnl hebben gekiegel). Deze
laatst genoeni(le stri[) 0; ioet
tss’e oioemen draaii»iar be—
vestigd a. d. naar hovengaan—
de strips no 6 waarop veei

O oìet eco hoekstnp no. 12,
twee bodernplateo no. 3 zijn

gesehroefd, daarop twee bodem——
De bovenste halans ai no. 25 wodt
14e gat va, de bodem

29

K b I b i iet bovenste ineehanisme svomdt gemaakt van eco motorkap no. 2a e aa n eco dnbbel gebogen strip no. 14 is gemonteerd waardoor
eco as no. 15 wordt gcstok-en waarop een katrolsehijf no. 19 is aangebraeht. Deze
iootorkap w’ordt met eco dnbhele hoekstrip no. 13 boven aan eco deurpost of iets
Oergelijks vastgesehroetd. llet onderste rneehanisme is gemaakt van eco bodeniplaat

no. i en 4 strips no. 6. Twee van deze strips worden aan de bovenzijde
i st. no. 1 hij elkaar gehouden door cen omgezette strip no. 10 waaraan nwt een
1 2 hoekstrip no. 12 nog eco bodeniplaat no. 5 is gemonteerd. Voor en
2 “ 3 aehter aan de bodemplaat no. 1 monteren wij nog twee omgezette
2 “ 4 steonplaten no. 16 voor het vastrnaken

“ op de vloer. De bodem van de wagon
is geinaakt van 2 bodemplaten no. 4 die

10
over ellcaar heen zijn gemonteerd en aan
de beide einden zijn verlengd rnet eco
strip no. 7 terwijl aan de lengte zijden
ecu strip no. 6 is aangebraeht. Het ge

16 heel wordt door de hoek
“

“
strips no. 12 aan elkaar ge

i “ “ 19 sehroefd. I-TeL eerst spannen
2 20 sec no eco koord s’an bet on
i 23 dcrste rneehanisme naa(

-

i ..: --

beL bovenste en I.uIeo biem de wag’on
aan bangen. 11cL Lweede koord beves

‘-‘ wij aan de gebogen as na. 23 die aan het
-.

oodemste mechanisme is gemooteemd en balen no dit
I,ooi ci door de katrols.ehijf no. 19 s’an beL ho— /soste ioeehanisioe om ten slotte aan de wagnn

ast le ÌIILLkeII. \V( loinnen no de wagon van beneden i
..C

ocr h n cii I mali). 55 cUI (O L deze oit ziehzelf weer
5.111 bus (li il tar l)fliedeil rijdt.

k.
,,.

1 sI. nO. 1
2,.,, 3
2 ,, ,, 4
4,, 5

2,,,, 7
9

5 ,, 12
i ,, ,, 14
2 ,, 15

Pakket
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2 st.
1
.9

.9

2 pr.
1 ge1
1 sI.
4”
10
35
37
.7

no. 16
17
20
21
22
22
24
25
26
27
28
57
79

piaten no. 4.
¶ (loom beL

plciat gemekend gestnken, waamna er eerst aan de
hiooenzijdc van stmip no. 57 eco loopwiel no. 20 01)
(uI asje womdt gepiaatst.\7emvolgens eco strip no. 7 op
welks eind weem eco stmip no. 9 is gemonteerd die 01)
zijn beomt weem ti vastg’ezet aan (le sI(ij) no. 6 (lt 01)

beL ene eind aan (le balansas ti gezet ci) aan

leI andeme eind (le twee wielcn (imaagt doom cm
c*n asje no. 25 dooml;een te steken.
Duimna ti cm wecr eco ioopwiel no. 20
01) (l hovcoste haiansas gezel en ‘I

geheei a. d. hoitenzijde vastgeklcrnd
01cl mohhemdop 00. 26. De zeIF bijge—
tekende sebaal womdt vastgemaakt aan stmip no. 6.
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Brandweerladderwagen Raceboot
1 St. 00. 1 1 st. no. 1 7 st. no. 12 1 st. no. 24

1»,, 2 2,,,, :3 1,, ,,15 2,,25
2,,,, 3 5,.,, 6 1 ,,,,16 7,,,,26
2 3 .,,, 7 1 ,, ,, 17 25,, ,,27

2 8 1 18 23,. 28
i 2 9 1. ,19 3,, 79

1 ,, ., 8 : 10 2 ,, ,, 20
2,,1O :3 11 I
4, 11
7 12 De aehterzijde von de boot wordt gernaakt von een bodemplaat no. I. Middeiì

op deze bodeoìplaat is eco onsgezettesteonplaat no. 16. inet een linekstri1)

no. 12 vastgezet. Op deze steonplaat vordt non bet eind, dos op de pont, ccii

i 17
strip no. 8 uesehroeFd woar vervolgens de drie strips no. 7 op worden gemon

1 “ “ 18
teerd .Aan liot eind von deze strips no. 7 nionteren wij weer een lìoekstrip no.

1 19
] 2 op de hodc mplaat no. 1, waaraan ve een steonplaat no. 15 bevestigen .Aaic

.7 °0
de vnorzijde von deze stennlilaflt no. 15 sebroeveo we eco strip no. 8, \vaarcoej

nt stinirwiel no. 17 wordt bevestigd en ene boekstrip no. 12, waardoor de

4 poar 22
voorste mast is gestnken en eco orngezette strip no. 10 dio het gebeel compie—

i stoks ,, 23
teert.

2 ,, ,, 24
2 ,, ,, 25
10 ,, ,, 26
39., ,,27
37,,,, 28
2 ,. ,, 57
3 ,, ,, 79

De ‘ oorzijde \ iii de vageìi vordt dielit geoiaakt niet een hndem—

plaot no. 5 waar000 ook in het midden op de boitenste gaten de

pio oìpei woiden geni’ i t(’eId (l( or filO (Id’ 0(11 terzijde d’en bont

no. 27 in de Ioopw’ielen no. 20 te shken. Onderoan deze bodem—

plaat no. 5 is (le hiiioper geplaatst die is gemaakt von twee nvor

elkoiir geplaatste strips no. 7 en die iii liet oiidden oet ccii boek—

strip no. 12ian de lodeioploot no. 4 cn no. 5 w’ordt viìstgezet.

i Iet voiirste gedeelte von de hodeio von de wagen vordt ceomakt
von twee over elkaar geplaatste bocleinplateo no. 4. De zitplaats
oor de hestoorder wordt gevornid door twee nmgezette stenn—

platen no. 16 waarvnn de ééii net (le onigezette kant tnsseo d
hodomplaat no. 4 en de hodemplaat no. 1, waarvan bet aebterste
gedeelte von de wagen Is geboowd, wordt vastgeklomd. De ladder
draait om een gebogen as no. 23, die goed met de vijf rnbber
doppen no. 26 is s’astgeklenid non de stennplaten no. 15. De
wagen is aeliter gesloten met (‘c’o bodemplant no.5 die gelijk
niet eco dobbel gebogen strip no. 11 non (le hodempiaat no. 1 is
viistgesehroefd.

e

.

TI

—--- t

•_
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Montagewagen
voor tram- en trolleylijnen

Zweefmolen
1 st. im.

1,,,,

o
2
6,,,,
2,,,,
4”’,
4 poar
2 st. no.
4
37
37
2,,,,

1 st. no. I
2 ,, ,, 3
3 “ “ 5
8,, 6
4,, 7
2 ,, ,, 10
4 ,, “ 11
8 ,, ,, 12
2 ,, ,, 16
1 ,, ,, 17
1. , , 19
2 ,, ,, 20
1 ,, ,, 23
2 ,, ,, 24
7 . 26

‘%% 37,, , 27
37,, 28
2 ,,,,57
3 “ ,‘ 79

Twee von (le troptredeis zijn gemookt von ongezette
%trips no. 10 cri de ondere twee von strips no. 7,
o,viiionteerd om hoekstrips no. 12.

De twee osseo no. 24 wordeo oni elkoor gezet, door op liet ioterste eind von de ooderste
ols een Ioopwie[ no. 20 te seliroeven inet (le kraog noor beoedeo. De bovenste 05 steoot
no io het Ioopwiel en 1iiertegeo w()rdt nog eco rohberdop no. 26 geselioveo 001 het
slippen te voorkomeo. I lei oondrijkviel op de onderste os is eco kotrolseliijf no. 19 die
wordt vostgeklenid tussen twee robberdop1ien no. 26. Aan het eind von de onderbonw
wordt deze gesloteo door eco omgezette strip no. 10, woor000 teveos eco bodeoi1,loot
no.5 15 geseliroelFd.
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2 st. no. i
1,,,, 2
2.,,, .3
2,,,, 4
4,,:. 5
5,,,, 7
1,,,,
4 ,, ,, 10
4 ‘, ,, 1.1
3 ,, ,, 12
2 ,, ,, 13
i ,, ,, 14
4 ,, ,, 15
i ,, ,, 16
i ,, ,, 17
i ,. 1$
2 .,,, 19
2 , ,, 20
6 ,, ,, 21
6 pr,, 22
i st.,, 23
2 ,, ,, 24
3 ,, ,, 25
11 ..,,

59,, ,,27
56 ,, 28
4 -. 29
2 ,, ,, 30
5 ,, ,, 31
i ,, ,, ‘34
2 ,, ,, 57
i ,, ,, 7$
4 ,, ,, 79

32

l3ij het aanschaffen van doos no. lA kunnen de modellen van

doos no. 2 worden gebouwd.
Takelwagen

De boclein is gemaakt van twce bocleniplaten no. 1 clic vastgesehroefd worden tussen twee
hoekdraagbalken no. 29. Het zich bieronder hevinclende gedeelte von het chassis is gemaakt von

twee boekdraagbalken no. 29. Aan de voorzijde zijn cleze gedeelten non elkaar verbondeit door

een omgezette strip no. 10 en geheel achter door een strip no. 8.. Acbter is de vagen gesloten

door een bodemplaat no. 4 waarover een strip no. 31 is gemonteercl nls bumper. Aan de strips

no. 10 vooraan, zijn ook de vlaggestokkeu (asjes no. 25) geniontrercl aismede een dubbele hoek—
strip no. 13 waaraan de motorkap eH de strip no. 7 clic onder (le motorkap anngehrneht, wordt

genionteerd. De ‘oorkant worclt gesloten door cen bodemplaat no. 5 welke is vastgeschroefd met

een hoekstrip no. 12 aan de strip no. 7 die over de hoekdraagbalken no. 29 is gelegd. Aan deze

bodemplaat zijn ook de koplampeu bevestigcl op de nieermalen omscbreven wijze.

Daaronder is de motor afgesloten nìet een bodernplaat no. 5 wnarover twee strips no.

31 zijn geschroefd. Iiieraan is ook de berrnlamp, gernaakt von eco kntrolsehijf no. 19,

bevestigcl. Deze bodemplaat no.
5 is met eco hoekstrip no. 12
non de plnt liggende strip no. 7
vastgenuiakt. iTet stuur, gemaakt
von ed versnellingswiel no. 34
is vastgcninakt non de oiotorkop
no. 2 niet ecu hoekstrip no. 12.
De zitploots voor de chauffeur
is gemaakt von eeii unigezette
steuoplnot nO. 16 en gc.monteerdl
non de hoclemplaot no. 4.
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De kap van de
molen is gernaakt
von twee strips

no. 31 ano de
voor- en ach
terzijde en 2
strips no. 7
ano de zij
kaoten. Aan

de strips no. 31 zio
voor eri aeliter twee
strips no. 7 geoionteerd
die boveo roet elkaar
zijo verbondeo cloor ‘o
gebogeo strip 00. 11.
Tevens zijn ano deze
gebogeo strips twee
omgezette strips 00. 10
gemooteerd om eco
sterk gebeel te krijgeo.
Ano de voor- co aeh
terzijde is eco bodem
plaat no. 5 ano de strip
no. 31 bevestigd. Ilier

door is eco as
no. 24 gestoken
waaraao eco
loonwiel no. 20
wordt gemon—
teerd. Voor

ano deze as
wordt een ka
trolsebijf 00. 19

geplaatst, vervolgens eco robber—
(101) 00. 26 eo pas daaroa eco
stelkraagwiel no. 17. Hieraan
worden de wiekeo gemooteerd.
Tel voor de juiste staod naow—
keurig bet aaotal gaatjes von de
wieken op de tekening, zodat
oeteen doidelijk is boever de
strips over elkaar inoeteo wor—
deo gelegd.

Grote schommel
no. 1

6
7

10
11
15
17
20
2:3
24
26
27
28
29
30
:31
32
34
42

79

.kao de hodempbiat no. 1 worden vier strips no. 30 be—
vestigd. Boven ano (le tWee reehts geplaatste stripi wor—
(lei) twee vlakke steonplaten no. 15 gemonteerd waaraan
weer tsvee strips no. 31 zijo bevestigd. Deze worden

verlionden niet eco strip no. ci) ccii noigezette strip no. 10, waaraan eco strip no.6 sebarnierend (met eco tosseooioer) ano het stelkraagwiel no. 17 is vastgeniaakt. Ditste.lkraagwiel is gemonteerd op eco as no. 32, die ano het aodere eiod is voorzien vaneco versnellingswiel no. 34. 1 lierover is eco koord gespaoocn naar bet loopwiel no. 20(mt op (le gebogeo ai no. 23 beneden non (le sebomnìel, is geinooteerd. Door deze ge—liogen ai te rirnaico, wordt (le sebommel in lieweging gebraeht.

Hollandse windmolen

i st.
o

4
8,,
6
o

1,,
1,,
1,,
1,,

no. 1
3
4
5
6
7

10
11
17
19
20
23

1 st. no. 24
4 ,, ,, 26
52,, ,,27
52 , , 28
4 ,, ,, 29
4 ,, ., 31)
6 ,, ,, 31
i ,, ,, 34
3 “,, 79
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De vier hoekdraagbal
ken nr. 29 worden ho
ven aan de onderbouw
met elkaar verbonden
door twee bodemplaten
no. 5, die rnet vier
hoekstrips no. 12 zijn

vastgezet. Aan de on
derkant von deze ho
clemplaten is een as—
steunstuk no. 42 ge
monteerd. ilierdoor
wordt de os no. 25 ge
stoken, die aan de
kraanariri niet cen stel—
kraagwiel no. 17, waar
OJ) twee omgezcttc
strips zijn ge
schroefd, worclt
vastgezet aan de
bodemplaten no. 3
die precies boven
de toren von de on derbrn’w a. d. kraan arm zijn gemon tcerd. De oehtcr

kant von de kraanarm is von boven gesloten met cen nìotorkap no. 2.
Door deze niotorkap no. 2 is een as no. 24 gestoken, waaraan drie vie—
ien no. 21 en 22 en een versnellingswiel no. 34 zijn gemonteerd als te
genwieht. Een gebogen as, no. 23 voorzien von een Ioopwiel no. 20,
waaraan het ene eind von hct ene eind von Jwt kourcl is vastgezet, wnrclt
aehter aan (le kraonanu door (le bodemplaten no. 4 eestoken. l-Ieleioaal
voor aan de arm wordt een dubbel gebogen strip no. 14, waorover tcvens

een dubbele hoekstrip no. 1:3, geploatst. Aan het eind von de dubbele
hoekstrip wordt het ondere eind von bet koord vastgenìoakt. Aon deze

dubbele hoekstrip is tcvens (le von bovenaf kornende strip no. 57 van

(le kraonarm gemunteerd, terwijl de zijkanten von de kraanarm zijn vast—

gezet aon de dubbel gebogeti strip no. 14. De grijper is geniaakt von

twee steunploten no. 15, waartussen een kotrolsehijf no. 19 eri een kop—

pelhaak no. 18 zijn geplaatst. FTet koord ]oopt door de grijper weer naar

boven over een katrolseluijf no. 17, die vooraan in de kraonarm met cen

Scheepskraan

2 st. no. 1 2 st. no. 16
2 ,, ,, 32 ., ,, 19

42 ,, ,, 20
8 ,, ,, 6 4 gelogerd 22
4 ,, ,, 75 st. no.22
1 ,, ,, 82 ,, ,, 24
2 ,. ,, 98 ,, ,, 26
4,,,, 1060,, ,,27
8,, ,,1256,, ,,28
i ,, ,, 144 ,, ,, 29
2 ,, ,. 154 ,, ,, 30

6 ,, ,, 31
1 ,, ,, 32
2 ,, ,, 79

De roil is verbon—
den met twee
(>nderleggers, de
z.g.n. biels die
zijn gemaakt van

de strips no. 31,
verlengd niet een strip no. 9. De bodem der wagon bestoat uit bvee bodemplaten no. 1,

vaartusen cm hodeinplaot no. 4. Om (le wielen no. 22 wordt een strookjc carton ge—

legd, woaromhcen een elastiekje wordt gemaakt, door onders de wielen te diep in de

roils lopen. Het signaal op de brug is gemaakt van een as no. 32, die aan de brug is

vastgezet met een dubbel gebogen strip no. 14. Boven aan deze as wordt een hoek

strip tussen twee rtibberdoppen no. 26 geklemd, waaroon cen strip no. 8 is ge

schroefd. Hieraan is een schif no. 22 vastgemaakt.

I Sp00 rwegwa g o n
met

signaalbrug

2 st. no. 1 3 st.
1,,,, 2 1,,
2 ,, ,, 3 1
2 ,, ,, 4 1
2,,,, 5 2,,

6
4 ,, ,. 10 56,,
5 ,, ,, 12 56,,
i ,, ,, 13 4
1 ,, ,, 14 4
2 ,, ,, 15 2
1 ,, ,, 17 1
1 ,, ,, 18 1
2 ,, ,, 19 2
1 ,, ,, 20 1

no. 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
.31
34
42

,, 57
79
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2 st. no. 1
1,,,, 2
2,, 4

5
8,, 6
2 ,, 7
3 ,, ,, 10
4 ,, ‘, 11
1 ,, ,, 14
2 15
2 ,, ,, 16
i ,, ,, 17
i ,, ,, 18
2 ,, ,, 19
2 ,, ,, 20
i ,, ,, 22
i 23
i 24

Zwenkbare kraan
Flei driehoekig roam wordt gemooIc von drie boekdraogbolken no. 29. Aan één von deze
Ljolken mooteren ve twee bodemploten no. 1 en zetteo doorop i’ bet midden een asstenn—
stok no. 42, woor ve een as no. 25 io plootseo. Op deze 05 sehoiven we een rnbberdop
no. 26 en doorno eeo stelkroagwiel no. 17. Aon dit stelkraogwiel monteren WC 000 beide
zijdeo eco omgezette strip no. 10, wooraon de boveoste strips no. 30 von de kraaoorm
sehoroierend om eco os no. 25 met twee robberdoppen oan (le binnenzijde von de strips
no. 10, worden bevestigd. Tevens mooteren ve direet de bodemploten no. 5 oon deze
boveoste strips en plontsen voor de ooderste strips von de kroanonri oan beide zijden drie
strips no. 6. Nlet eeo dobbeigebogen strips no. 14 wooroon we ook nog twee gebogen
strips no. 11 plootseo. mootereo wij de kraanarm boveo hij elkaor. Io de top von de
knsonarm monteren we nog een as no. 25 met eco ioopwiel no. 20 en eeo katrolsehijf no.
19, w’oarover het dobbele koord kon lopen. Aon de most, gemookt von een boekdroog
holk no. 29 en gemonteerd op de bodemploat no. i met eco hoekstrip no. 12, sehroeven
we bovenoon eco omgezette strip no. 10 waorin xve ceri as no. 24 ploatien. Ilierop mon—
teren ve bet versoelliog’swiel no. 34 woaraao bet koord wordt bevestlgd, die de knionorm
Ioni doeiì zweokeo in beide riebtiogeo. IIet iioisje op de porit von bet raom gemonteerd,
sloteo ive von aehter met twee nosgezette stenopioten no. 16 en eco wieisebijf no. 22. De
Iiod no von bet ]ioisje maken ive von cen motorkap no. 2.

st. no. 1 4 st. no. 11
24,, 12
42., 13
51,, 14
61,, 15
7 1 ,, ,, 16
$1 ,,17
92.. 20

11) 6 ,. .. 21

22
24
25
26 4 st.
27 2
2$

i’
•p-_- Cb - -

-ì

:3 st. no. 25’
11 ., .. 26
53 ,, 27
53 ., .. 28
4., .,29 4fl
3 .,., 30 iii-tons

Vrachtauto
.Atm (IC lioekdraoglXllken no. 29, die het ebossis von de wogen vor—
iììeo, zijn oon de voorzijde, ter verlengiog nog twee strips no. 6 ge—
sehn,etd. I Iet dok vm de cabine wordt md eco dobbelgebogen strip no. 14 ooo de
Lel1Lrwaod, die ook li gemookt von eco bodeinpiaat no. 4, vastgezet. Deze aebterwond 2
ivordt p zijo beort met eco (Jmgezette steonploat no. 16 oon de voorste bodempioot
no. 1 von de beadbak- gemonteerd. Het stioir gemoakt von eco stelkraogwiei no. 17
ioonteren we 000 (‘CO 05 no. 2.5; steken deze door eco boekstrip no. 12 en sebrneven
vervolgeos (le boekstnp mm de motorkop no. 2. De koplompen inontereo we ano een
omgezette strip no. il) door ooo de bionenkont eco bootje in te steken. Deze hoot
draoieo ive met stelsebroef no. 79 die in de loopwielen wordt gesebroefd, stevig
vost. I Iet pIatte stetinstok no. 15 von (le rodiotor bevestigen We met evo boeIstrip no. 12

non omtorkop 00. 2.

— .- — -

-

6 no.
2 sI. no.

5$
56

no. 29 4 st. no. 31
30 1 ,, ,, 32

:3 st, no. 79
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Zweefmolen
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De hoekdraagbalken no. 29 wordcit cnn de eoe zijde met
elkaar verbondeo door eco bodemplaat no. 1 en nan de an—
dere zijde met een strip no. 7. Dacron schroe’en ve de
bodemplateo no. 3 cnn de hoekdraagbalkeo en monteren
vervolgeos de bodempbnt no. 5 met vier boekstrips no. 12
ano deze bodemplateo no. 3. De bodemplaat no. 5, clic nan
de aehterzijde bet buisje sloit, worclt met eco boekstrip wccr
ano de vorige bodemplnnt no.5 gemooteerd. De boofdns,
wnarop de inoleo draait, omkcn we van eco ns no. 25 en
zetten daar hoveoop eco ns 00. 32. Deze ns no. 25 ìs gela
gerd met eco nssteonstnk no. 42, hetwclk onder tegen de
bodeinplaat no. 5 wordt gesebroefd. FIet loopwiel no. 20 is

01) het oiterste ciod v deze as no. 25 gezet, zodat de as
no. 32 ook oog in bet 1ooiwieI kao steooco. Gebeci ooder
ano de as no. 2.5 plaatsco we ìiet versnelliogswiel no. 34.
Deze as komt dos oiet meer door de bedemplaat no. 1. Om
het slippetì nn de beide asscn clic’ op elknnr in het loop—
wiel no. 20 zijn geplaatst te voorkomen, plnatseo we nog
twec robberdoppen op de lange as co sebuiveo ecn van deze
zo stevig niogelijk tegcn bct loopwiel no. 20 co (le anderc
tegeo de bovenste bodcmplant no. 5. Op de as no. 24, wnar
cnn de kntrolsebijven ztjo zemonteerd. sebuivco ve zes ml,—
berdoppeo. Tvvee ano (le bcutenkant, twec cnn (le bionco—

zijde en twee tussco de katrolsebijveo, zodat deze op buo

plaats blijvco clraaien. De molcn is op (le as no. 32 vnstgc—

selìroefd oìet eco stelkrnngwiel no. 17.

i stulcs o. i
2., 3
2,,
4,, 5
8,.
4.,»,7
2 ,, ,, 9
4 ,, ,, 10
2 ,, ,, il
5 ,, ,, 12
i ,, ,, 17
2 ,, ,, 19
2 ,, ,, 21)

1 stuks n. 2:3
i ,, 24
1 25
11 ,, 20
.50 ., ., 27
50 ., ., 28
4 ., 29
4 ,, ,, 30
4 ,, ,, 31
1 ,, ,,32
i ,, ,, 31
i ,, ,, 42
4 ,, ,, 79
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Grote touringcar
\Toor bet ebassis gebruiken ve twee boekdraaghalkeo no. 29. Wij ver lengen deze balken door in bet vijfde gnt ano de voorzijde een bodemplaat no. 1 tussen deze hoekdraagbalkeo te monteren, waardoor we over de gebele iengte van de cnr no, inplaats van 25, totani 3]. gaatjes teilen.Aehteraan de bus plaatsen we ook eco bodemplaat no. 1 tussen deze hoekdraagbalken en vullen het middenstuk met de motorkap no. 2.Iliernan moeten we ook direet de beide strips no. 31, die reeht nnar boven lopen. lJet Front van de bus sluiten ve al, door een bodemplaat no. 5aan de voorzijde van de bodemplaat no. i te sehroeveo. Aan deze bodern plaat no. 5 bevestigen we ook de koplampen op de owenonlen onisehre en wiize. Voor bet monteren van de voorruit nernen ve twee om gezette strips no. 10 Ano de onderste bevestigen ve een bodemplaat no.5 met ccii boekstripje no. 12 ah clasbboard. Eerst zetten we hierop eco stuorwiel (versnellingswiel no. 34) met eco boutje en de stelsehroefno. 79 vnst. Het dak maken we van aebteren nnar voren als volgt: Eerst een bodemp]nnt no. 5 in de breedte mootereo; daaroa tweeboclemplaten no. 3 naast elkaar in de lengte; danrna weer eco bodemplaat no. 5 in de hreedte. Teoslotte gebeel voornan een bodemplaat

no. 4, zodnt er een ruimte voor luebtverversing over hlijft.

2 st. no. 1 2 st. no. 8
1 ,, ,, 2 2 ,, ,, 9
2 ,, ,, 3 $ ,, ,,

2 ,, ,, 4 4 ,, ,, 11
4 ,, ,, 5 2 ,, ,, 12
2 ,, ,, 6 1 ,, ,, 19
4 ,, ,, 7 2 ,, ,, 20

4 st. 11.0.

2 st.
4”
59
56
4

21

24
26
27
28
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4 st. no. $0
4 ,, 31
1 ,, 34
2 ,, ,, 57
3 ,, ,, 79
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2 st. no. 1 1 st.
1 ,, 2 2
2 ,, ,, 4 6
1 ,, ,, 5 Opaar
4 ,, ,, 7 1 st.

2 ,, ,, 8 2
4 ,, ,, 9 2
4 ,,,,10 14,,
4 ,, ,, 11 60
3 ,, ,, 12 58,,
2 ,, ., 13 4
1 ,, ,, 14 4
2 ,, ,, 16 5
1 ,, ,, 17 1
1 ,, ,, 18 3

no. 19
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,, 21
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24
25
26
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Zware kraanwagen
De Lodem van de wagen wordt geinaakt x’an twee bodemplaten no. 1. Aan

de zijkanten biervan worden de strips no. $0 gemonteerd. I-Ielemaal vooraan

ninotereo wij gelijk een strip no. 8 naar beneden en een stripje no. 9 naar

boven geriebt. Aebter aan de wagen monteren ve daarna eco strip no. 7 en

bevestigen vervolgens de hoekdraagbalken no. 29 aan deze •strips no. 6 en

no. 8, waarna Wij (le assen en wielen knnnen monteren. De motorkap sloiten

we aan de voorkant ai met een omgezette steonplaat no. 16 en monteren deze

verder met een dobbele boekstrip no. 1$ aan bovengenoemde strip no. 9. De

verhinding tnssen de beide strips no. 30 wordt aan de voorzijde gevormd door

een omge2ette strip no. 10, waarnnn meteen een bodemplaat no ..D wordt beves—

tigd met (le koplampen, door aan de binnenzijde een bont door (le leopwielen

no. 20 te steken noi deze vervolgens inet de stelsebroeven no. 79 vnst te zetten.

Ondernan deze bodeniplaat wordt eco strip no. $1 gesebroefd, die als bomper

goede diensten kan doen. Binnen in de cabine plaatseo xve als zitplaats voor

rEe ebauHeor eco onigezette steonplant no. 16, terwijl ve bet stoor geoiaakt

van eco stelkraagwiel no. 17, met een boekstrip no. 12 en een asje no. 25

aan de rootorkap no. 2 vastzetten.

-

—‘n.

‘I..

.
4 — .. 4-



2 st. no. i
i ,, ,, 3
6,,,, 6
4,,,, 7
4 ,, ,, 10
8 ,, ,, 12
i ,, ,, 14
i ,, ,, 17
i ,, ,, 18
2 ,, ,, 19
2 ,, ,, 20
i ,. 22
i st. ,, 23
2 ,, ,, 24
i ,, ,, 25
14,, ,,26
5.3,, ,,27
54 ,, ,, 28
4 ,, ,, 29
-1 ,, ,, .30
4 ,, ,, 31
i ,. ,, :32
i ,, ,, :4
i ,, ,, 42
2 ,, ,, 57
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Portaalkraan

De beide einden Van de vier hoekdraagbalken no. 29 zijn met elkaar verbonderi, door eco omgezette strip
no. 10 aan de reclìtopstaande strips no. 6 te monteren, waardoor (leze lioekclraaghalken komen te liggen p(le omgezette strips no. 10. Wij monteren deze hoekdraagbalken vier gaten over elkaar hcen, evenals de zieh
daaronder bevindeode strips no. 30, waardnor een sterke vcrbinding wordt gevnrmd. De assen no. 24 van
de rijdende kraan monteren we door cerst vier hoek strips o). 12,uin de iiitcinden vari de bodemplaat no. 8
te sehroeven. Op cleze bodeniplaat zetten wc in het niidden eco asstcunstiik no. 42. No stekeo wc een as no.
25 door dit assteunstuk en de bodemplaat en schuiven er aan (le onderkant een rtihberdop op. Aan de ho—
veozilde monteren we tvee orngezette strips no. 10 op deze as niet cen duhbelgebogeo strip no. 14, vaartusseo
wij twee strips no. 6 schuiven clic de kraanarmen vormeo ..\!ct twee bonten zetten Wc’ deze arm acri de orn—
gezette strips no. 10 en de duhhelgehogen strip no. 14 vast. A ari bet heoedeoeind van de kraannrm hevestigen
we eco as no. 25 waaraan tevens een stelkraagwiel no. 17 wordt gemonteerd. In dit stelkraagwiel draaien we
eco lange hotit, waaraan we niet (le hand het koord kunnen opdraaieo en laten zakkeo. De rtomte tussen (le
vielschijveo vullen we even weer oìet eco reepje bin neohand ci ccii reepje carton op. 3 enslotte plaatsen ve
boven aan de kraanarm nog eco moertje tussen de twee strips no. 6 waarover het koord loopt.
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Truck met trailer
De tniok on troilor wordon iedor ofzondorlijk klaargomoakt. Op de ziikonten van de bodomploat no. 1 n’ordon de bodoinploten no. 3 gosobroofd.
Io de ondorsto rij gaatjos von dozo bodemplaten no. 3 niontoron wij do boido assen no. 24 on do ‘4cr wiolon. Aohtor aan de bodemplaat no. 1
wordt con bodemplaot no. 4 g’omontoord dio do cabine afsloit. Tovens schroevon we bier con hookstrip no. 12 in bot middon ondoraan, waar

eco horizontaal liggondo bodomplaat no. 5 aan wordt gemontoord. Op hot bnitooste eind biorvan plaatsoo WO 000 scbroofbout mot do moer
aan do bovook-aot or 01) godraoid. Ilierop komt bet stelkraagwiol no. 17, dat gohool vooraao in do trailor is gomontoord, te ruston. FIot stour—
s’io1, gomaokt von con vorsnollingwiel no. 34, bovostigd mot con os no. 25, dio is gostokon door con hookstrip no. 12, is vnstgosehroefd non
do motorkap no. 2. Do motorkop zolf is non do voorzijdo vostgozot oon do bodomplaot no. 1, door middol von non boido zijdon con dobbol
gobogeo book-strip dio is vorlongd mot con strip no. 9. Do schroofbout wordt dos oorst door do gobog’on strip no. 11 (bot spothord) gostokeo,
vorvolgeos door strip no. 9, daarna door do bodomplaat no. 3 on ton slotto door do bodomploat no. 1, waorno dozo aan do biooookant oiot
con moer wordt vastgodraaid. Do bodom von do traflor nmkon wo von earton. Het front von do trook wordt gomaokt von oon bodomplnot
00. 5, waaraan do koplanipoo wnrdon gosobroofd. Achtor dozo bodom plont wordon motoon twoo strips no. 8 gonìontoord, woaraan do bumper
worclt bovostigd.

i

—

1 st. no. 1 2 st. ro. 9 2 st. no.
1 ,, ,, 2 3 ,, ,. 10 2
2 ,, ,, 3 4 ,, ,, 11 6
2 ,, ,, 4 6 ,, ,, 12 Spaor,,
2 ,, ,, 5 2 ,, ,, 13 2 sL
1 ,, ,, 6 2 ,, ,, 1.5 1
6 ,, ,, 7 1 ,, ,, 16 9,,,.
2 ,, ,, 8 1 ,, ,, 17 60,,

I

19
20
21

24
25
26
27

56 st. nO. 28
2 ,, ,, 29
4 ,, ,, 30
6 ,, ,, 31
1 ,, .32
1 ,, 34
3 ,, 79
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De boveoste twee hoek
draagbalken ne. 29 ziin
aehter met elkaar verboo—
dan deor twee bedempla—

.4J ten no. 5, die de staart
men. 1-Iierep zijo meteen
twee heekstrips ne. 12 ge
schroefd, die het ridi—
tiogsreer vasthooden On—
der aan het steikraagwiel
no. 17, waarep de mid

denste prepeller draait, 15 een omgezette strip ne. 10 bevestigd. De
moterkap no. 2 is md de strips no. 7 gemeoteerd aan (le strips ne.

31, die met eeo hoekstrip ne. 12 nan het stelkraagwiel no. 17 zijn
vastgesehre.efd. De twee strips no. 30, die de veerzijde van de
vleugels vomwn, zijo 01) het vierde gat ano de heekdraagbalkeo

ne. 29 gementeerd en stekeo no middeo eoder de meter, drie ga
teo over elkaar liceo. De as ne. 24, waaraan de antenne is beves
tigd, werdt boveoaao doer het tweede gat vao strip no. 6, en on
der doer liet tweede gaatje van (le OVC( eikaar heeovalleode strips
ne. 30 vao de vleogels gestekeo en met eco robberdep no. 26 ano
de hioneokant hiervao vastgeklemd. De lioker eo reehter propel
1cr wercleo met eco as ne. 25 ano de hoekstrips ne. 12 gezet. Met
de strips no. 9, dia we mootereo aan de strips 00. 31, kiemmen
we deze heekstrips, waaraao de iioker en reehter prepeiler zich
beviodeo, geed vast.

Drie motorig vliegtuig

I

1 st.
3
6,,
6,,
2,,
4”

1,,
1,,
1,,
2
2 1)h1 r
2 st.
4
13,,
55
55
4”
4,,
6,,
1,,

ne. 2
5

6

9
10
11
12
17
19
20
21
70

24
25
26
27
28
29
30
31
79
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Spoorwegsignaalbrug
De hoekdraagbalk-en no. 29 worden drie gaten over elkaar liceo

geschoveo Achter liet stelkraagwiel no. 17 wordt c’e strip no. 8
tegen de lioekdraagbalk geseliroefd om de bout no. 27, waaroni

het stelkraagwiel kan draaien. stecrn te geven. De strip no. 7
VElO het sein is draaibaar niet eco cluliliele moer aan strip ho. 6
lievestigd.

4
53
53
4,,
4,,
2
2,,

Tic). 26
27
28
29
30
57
79

i st. no. 1 2 st. no. 15
2 ,, ,, 3 1 ,, ,, 16
7 ,, ,, 6 1 ,, ,, 17
5,,,, 7 i,,,,19
2 8 1 ,, , 20
4 ,, 12 1 ,, ,, 22
i ,, 14 1 ,, ,, 24

i ,, ,, 25
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Tekenmachine
\Ve beginneo oict bet boowen van bet fraow en verbinden hicrvoor de twec bodemplateo no. 1 met vicr hoekdraagbalkeo no. 29.
Aao de rcebterzijdc mootcrco vc io hct middeo cen bodcmplaat no. 4.Nu ocoìcn we eco dubbel gebogeo strip no. 14, zetten hicrin
eco asje no. 25 mct eco katrolsehijf no. 19 co tcvcns aan de binnenkant eco robbcrdop no. 26 die de katrolsebijf 01) zijn pianti houdt.
Door hct hovcogat co eco zigat vao de dobbeigebogen strip, steken vc celi gcwoon clastickjc, leggco cr eeo los io; stckco deze ver—
volgcos door hct middcogat van de bodemplaat no. 4 cii trckken hct daaroa oaar de rcebtsc bodemplaat no. 1 co hakcn hct aehtcr
(le hoot die vc aan de zijkant io het middeo von deze bodcrnpiaat stckco en kicmmeo hct tusseo twcc mocreo vast. No is de dubbel
gcbogcn strip dos vcrcod opgchangco en zorgt cr voor dat hct koord, (mt ve spanoen von (le rcebt opstaaodc gebogeo ai no. 23, waarop
o-e eco loopwicl no. 20 hcbbeo gcmootccrd, zcer strak hlijft draaico om hct versoelliogswicl no. 34, die ooder hct earton von de teken—
plaat is gcmootecrd. ‘Loals we 01) (le foto zico, is dczc ai no. 24 gc beci ecozijdig aan (le rcebte(kaot geplaatst co ;vel 20, dat e( maar
ééi) gaatjc vrij is tossco dczc as cn de bockdraagbalk waaraan deze strip no. 6 is gesehrocfd. Deze ai, waarop dos hct vcrsoellingswiel is
gco)ootccrd, vordt aan de bovcnkant wcer vastgchoodco dooi eco zclfdc strip 00. 6 en hovco op dczc ai plaatscn vc cen loopwicl no.
20 mct de oaaf oaai bcocdeo gerieht. De tafcl niakeo wc von twcc bodemplateo no. 3, waaraan op de oitcrstc cmndeo eco stnp no. 6
ci) daarna plaatseo ive ook nog in hct middco eco strip no. 6 die no samcn eco vicrkaot vormco. No kicmmcn vc 00) bct loopwici no. 20,
twcc gebogco stnps no. 11 cri seliroevco dezc strips mct ééo bont aao de middeostc strip no. 6, dic ano de tckeotafel is gcmootccrd.
Ano bet aodeic ciod von dczc gehogcn strips, dic nu io dczc stand cen ovale ronding vormco, kooicn wc 00 nict preeics oit bovco cci)
gat no) ook daar de zaak vast te selwocvco. Daarom nemcn vc eco stripjc no. 9; sebrocvcn dczc door het dcidc gat van de strip no. 6

ci) kleomco mct bct ciod von dit
stripje de bcidc gebogco stnps
stcvig op (icze kant vast. Tcosiottc
icgg’co vc eco piaatjc eartoo ovcr
dczc tckcotafci cn eco stokjc te
kcn piqier van(o1) bct potiood
aardigc tckcoiogco gaat makco
ali wc ano (le gehogco ai no. 23
gaan draaico. De laoge striIJ no.
30 die bet potiood io bewcgiog
zct, makcn vc ook nog oict eco
ciastickjc vast ann (le ai no. 25,
dic wc hcbbcn gcrnontccrd non
hct nsstcoostuk no. 42.

2 st. no. 1 2 st. no. 20
2 ,, ,, 3 1 ,, ,, 23
1 ,, ,, 4 1 ,, ,, 24
7 ., ,, 6 1 ,, ,, 23
4 ,, ,, 7 4 ,, ., 26
1 ,, ,, 9 50,, ,,27
2 ,, ,, 11 53,, ,,28
1 ,, ,, 12 4 ,, ,, 29
2 ,, ,, 13 1 ,, ,, 30
1 ,, ,, 14 1 ,, ,, 34
1 ,, ,, 17 1 ,, ,, 42
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Lorrie op transportbaan
De. hoekdraagbalken no. 29 worden drie gaten over elkaar ben vastgesebroefd. Voor aan
de lorrie maken ve een assteunstnk no. 42, waar bet koord wordt bevestigd. Deze voor
zijde van de lorrie is diehtgemaakt met een bodernplaat no. 5, die aan de omgezette strip
no. 10 wordt gemnnteerd. Aan de aehterzijde blijft (le lorrie open en inonteren ve alleen
een omgezette strip no. 10 mm de bodemplaten no. :3. De roimte tussen (le wielsebijven
no. 22 maken ve diebt met een reepje hinnenhand of eco reepje eartnn Vaan)n1beefl eco
elastiekje.

2 st. no. 1
1,,,, 2
2,,,,
1 ,, ,, 5
6,,,, 6
2,,,, 7
3 ,, ,, 10

2 st. no. 13
1 ,, ,, 14
2 ... 19
3 ,

4 paar ,, 22
i st.,, 25
10 ,, ,, 26

50 st.
50
4,,
4
2,,
1,,
1

no. 27
28
29
30
31
32
42
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Dubbele ophaalbrug

2 sL 00. 1
2 ,, ,, 3
2,,.. 4
2 ,, ,. 5
8,,., 6
6,,,. 7
4 ,, ,, 10
4 ,, ,, H
4 ,, ,, 12
2 ,, ,, 15
2 ,, ,, 16
i ,, . 19
2 ,. ,, 20
1 ., ,, 2:3
2 ,. .. 24
11,, ,,26
56.,,, 27
56,, ,,28
4 ,, ,, 29
4 ,, ,, 30
4 ,, ,, 31
1 st. no. 32
2 ., 79

De bodeoiplaten no. 1 worden
draaibaar aan de strips no. 31
geoionteerd. \\‘ij draaien d.oaroni
eco tweede iooer op deze vier
booten om liet lostrillen te voor—
komeo. Boveo non de brog wor
den - de bodemplaten no. 4 cii

no. .5 ano elkaar geseliroefd met
bebnlp s’ari eco boekstrip no. 12,
die ano de biooeozijde i’ao deze
bodeoiplaten worden geioooteercl.
I-iet koord, waaraan (le brug kan
wordeo op en oeer gedraaid is
met eco ndberdop no. 26 vast
gemaakt ano (le gebogen ai no.
23. Eerst het koord door de nih
berdop stekeo eo daaroa op de
gebogeo as seboiveo.

iffs
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i st. no. i
7 ,, 6
4 ,, 7
4 ,, 11
4 ..,, 12
2 15
2 16
i ,, 17
i ,, 20
i ,, ,, 23

24
i ,, ,, 25
(i 26
49 ,, ,, 27
56 ,, 28
4 ,, ,, 29
2 ,, 30
5 ., ,, 31
] ,, 34
2 .. 57
3 .,,, 79

Ca ke-wa 1k
Ilet versne1lingsviel no. 34 draait nssen tWCC ()fl—

gezette steunplaten no. 16, che non de hinnenzijde
von de hoekclrangbalken no. 29 worden gemonteerd.
Aan de gebogen as no. 23 is een loopwiel no. 20
hevestigd. Fen strip no. 6 is schnrnierencl met een
tusseumoer non het stelkrangwiel no. 17 geschroefd.
De bodemplmt no. i wordt non de recbterzijde ook
sehiarnierend non de strips no. 6 geschroefd. Ook
de uitejnden ‘nn de beide trappen wordeo scbnr—
nierend non che hoekstrips no. 12 gemonteerd. i let
koord spannen ve goed strak m’cr lìet loopwiel no.
20 en hiet versnellingswiel no. 34.
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Brandiadder
Ilelenìaal onder aan de ladder, aan de hoekclraagbalken no. 9 w’orden twee strips no. 6 gemonteerd.
Hieraan plaatsen ve met een as no. 32 de beide aebterste wielen. Aan deze strips plaatsen we ook de
assen voor hct omboog en vooruit draaien von de ladders. Tevens monteren wi aan deze strips tvee
tsrips no. 30 die aan het uiterste eind van de vaste htdder met twee hoekstrips vordt verbonden. Tussen
de beide onìgezette steunplaten no. 16, die n-iet een sehroet aan de strips no. 30 wordeo vastgczet.
montereo ve een strip no. 31 waar de uitdraaibare ladder onderdoor glijden k-an. ilet onderstel waar de
twee voorwielen aan zijn bevestigd, is met dubbele moeren 01) (le bouten, draaibaar gemonteerd met

clubbele hoekstrips no. 1.3 en boekstrips no. 12 nan de beide hoekdraagbalken no. 29 en
wel zodanig dat de uitschuifbare ladder geheel vrij kan op en noer bewegn. De onderste
sport van de vaste ladder maken we van een strip no. 31 waaraan tevens een steunplaat
no. 15 wordt gemonteerd. Door het eerste gat van deze steunplaat laten we het koord
lopen waarmee wij de ladder meer schuin of rechtop kunnen draaien. Bovenaan de uit
sehujfbare ladder kunnen we nog een katrolschijf no. 19 méér plaatsen zodat de ladder
tegen (le gevel 01) kan rollen.

4 st. no. 6
6,,,, 7
1 ,, ,, 10
8 ,, ,, 12
2 ,, ,, 13
i ,, ,, 15
2 ,, ,, 16
1 ,, ,, 17
2 ,, 19
4 ,, ,, 21
4 poar ,,

1 st.,, 23
2 ,, ,, 24
14,, ,,26
51 ,, ,, 27
53 ,, ,, 28
4 ,, ,, 29
2 ,, 30
5 ,. ,, 31
1 ,, ,, 32
i ,, ,, 79
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Tekenmachìne (omschrijving)

L)it roodei versehaft orco vtm aangename bezigheid doordat eco groot aantal versebilleode tekeoingen konnen worden gemaakt. Het frame van de teken—
maeliine 1M)nwen wij van vier lloekdraagbalkeo oo. 29, welke ve verlengen met vier hoekdraagbalken no. :36, die ve twee gaten over elkaar heeo mon—
teren. in het nìidden piaatsen we aao weerszijden twee over elkaar heen ge legde bodemplaten no .Svoor de stevigheid vao het [rame. Cerekend vnnaf de
kait waar de gebogen ai no. 23 zieh bevindt, monteren xve in bet [rame twee bodemplaten no. 3 ook weer over elkaar heen en zetteo deze met vier boek—
strips vast io bet zesde gat van de hoekdraagbaiken no. 29. De gebogen ai no. 24 pltiatien we no in de bodemplaat no. i in het vierde gat vanal de ]inker—
kant en in het derde gat an bovena[ gerekeod. Hierop montereo ve een vorm wiel no. 47 cii steken no deze gebogen ai door (le bodeoip]aten no. 3. Deze
gebogeo ai wordt no vast gezet met eco loopwiel no. 21), dat ive inet (le
piatte kant tegen de bodempiateo no. :3 inontereo. l)aaroa wordeo aao deze
gehog’eii ai, twee assen no. $0 gekoppeid met heiioip van twee askoppelingeii
no. 44. Bijna op bet eind van de tiveede gekoppelde as no. 40. mootereo we
sveer een wormwiei no. 47 en niontereo teoslotte aan de hinnenkant van d.
linker bodemplaat no. i, op het eind x’an de lange ai ecu flenswiel o. 48 001

de ai 09 zijn plaats te lioodeo, Onder de tekentatel niontereo ve no aan de
onder— eo bovenkant van bet Frame, eco stnp no. 6 io bet vierde gat van de
boekdraagbaikeo no. 36. Op (le beneden geplaatste strip no. 6, plaatseo Ve

in bet oiiddeo eco assteioistok no. $2 en ioonteren no eco reebtopstaande .ts
un. 2$ door de boveo gepiaatste strip no. 6; sebuiveo aan de onderkant van
deze strip (hreet eco rohherdnp no. 26 09 (le ai; 1batie er daarna eco tand—
viel no. 45 op, die no door bet woroiwiel dat zieb 09 (le lange ai bevindt, in
beweging kao worden gebraciit en lagereo teoslotte deze ai no. 24 in bet ai—
steonstuk no. 42. Àan de bnvenkant van (le bovenste strip no. 6 pl:ialseo 1(0

no eco fleoswiei no. 48 nm de as goed op zijn plaats te liondeo en monteren
aais het begin van deze as eco grnot itelkraagwiel no .51: plaatseo bier (iivai’s
overheen twee strips no. 31 en beveitigen deze aan het vierkant van de tekeo
tatel die i’e makeo van vier 1,latte balkeo no. 37. waar overbeeo wij eco
kant stokje earton vaitsebroeveo. l-lierop leggen ve. ali de maebine klaar is.
liet stokje tckeopapier. Ceheel reehts in bet derde gat van de boekdraagbalkeo
montereo ve onder eo boveo ook eco strip no. 6 en zetten ook bier eco reelit—
opstaande ai no. 24 in. Deze ai plaatien w’e io het vijfde gat van (le stripi
un. 6, gerekeod t’an de voorkant van de foto eo oiontereo iiierOl) eco roo(lsei
no. 46, dat no aaosiuit op het reeds gemooteerde woroiwiel no. $7, dat zieh np de gebogen ai 00. 2:3 beviodt. Aan de hmeokaot vaii deze ai ioootereo
ive ook ccii robberdop cii eco Fieoswiel noder cii boveo (le boveoite itrip no. 6 eo plaatieo auto het begio ;‘an deze as ccii steikraagu’iei 110. 17. Op (lit
ste[kraagwiei oiontereo ve eco stripje ni’. 9 cii monteren daarop eco strip no. lt) oiet eco toiieoinoer cii twee nioereo op het eiod s’ari (le iange bout, zo—
(bit (leze itrili geinakkehjk, zooder mi te trilleo, kan draaien. In bet oiiddeo Valli liet lraoie oiontereo ve alato de iiovcokant t eec stripi no. 6 oict ccii
tosseornimte van elf gateo. Op deze stripi plaatien we vier hoekitripi no. 12 in het vierde gat vanaf de zijkanten. In deze boekitrips iehoiveo sec twee
asseo 110. 32 waarnp (le geleidetafel kooit te lopeo. Dit tafeltje maken sec s’an eco hodcoipiaiait iio. 4, w’aaraan twee oingezctte itriri Oli. 10, (lie we 5’ei’—

icogeo oiet vier itripi no. f. Deze tafel seboiven sve op de beide assen no. :12 co piaatseo no eco rechtopitaatod aije 00. 25 in liet iiiiddeii s’an de tafci.
Dit asje zettco sec ondcr vast oiet eco loopwiel no. 20 eo boven niet eco fieni wiei no. 48. Vervolgens leggen sec lnerop twec katrolschijs’eo oli. 19 eri
teosiotte eco versnellingswiei no. 3$. waarop (le strip no. 32 i(omt te rostei a. V6i’.r op dezc strip no. .32 onoitr’reo we eco dubbel gebngco strip no. 14.
Aan deze dobbei gehtigeo strip no. 14 inontereo we mct (‘CO .tije no. 25, twee stri1is no. 6. Twee treks’ereo no .54, dic we niootereo aan liet eind s’an deze
beide strips no. 6 CO (le rcc’btopstaande ooigezette strip no. 10, zorgeo er voor (lat (ie potkiod tif bail—poiot itevig op de tekeotafcl (lrokt. Door (le
bnveo gepiaatite strip no. 32 eco gaatje oaar s’orco of naar acbteren op bet stelkraagwiei 00. 17 te onoitereo. of door rle itrip no. 9 van bet iteikraatgwiel
te s’erwiiderco, s’erkrij’t mcii wet.r nienw’c figureo. Ook koooco we di’ klaar gekooieo tekcoingco (bior (‘lkaar iaitco lopcn.
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Het dolle rad
Xadat c’e het frami von
vier hoekdraagbalkeo no.
29, eco gronclplaat no. 52
eri twee stripi no. 7 hch—
Leo geboowd, montereo
ve hier ondernan twee
strips no. 6 en l3laatsen in
(le tweede strip eco as no.
40, die we lagereo in het
middeoste gai van eco
strip 31, die xve tossco
(le licide hodemplateo no.
i vastschroeven. Onder
piaatsen ive 01) deze ai
een versoellingswiei no, 34.
en gehroikeo eco ask-oppeling no. 44 ho
oedeo eri een robherdop no. 26 boven,
orn te zorgen dat de ai lieht loopt en
op zilo pianti blijft. Boveo de strip no.
31, pinatien c’e no eco tandwiel oo. 45
CO (mar sveer 7 (‘in. boveo een ud—
kraagwiei no. 17. 1 lelemaal boveo op (le bodem—
piateo no. 1 oiontereo we ook eco utrip no. 31. I-Iier
utekeiu uve ook eco ai no. 40 door co laico deze door
bei utelkraagwiel no. 17 lopeo eo monterco cen
rooduel no. 46 op (lezelide boogie waar bet tandwiel

oo. 45 zieb op de andere ai bevindi. Vooraan io bei frame pIani—
seo uve de ehogeo ai no. 23, verleogd met eco askoppeling no. 44.
I iierop montereo uve eco ioopwiel no. 20, waarover wc eco koord
laten lopeo oaar het versoellingswiei no. 34. De trap nmkco uve kiaar von vier
hoekdraagbalkeo no. 36 en mootereo deze mci twee itripi no. 9, (lie uve iets
(ioorhoigen aao hct fame.

(Oinschrij ving)
Kraan voor het zetten van blokken

De onderbouuv gam uve maken von
vier boekdraagbaikeo no. 36. die wij monieren non
twec bodemplateo no. 1, welke uvij aan elknar be—
veitigeo oiet eco a.siteooitok no. 42. Ano de boveo—
kant sloiteo we dit gecleelte vao de kraao af met
twee omgezette stripi no. 10, waarover ceri bodem—
plaat no. 4 Xii pltatiefl uve de ai no. 40 en moo—

tereo daarop eco groot stelkraagwiel oo. 51, uvaar
uve direc’t twec omgezette strips no. 10 op montereo.
Deze laatste wordeo wecr vainezei non de piatte
baikeo 00. 37 van (le kraanarm. De aehterzijde voti
(le boveobouuv vao (le kraao sioiteo uve af met eco
iJodenipiaat no. 4, beveitigd met tuvee boekstrips no.
12 ano (le reebtopstaaodc strips rio. 6. Ano (le buiteo—
zijde vari deze bodemplaat bevestigeo uve nog eco
stcikraagwiei no. 17; stekeri bierdoor eco ai no. 32
co iehuivcri hierop, binoco io (le kraanarm, vijl
wieleo mci bandeo no. 21 en 22, ali tegcowic’ht. Ano

de hoekdraaihaikco no. 29 sebroeveo uve nu aao

bcide zijderi eco bodemplaat rio. 3 en mootereo hier—

aan ceri gebogeo ai no. 23, waarop uve ceri roodsei

no. 46 pinatseri; dan eco ai rio. 32, waarop wij eco

groot tandwiel 00. 45 piaatseo dat in (le roodiel

grijpi eri montereo bierop ook het veririellingswiei

no. 34, waarover bet koord koiut te lopcn die (le

uvaceo 013 de hoekdraagbalkeo heeo eri weer bui

rijdeo. Dati osooteren we de (lerde ai, geoisenkt van

twee aiseo oo. 25, ano elkaar gekoppeld mci eco ai—

koppeling rio. 44. Ilierop plaatscri uu’ij ceri loopwiel

no. 20 waaraao uve bct koord vaitknopeo, (bnl oato

bei takclhiok loopt. Ano (le boiteozijdc m deze ai

mootercri wc eco itelkraagwiel 00. 17, waario we eco

lange bout draaico, die ali krokbaodel dicost doet

voor bet op eo ocer draaieo von de op te hijseo

goedereo. Ilei wagcotje makeo uve vari iwce omge—

zctie sieoopiaieo 00, 16, verboodeo door eco strip

no. 7 eri voorzico von vier boekitripu no. 12, waar

door uve twce auicn no. 24 seboiveo, waarria wii de

vier fleoiwieleo er op knooeri montereo. Vòòr io de

kraaoann roootercn uve aii vorbiodiog eco itrip no.

:31 ci) plantien bicrop e(i) dobbel gebogco itrip no.
14, waardoor we eco aijc rio. 25 iehoivco. Hierop
iehioveo uve mcteen eco ioopwicl rio. 20, waarovcr

het koord komt te lopcn dat bei wagcotje becri cn

2 ut. no. I
6,,,, 6
2,,,, 7
2,,,, 9
4 ,, ,, 12
2 ,, ,, 17
I ,, ,, 20
i ,, ,, 23
i ,, ,, 25
4 ,, ,, 26
50 ,, ,, 27

50 il. no. 28
4 ,, ,, 29
3 ,, ,, 30
4 ,, ,, 31
i ,, ,, 34
4 ,, ,, 36
2 ,. ,, 40
2 ,, ,, 44
1 ,, ,, 45
i ,, ,, 46
1 ,, ,, 52
9 ,, ,, 79
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2 st. no. 1 2 st. no. 11 1 st. no. 18
2 ,, ,, 3 6 ,, ,,12 2 ,, ,,19
2 ,, ,, 4 2 ., 1.3 2 ., ., 20
8 ,, 6 1 ,.,, 14 .5 ,, ,, 21
i ,, ,, 7 2 ,, ,, 15 5 P ,, 22
4 ,, ,, 8 2 ,, 16 1 st. ,, 23
4 ,, ,, 10 2 ,, ., 17 2 ,, ,, 24

w’eer trekt. Dit knnrd
vordt vervolgens ain de
si(i1) no. 7 van de wageo
\astguolaakt ce loopt dan
over bei versoellingsviel
no, :34, waarna We lìet
eind weer aan het wageo—
tje bevestigen. Tossen de
oingezette sieunplateo no.
16 montereo we twee ka—
iro1sebiven no. 19 cp eco
asje no. 25. 1 lei koord,
dat hierover loopi, maken
sec eerst vòér aan de
kraan vasi; laten bei over
de katrnlsehijf lnpen; déòr
bet takelblok en weer
naar boven, over de twee
(le katndsehijf, 00) bet
teo slotie weer ano bei
10111)W’iel op de voorsie as
vasi te knopen.

i :‘ —

i

5’

Kraan voor het zetten van blokken
4 si. no. 25
10 ,, ,, 26
80 ,. ,. 27
80 ,, ,, 28
4 ,, ,, 29
4 ,, ,, 30
3 ,, ,, 31

2 si. no. 32 1 si.
1 ,, 34 1
4 ,, ,, 36 4
2 .. .. 37 1
1 ,, ,, 40 1
1 ,, ,, 42 1
1 ., ,. 44 1$

11(1. 45
46
48
51
52
5$
79
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i st. no. 1
1,,,, 2
2 ,, ,, 3
2 ,, ,, 4
4,,,, 5
4,,,, 6
6,,,, 7
3 ,, ,, 8
4 ,, ,, 9
4 ,, ,, 10
3 ,, ,, il
8 ,, ,, 12
2 ,, ,, 13
1 ,, ,, 14
4 ,, ,, 15
2 ,, ,, 16
2 ,, ,, 17
2 ,, ,, 19

Zand- en grintauto Wij bouwen het chassis s’an vier hoekdraagbalken no. 29. in hct vierde gat, gerekend van de achter
kant van de wagen monteren we aan weerszijden in het vierdc gat van de bovenste hoekdraagbalken
eco strip no. 7 en bevestigen deze schuin naar onderen in het eerste gat van de onderste hoekdraag_
balken. Aan de voorkant plaatsen we aan elke zijde cen strip no. 7 en monteren vooraan tussen de ho
venste hoekdraagbalken een bodempiaat no. i en geheel achter en vooraan tussen de onderste hoek
draagbalken, een strip no. 6. Tevens bevestigen wij aan de onderstc hoekdraagbalken aan weerszilden

piatte balk no. 37 waar de vier aciterwielen aan worden gemonteerd. De voorwielen zijn draaibaar
gemaakt, door onder aan de stuurstang (as no. 24), een stelkraagwicl no. 17 te monteren. Dit stelkraag_
wiel sebroeven ve vervolgens op een omgezette strip no. 10 en deze schuiven we door cd as no. 24,
waaraan de voorwieien worden gemonteerd. Om de voorzijde van de wagen al te sluiten, schroeven we
eerst ecu hoekstrip no. 12 aan de motorkap no. 2. Aan deze hoekstrip schroeven we een stelkraagwiel
no. 17 met de naaf naar binnen gekeerd. In het verst naar onderen zich hevindend gat van dit stelkraag
wiel, monteren we eco gebogen strip no. 11, waaraan aan de uiteinden de koplampen, genìaakt van twee
katrolschijven no. 19, worden bevcstigd. Vervolgeiìs monterei’ we aan de voorzijde van de bodemplaat

no. 1, eco dubbel gebogen strip no. 14, waaraan ve de bumper, gemaakt van twec strips no. 6, (waar—

overheen drie strips no. 8 voor de verhinding) bevestigen. Om de motorkap aan de zilkanten af te sito—
ten, gebruiken we aan beide zijcleii twee vlakke
steunplaten no. 15. \7oor de zitplaats v. d. chauffeur
nemen we twee omgezctte steunplaten no. 16, die
we over elkaar buco leggen en op de bodempiaat
no. i vast schroeven. Iiet dak von de cabine be—

vestigen wc met ecu
hockstrip no. 12 en
stri13je no. 9 non de
achterwand. De clraai—
bare achterwand van
de cabine maken we
von twee over clkaar
gcm()nteerde bodem—
platen nO. 5. llieraan
bevestigen we eco om—

gezette strip no. 10;
stcken vervolgens non
heide zijdeo ecu as no.
25 door de zijwand vaiI
de hak en schuiven de—
zc aSjes door de otri—
gezette strip no. 10,
waar we mct twee as
koppelingen no. 44 de
assen op huo plaats
houdeo, no aan de bui—
tcnzijden ecn rubber
dop no. 26 te hcbben
aangehracht.

——

6 st. oti. 21 2 st. no. 31
6 paar ,, 22 2 ,, ,, 32
1 st.,, 23 1 ,, ,, 34
2,, ,,244 ,, ,,36
2 ,, ,,25 3 ,, ,,37
20 ,, ,, 26 1 ,, ,, 40
80,, ,,28 2 ,. ,,44
80 ,, ,, 27 1 ,, ,, 48
4 ,, ,, 29 5 ,, ,, 79
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2 st. no. i
2.,,, .3
2,,., 4
2,,,, 5
7.,,, 6
2,,,, 7
2,,,, 8
1,, 9
3 ,, ,, 10
2 ,, ,, 11
5 ,, ,, 12
2 .. ,, 1.3
1 ,, .. 14
4 ,, ., 15
2 ,, .. 16
1 ,, ,, 17
1 ,, ,, 19
1 ,, ,. 20
4 ,, 22
2 st.,, 24
4 ,, ,, 25
11 ,, ,, 26
8(1 ,, ,, 27
7$ ,, ,, 28
(3 ,, ,, 31
2 ,, ,, 36
2 ,, ,, 57
1 ,, ,, 40
i ,, ,, 46
i ,, ,, 47
.1 ,, ,, 48
i .,,, 52
13 ,, ,, 79

Locomotief

‘Ve sehroeven twee bodetoplaten no. 1 in de lengte ann elkanr en houwen hier de keteI 013. teLtt we twee strips
no. 6 in eco ronde vorio bebben gebogen, pinatseo we dleze v(S(’r Co nebteraan de ketel op de vier boekstrips
no. 12 clic ve o)ontereo op de bodemplateo no. 1. Aebtercenvolgens oiaken we no de ketci rondoin diulit met cen

piatte ba]k no. 37, cen hoekdraagbalk no. 36, vijl strips no. 6, weer een hoekciraagbalk no. 36 en tensiotte eeo piatte balk no. :37. Op de
ioiddenste Strip no. 6 niontereo we een wormwiel no. 47 als scboorsteen niet een boutje aan de hinnenknnt van de itrip no. 6 III draaieii
deze met de stelsehroe[ no. 79 vnst. Aan de ;orzijde klemnien we een wielbnnd no. 21 vast, en niontereo bierin con stelkraagwiel no. 17 aan ecu
ns no. 40 che we clwars door de ketel lateo lopen olo deze acbter de ketel ano de bodemplnat no. 4 owt ìi rondsei no. 46 vast te zetten. Vr op
bet uitstekencl eind van de ns no. 40 plaatsen ve no eco katrolsehijf no. 19 en tensiotte eco rohherdop no. 26. No sehroeveo We voor op de ho—
dempiant no. 1 twee omgezc.tte strips no. 16 en monteren hierop twee Ioopwieien no. 20 ali koplanipeo Ano de’ voorzijde plaatsen we ano de
onclerknnt in het oijdden VISO (le bodemplaat no. i eco dobbei geiiogen stri1i 130. 14; schroeven bierop twee strips no. 8 schoin nnar voren en
steken bierdoor twee asseo no. 25 die ‘n’e met ccii askoppeling 110. 44 nan elkaar beia.stign. Op deze as monteren ve no twee flenswielen no.
1$. De twee nijddeoin gepiaatste I1Sen no. 24 monteren ‘n’e ano vier viak ke steunpiateo tisi. 15 en pIaatse hiet’ vier paar w’ieishii en no. 22 op.
i Ieiemnai aehterann monteren ve veer twee fleoswielen no. .18 die we evennls de voorste ivielen sebroeven op twee assen no. 25 door gehrtiik te’
mnken vasi eco askoppeling no. 14. \‘oor het annbreogen van de drijfstan gen monteren we eco dobbele hoekstrip no. 13 ann weerszijderi in lict
,svencie gnt van (le eerste hodemplaat no. i en bevestiien biernan de strips no. 7, die we v6c rnan voorzien viso ccii hockstrip no. 12. hlier
steken we no eco ai no. 32 door. zoals op de’ foto ook duidehik IS ‘n’eec gegeveo.
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De bodem von deze lift makeo xve von twee hoekdraagbalken no. 29. Waar het huis konìt, plaatseo ve tussen deze iinek—
draagbalken een bodemplaat 00. 1 en waar de sehaebt von (le lift wordt gebouwd, plaatseo we eco geperloreerde plaat no.
53 tossen de balkeo no. 29. Meteeo sluiteo we hier dat ooderdeel ai met eco omgezette strip no. 10, waaraan ve tevens de
wee hockdraagbalkeo 00. 29 roonteren, die reehtop konien te staan. De twee andere reehtopstaaode balkeo maken sve von
twee strips no. 30 eo verbindeo de sebaeht boveoaan rnet een omgczette strip no. 10, waaraan direet ook de beide bodcm—
platen no. 4 wordeo gcmootcerd. De boekdraag’balkeo 00. 29 verbindeo we boveoaao met eco strip no. 7. Aao de beide ho—
deoip]ateo 00. 4 bevestigen vij eco hoekstrip no. 12, waar het koord aan wordt geknoopt eo waaraao de liftkooi op en neer

wordt geleid. Gebeel hoveoaan plaatsen we eco as no. 32 co monteren hierop twee fleoswieleo no. 48 met de
flenzeo tegeo elkaar. 1-lierover komt het koord dat de kooi op cn oeer moet lateo gaao. De kooi Lei1 niakeo
we von twee bodemplaten no. 5, die onder met vier hoekstrips wordco verboodeo 000 twee steonpiateo no.
15 die de beide waodeo von de kooi voroien. Aao de buitcozijdcn van de bodemplaten 00. 5 oiootereo sve
eco omgezette strip oo. 10 waar het koord, waarlangs (le kooi 013 eo neer glijdt, doorheeo kouit te lopeo, zo—

als ook 01) de foto duidelijk is te zieo. De bodern von de kooi wordt gemaakt vao twee omgezette steun
plateo no. 16, met de ponteo noar elkaar tue eri overelkaar heen, vastgesehroefd. Bovenop de kooi plaatseo
ive eco stelkraagwiel no. 17, die we ook weer met twee hoekstrips no. 12 verbiodco aan de bodempiateo

no .5eo (le omgezette strips no. 10. Op dit stelkraagwiel plaatsco wij eco dubbei
gebogeo strip no. 14 met ccii boutje lO de oaaf von het stelkraag\ lei cii stekco eco
as no. 25, waaraao eco katroisehijf no. 19 door (le dobbel gebogeo strip no. 14. 1 lier—
over komt hct koord te lopeo naar de fieoswieleo, die ve boveo O (le toreo lielibeo
geoiooteerd. Dit koord loopt noar de twee Ileoswieleo die ve halverwege (le sehaeht
montereo met eco as aao de beide strips no. 6 cri vervolgens naar de as no. 24, (lie
eO)r;1ao in het huis is aaogcbracht. Door eerst eco roodsel no. 46 op de gebogen as
no. 23 te plaatseli e!) daarna eco taodwiel no. 45 op dit rondsel te laten lopen 003

vervolgeos op de zeifde as eco loopwiel no. 20 te oionteren, die oiet eco koord is ver
boodeo 000 liet versoelliogswiel no. 34, krijgeo W (le vertraging die henodigd is. Aao
(le oiiddeoste al, waarop ook- het tandwiel no. 45 is geoiuoteerd, plaatsco we arto (le
liuiteokaot von bet liuis eco steikraag’wiel no. 17; verbiodeo daaraan rnet eco tossen—

moer eco strip no. 31, die loopt oaar de as no. 40, weike niet liehulp von twee duh—
fiele hoekstrips no. 13 co eco strip no. 7 dieost doct als zoiger, waardSor de as no. 40
liceo eo weer beweegt.

2 st. 0°. 1 9 st. no. 12 2 st. 00. 20 4 st. no. 29 1 st. no. 40
2,,,, 3 2,, ,,13 1,, ,,23 4,, ,,30 1,, ,,45
2., 4 1,, ,,14 2,, ,,24 2,, ,,31 1,, ,,46
2,,,, 5 4,, ,,15 1,, ,,25 2,, ,,32 4,,
5,,,, 6 2,, ,,16 13,, ,,26 1,, ,,34 1,, ,,53
2,,,, 7 2,, ,,17 69.,,,, 27 4,, ,,36 11,, ,,79
4 ,, ,,10 1 ,, ,,19 71,, ,,28 2 ,, ,,37

54

Mij n s c hac htl i li

H.

e



2 st. no. i
2,,,, 3
2.,,, 4
1 ,,,,5

6
6.,,, 7
.1,,,, 8
1 ,, ,, 10
4 ,, ,, 11
10 ,. ,. 12
2 .,,, 16
2 ,, ,, 17
i ,, ,, 20
i ,, ,, 23
1 ,, ,, 24
2 ,, ,, 25
5 ,, ,,26
80 ,, ,, 27
79 ,, ,, 28
4 ,, ,, 29
4 ,, ,, 30
6 ,, ,, 31
i ,, ,, 34
4 ,, ,, 36
4 :, 37
2 ,, ,,38
2 ,, 10
i ,, ,,41
i ,, ,,42
2 ,, ,, 44
i ,, ,, 51
10 ,, ,, 79

i)IT MODEL IS GEBOUWD UIT 1)OOS No. 3 OF 2 EN 2 A 55

Vileg tu i g-Zweefmole n

De twce bodemplateo no. i, verhindcn ve aau elkaar met eeo
assteunstuk no .42. Ilierin plaatsen we een as no. 40 en
1,laatsen met behulp van cen askoppeling no. 44 straks nog
eco as no. 40 er boven op. Eerst bouwen vc de toren af met
vier lioekdraagbalken no. 29 en vier hoekdraagbalkcn no. :36, onì eco stevige eonstroctic te verkrijgen. Aan twee zi1den montereiì we boven in de torcu ecu bodemp]aatno. 4 en nemen vnor de twec andere zijden eco strip no. 7, waartosscn wij in bet midden ecu oiiigezette strip no. 10 plaatsen, waar de boveoste as cloor komt te buon.Aan deze strips no. 7 monteren ‘ve nog aan beide zilden, links en reehts eco strip no. 7, die wc op het hoogste pont vao de torcn ìveer verbinden met eco ooigezettcstrip no. 10, waar onk de lange as nog doorboen worclt gestoken. Dan plaatsen ve 013 cbeze as ecu groot stelkrangwiel no. 51, vaaraan WC op plttscn eco stripno. 6 en ecu srtip no. Si cirie gatcn over elkaar heen, vastzettcn. Aan de uitcindei, van cleze strips montereo ve ecu hoekstrip no. 12, dio we vervolgens vastzetteo aande strips no. 30, dio de onìtrek van de zweefnìolen voroìeu. I liernan bevestigen wij het koord, waaraan (le vliegtoigeii konicn te hangcn. \‘oor de aandrijviug vafl (lezweefoìolcu nemen ve ecu gebogen as no. 23 waar ve eco as no. 24 ano vnstkoppe cn met ecu askoppeling no. 44. Tcvcns monteren we dlirect naast (le askoppclingecu loopwicl no. 20, dat met eco strak gcspannen koord in vcrbinding staat niet bct versncllingswiel no. 34, dat op de lange as is gemonteerd.
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Haventransportkraan

N I

1 st. no. 1
2,,,, 4
2 .. ,, 5
8,,,, 6
2 ,,,,7
3 ,, ,, 10
2 ,, ,, 12
2 ,, ,, 15
2 ,, ,, 16
i ,, ,, 17
i ,, 18
2 ,, -. 19

1 st. no. 20
8 ,, ,, 21
8 paar ,, 22
i st.,, 23
2 ,, ,, 24
4 ,, ,, 25
12 ,, ,, 26
80 ,, ,, 27
SO ,, ., 28
4 ,, ,, 29
4 ,, ,, 3(1
5 ,, ,, 31

4 st. .
2 ., ., 40
1 ,, ,, 44
i ,, ,, 45
1 ,, ,, 46
4 ,, ,, 48
1 ,, ,, 51
1 ,, ,, 52
1 ,, ,, 53
6 ,. ,, 79

De kraan, boveo op de traosportbaao, riist op eco hodeinplaat no. 1. Ano de
onderzijcle van deze hocIenipiaat mootereo wij eco groot stelkraa9vicl no. 51,
waardoor we ccii as no. 25 stekeo. I-let stelkraagwiel no .51 plaatsen we met de

piatte kant tegeo de Ioclempiaat no. i en zetteo deze met twee sehroeven stevig vast. Aan de hovenknnt van de hodeniplaal
piaatsen ive no eco stelkraagwiei no. 17 op de ai no. 25. rnet de naaf naar benedeo, 7.Odat hierop de kraan. kan draaieo. Op d

stelkraagwiei no. 17 leggen we eco grondplaat no. 52; nionteren hier meteen twee omgi’zette strips no. 10 boveoop, wanrvan de

voorste omgezettc strip nog wordt vastgesc’hrocfd nan stelkraagwiel no. 17 en plaatseo no ano de zilkanten van deze onigezette

slrips no. 10, de bodempinten 00. 4 voor bet hois. Aehter sluiten ve bet hois met twee bodeinplnteo nO. 5 eo van boven niet

ccii geperforcerde plaat no .53. Voor de vertraging an het meulianisnìe plaatseo ve no eco rondsei no. 46 in het huis, welke w’ij
000teren op twee door eco koppeiing no. 44 verbonden assen no. 25. Verder naar boven piaatsen we het tandwiei no. 45 dio
we inonteren ano de gebogeo as 00. 25. Dit tandwiel grijpt in bet ronclsel co zorgt voor de vertraging. Iiet koord lx.vestigen wij
ano de askoppeiiog van de onclerste ai met bet ene eind; leiden bet naar boveo over de katrolselujf no. 19; breogo het daarna
door de grijper vaarin ve onk ccii katrolschijf bebben geplaatst tossen de viakke steunplaten no. 15 en leideo het vervolgeiis
weer naar boveo over bet loopviel no. 20 die we oaast de katrol chijf hehbeiì geplaatst in de top -an dio kraanaroi. Tenslotte

bevestigen we clit eind van het koord weer benedeo in het huis san de rechtopstaande ai no. 25 \vaarover we eco rohherdop
schoiveo oli I het koord ast te kleioioeo. D_ Lransportbaan inakeo sve van vier hoc’kdraaghaikeo no. 29. Voor de joistc’ breedtc’

van cleze baan plaatseo ve hier, vonr, aehter en in bet niiddeo eco strip no. :31. Twee omgezette steonplateo no. 16, geosootcerd
ano cie voorste en aebterste strips no. 31, zorgell er voor dat de kraan niet van de baan kan rijdeo.
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Trolleybus
ilet ehassis makeu we van twe bodeinplaten no. i waaitossen we een hoclcìoplaat no. 4
oonteren de zijkanten nionteren ve aan deze liodemplaten no. 1, ecu strip no. :39
waarop ve oieteen v6òra:u ecu lioekstrip no. 12 sehroeven. I lieraan plaatsen We de bodeni—
plaat no. 4, waaraan ve de bomper, met behulp van ecu assteunstuk no. 42, en (le kop—
lampen nionteren, Aan de zijkanten biervan montercu ve ecu omgezette steunplaat no. 16
eo hevestigen deze bodemplaat no. 4 aan de bovenkant met aan weerszijdleu ecu hoekstrip
no. 12 en eco Strip no. 8 aan de rechtopstaande strps no. 31. ilet clak maken ve van
voor tot aehter dieht uiet een gebogen strip no. 11,, ecu geperforeerde plaat no .53, een
I:ocleniplaat no. 5, ecu motorkap no. 2, weer eco boclemplaat no. 5 en ecu grondplaat no.
52. Voor het stuorwiel nemen ve een stelkraagwiel no, 17, dat we met eco strip no. 9 aan
(le vlak liggencle bodemplaat no .5 monteren,

2 st. no. I
i ,. ,, 2
2,,,, 3
2,,,, 4
4 ,, ,, 5
5 ,, ,, 6
6 ,, ,, 7
2,,
3,, ,,9
2 ,, ,, 10
1 ,, ,, 11
5 ,, ,, 12
2 ,, ,, 16
1 ,, ,,17
1 ,, ,, 19

2 st. IR). 20
4 ,, ,, 21
4 paar ,, 22
2 stoks ,, 24
12 ,, ., 26
80 ,, ,, 27
77 ,, ,, 28
2 ,, ,, 29
4 ,, ,, 31)
5 ,, ,, 31
2 ,, ,, 40
i ,, ,, 42
i ,, ,, 52
1 ,, ,, 53
3 ,, ,, 79
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Vrachtauto met aanhangwagen

I st. (K). 2
2 -1
2,,,, 5
1w,, 6
6 ,,,,7

8
9

i .. ,, 11)
2 ,, ., 11
8 ,, 12
2 ,, 13
i ,, ,, 14
4 ,, ,, 15
2 ,, ,, 16
i ,, ,, 17
i ,, ,, 18
8 ,, ,, 21
8 paor ,, 22
1 st.,, 24
16 ,, 26
79,, 27
77 28
4 ,,29
2 ,, 30
6 ,, ,, :31
2 ,, ,, :32
1 ,, ,, 34
i ,, ,, 37
2 40
i ,. ,, 42
2 48
i ,, ,, 52
1 ,, ,, 53
-1 ,, 79

I let cbassis von de vrocbtaoto wordt geniaakt von twee bockdraagbalken no. 29 en twee stripe no. .30. I-L’le—
mani voornan verbinden we deze bolken en strips met eco stnp no. 8 en monteren in diezeilde bockdroagbal.
nog eco strip no. 8, die recbtop wordt geplaotsL Boven aan deze tweede strip no. 8, monteren wc een boekstrip
no. 12. Op deze hoekstrip no. 12 inonteren ve een stripje no. 9. I-Iierop weer cen hoekstrip no. 12 waor we

de kopiamp ano monteren Co non het eind von de strip no. 9 nog cen hoekstrip no. 12 die de motorkap no. 2 non de voorzijde op zijn plaats
Iiondt. Dezeilde werkwijze passen we ook ano de andcrc zijde toe. Voor non de ootorkap mootcreo we twee omgezettc stennpiaten no. 16 mct
de ponten naar clicoor toe. De onderste steoopinat komt te nisten op de strip no. 31, die we vooraan tussen de hockdraagbaflcen no. 29
piootsen. Tevcns monteren wc ano de oodcrste stciinpiaat no. 16 eco asstennstnk no. 42, waaroon de bumper (piatte bolk no. 37) wordt i)e—
vestigd. flet droaibaar ondcrstel voor de besturing maken we von een os no. 32. I Licroan worden de voonvielen gezet. Op dcze as scbnivci i

ve eco omgezette strip no. 10 en montereo hierop eco stelkraagwiel no. 17. Io bet steikraagwicl no. 17 stekeo we weer een os no. 32, die ne
cloor de bodem von de cabine (gemaakt von twee ovcr elkaor gemootcer (le bodempioteo no. 4) steken. Bovenoon loopt deze as door een stripjc
no. 9, dat We 000 (le motorkap no. 2 bebbeo gcscbroeld. Vervoigens piootseo n’e bierop c’en vcrsnciiingswiei no. 34 ais stnnnviel. I lei is
nodig om de steiscbroef stevig op de as vost te draaieo. De zijkonten von de motorkap scbroeven ve met twee dubbele hoekstrips non de zij—
kanten von de cobine vost. De ocbtenvand von de c:d,ine moken ve von eco grondpiaat no .52 en bei (10k von een geperforeerde plaot no. 53.
Deze mooteren n’e met vier boekstrips ano de vier rcciìtopstaondc strips no. 6 von de cabine. De koppeling voor de oanbangwogen maken
we von een dubbei gebogeo strip no. 14 ,waortnssen ve de koppciboak no. 18 mooteren. De achterwieieo worden gepiootst in twee strips no.
9, clic ve schuin naar ocbtereo aon de strips no. 30 inontcren. Bij de aonhongwag’eo inontcrco we de wieien non vier piatte stennstnkken no. 15.
waar de osseo worden doorgestoken.

li
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2 st. no. 1 2 st. no. 24
2 ,, 3 4 ,, ,, 25
6 ,, ,, 5 2 ,, ,, 26
12,,,,6 110,, ,, 27
4 ,, ,, 7 110,, ,, 28
4 ,, ,, 9 6 ,, ,, 29
2 ,, ,, 10 4 ,, ,, 30
4 ,, ,, 11 6 ,, ,, 31
8 ,, ,, 12 6 ,, ,, 36
4 ,, ,, 15 2 ,, ,, 37
2 ,, ., 20 1 ,, ,, 40

Hefbrug
De opritten links eo reelìts von de hrug nioken wij von twee hriigstokkeii
no. 72. Aan het ene eincl maken we cleze non de hoekdroagholkeo no.
29 von de brug vast. Aan het ondere eind roonteren we tusseo de brug—
stukken een grondplaat no. 52. In het middeo schroeven ve ano beide
brugstukken een hoekdraogbolk no. 36, waarover we van twee strips no.
6 een kruis leggen. Ilierover makeo we het wegclek von carton nodat
sve aon het eind van de opritten nog eco hodemplaat no. 5 oiontereii,
clic ive met eco hoekstrip no. 12 ano de grondploot no .52 vastsehroeven.
De beide torens von de brog zelf maken ve von vier hoekdrnogbalkeiì
no. 29 en vier strips no. 30. Boven oan de torens nioken we, no eeo

c.rbinclingstrip no. 31 te bebben oongebraeht, twee kruisen, gemaokt
an oon beide zijden vier strips no. 6. Dit, ter verstevigiog von de to—

renbouw. Op de as, die we door de steunplaten no. 15 steken, monteren
weL oan de rechter zijcle vier flensvielen, twee aan twee niet de flenseii
tegen elkaor aan en op de linker toren twee loopw’ielen no. 20 .Aon de
gebogen strips no. 11 monteren ve non beicle konten tvee asjes no. 25,
die ve met een askoppeling no. 44 op de vereiste lengte brengen. 1-lierop
svhuiveo ve aon ljejde zijden twee vielen met noof no. 66. \Toor (le
eleiding von de brug spanneri we op de vier hoekeo von c1e brug eco
koord dat we onder vostknopen non de stripjes no. 9. \Jervolgens steken
we dit koord door de boekdroogbolken no. 36, die de uiteinden von de
lirug vormen en knopen bet doorno weer boven vost aan de zich het
vrst mar binnen bevindeocle gaten von de ebogen strips no. 11. De

.norclen die de brng 013 en neer moeten ]aten goao, knopen we eerst

in het 013 cén no buitenste gat von de leuningen links en reehts. Doarna
video we deze recliter koorden over de wielen ioet noaf no. 66, ver

\ olgens halen ve deze onder de flenswielen no. 48 door en leiden deze
doorno er over liceo noor (le loopwielen no. 20, clic zieh O (le linker to—
reo bevinden cii loten no het koorcl noor benederi
lopen hij (le toreo oeer, oos het niet eco over de os
no. 40 geseboven rubberclop 0011 deze os tc’ beves—

tigen. De koordeo, die ve aan (le linkerzijde
von de brugleuningen vastmaken, loten we
via de wielen met noaf
no. 66, ook over de
l1)0I)WiClefl no. 20 lo—
pen om deze ook oon
dc lange as no. 40 vast
te maken. De kabels
iooeten precies gelijk
4espannen zijn oni de
hriig horizontoal oin—
Iioog en noor benedeo
[e laten glijden. Aan
(le lange aS no. 40
oonteren ‘ve tenslotte
cn kruk met naaf no.

68.

2 st. 110. 44
4 ,. ,, 48
2 ,, ,, 52
4 ,, ,, 57
i ,, ,, 62
4 ,, ,, 66
i ,, ,, 68
4 ,, ,, 72
15 ,, ,, 79
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Spoorbrug met afsluithekken
i St. nO. 1 1 st. no. 17 110 st. nO. 28 1 st.
2,,,, 42,, ,,198 ,, ,,294
2,,,,52 ,, ,,204 ,, ,,:301
12,,,, 62 ,, ,,244 ., .,312
3 ,,,,73,, ,,251 ,,

4 ,, ,, 8 10 ,. ,, 26 1 ,, ,, :34 2
1 ,, ,, 9 110 ,, ,, 27 6 ,, ,, :36 3
4 ,, ,, 10
4 ,, ,, 11
10 ,, ,, 12
2 ,, ,, 13
3 ,, ,, 16

en seinpalen
no. 42 2 st. no. 66
,,481 ,, ,,67

51 1 ,, ,, 68
52 1 ,, ., 69
5:3 1 ,, ,, 70
54 1 ,, ,, 71

,,624 ,, ,,72
15 ,, ,, 79

Vij beginnen met de
onderbouw v. d. brug
en nemen hiervoor
twee hoekdraagbalkeii
no, 29 dio ve aan bei-
de zijden verlengen
met omgezette strips
no. 10. Aan cleze oni
gezette strips no. 10
inonteren we ook ano
beide zijden een hoek
draagbalk no. 29. In ‘t
midden van de oncler
boinv plaatsen con een
grondplaat no. 52 en
monteren hierop eco
assteunstuk no. 42. In
‘t rnidclen van de bru
zeIf, monteren w’e eco
bodemplaat no. 1 cii

liliì:itsefl aan (le onder
zijde een Troot stel—

kraagwiel no. 51. 1-lierdoor steken we eco as no. 25 ei monteren
hierop eco kettingtandwiel no. 70 en lageren no deze as in liet
assteunstok- no. 42. Voor bet opcncn en slniten van de brug ncn’en
we con ns no. 24, waarop ivij con kruk miA nnnf no. 68 bevestiieo.
Deze as loopt door de geperforeerdc plaat no. 5:3 cii wordt dan

oi)rz:en von eco groot kettingtandwiel no. 69 co gelagerci in con geperforeercle pla:’t

no. 53, die teveni de hoekdraagbalken no. 29 met elkaar verhindt. Op beL andere

eind worden deze hoekdraagbalken rnet elknar verbonden cloor eco gronclplaat no. .52.

I Iierop plaatsen we hvce omgezette stcunplateo no. 16 cii stckeu door d: bovenste

gaten ecu ai no. 25, waarop ive ceri viel met naaF no. 66 inonteren. Aan de buiten—

zildie plaatsen sve ecu scinpaàl, geinaakt van ccii strip no. 6; con strip no. 7 eri eco

katrolschijt no. 19. Eco koord, dat reehts vooraan (le lirug wordt bevcstigd aarl een

strip no. 31, welke strip wij inet ccii tnssenmoer monteren aan de hoekdraagbnlk no. 29,

zorgt voor hct op en neer gaan van het 5cm .Aan de zelfde Strili knopen ve nog ecu

koord dat eerst loopt uaar het Ioopwiel no. 20, dat geniOntedd s aan de ai no. 24

\vaaraan Iiet alslnithek is bevestigd. \Ve leggeri liet koorcl ceri extra keer om hct lOO)—

iviel no. 34, dat tossen de hoekdrnagbalk no. 29 cri con strip no. 30 met ceri as no. 25

is gemonteerd, oni het koord vervolgens weer nict eco volle s]ag noi het loopwicl no.

20 vari lìet andere afsliiitliek te laten .indigeo ano de twee trckveren no. 54. clic voor de nodige spauning

zorgeu. Deze trekveren bevestigen we ano de reelits o1 (le Foto staande seinpanl. Ano de scinpalon montcren

we ecn clastiekje, clic de seinen oiiìhoog trckken als ve de handel waarnan liet koord is vastgeknoopt, los—

laten. Ecu dlwarsstrip, bij de handcl aan beL franie ge montcerd, voorzien ve van ecu bmit en moer. In liet

cind vari (le boot knnnen we de bandel i,iAn

.



L De lX)deiII ‘ 0!) (le ljFt niaken we on
vier boekdraagbalken no. 36 dio we aan

elkaar verbinden rnet vier hoekdraagbalken no.
29 die op de boeken reehtop w orclen geplaatst.
Op deze vier boekdraagbn&en montereo we
weer vier hoekdraagbalken no. 29 00 verbio
deo deze met vier strips no. 31. Daarna moo
teren we gebeel boven weer vier hoekdraag—
balken no. 36 op dezelfcle wijze als am de
voet. Aan de voorkant mnken we eco krois van
twee strips no. 30 en plnntsen in het niidden—
pont biervan eco groot stelkraagwiel no. 51.
ilierin steken ve con asje no. 25, knippen von
earton twee wijzers voor deze klok en kleninien
dio met eco rnhherdop no. 26 vast op de as
no. 25. De liftkooi maken we von twee grood—
platen no. 52 dio ve verbinden met twee
stripjes nO. 9. Op de vier hoeken monteren ‘ve
reehtopstaancl ‘ier strips no. 6, één gaatje von
(le kanten af met twee assen no. 32 en plaat—
SOli 013 de oiteinclen von deze osseo vier mb—
berdoppen om de strps vast te klemmen. \7er—
volgens niontemen We np cleze beide ossei) vier
Flenswielen dio tossen de boekdraagbolken no.
29 lopen. Boven LUSO de liftkooi monteren we O
in bet derde gat von de strips no. 6, vier strips
no. 7 die sehnin naar elkaar toelopend wom—

den verbonden met con as no. 24. In het mid—
den von deze as, inonteren we twee rnhber—
doppeii no. 26 en klemmen 10cr een koppel—
boak no. 18 tnssen. Hiemaan knopen we bet
koord dat de lift op cii neer laat lopen. Dit
koord lato!) ve boven in de lift o or eco loop—
wiel no. 20 lopen, dir is gemonteerd op een
os no. 40. Àan tle bnitenkont von deze as, die
cloor de bodemplaat no. 1 loopt, monterei) sve
con windrad no. 38 voor luehtverversing. De t
littkooi geleiden t’e oon vier strak gespannen
koorden clic ve door de bintenste goten von
de grondplaten no. 52 steken en die we on

cler en boven vastknopen aan de steon—
platei i no. 15 cii t6. Als tegengewieht
voor (le liftkooi gehmniken sve zeven
wiellmnden. Deze worden iii)) SCi) strip P
no. 6 gelegd die ve niet eco strip no. 7
en con hoekstrip no. 12 bebben ge—
maakt tot een omgekeerde T, waarop
de wie1bnden koineiì te liggen.

2 st. no. 1 3 sL no. 30 2
1 ,,,,36,, ,,31 OD

1 ,,,,42,, ,,32
>

2 51,, ,,34
5,,,, 68,, ,,36
5,, 73 ,,37
1,,,, 81,, ,,38
2 9 20 ,, ,, 39

122 ,, ,,40
2,, ,,131 ,, ,,46
4 ,, ,, 15 4 ,, ,, 48
4 ,, ,, 16 1 ,, ,, 51
1 ,, 182,, ,,52
i ,, ,, 20 1 ,, ,, 57
7 ,, ,, 21 4 ,, ,, 62
2,, ,,241 ,, ,,68
2,, ,,251 ,, ,,69
il ,, ,, 26 1 ,, ,, 70
108,, ,, 27 1 ,, ,, 71
10$,, ,, 28 2 ,, ,, 72
8 ,, ,.2912,, ,,79



Ve beginnen te botiwen met bet chassis van
e truck en nernen hiervoor twee hoekdraag
alken no. 29. Op het zesde gat, gerekend
an de voorkant, verbinden ve deze hoek
raagbalken no. 29 met eco hoekdraagbalk no.
6 op eco tussenwijdte von zeven gaten, zodat
an eIke zijde van deze baik no. 36 twee gaten
lijven oversteken. In het zevende gat, gere—
end van de aehterzijde, roonteren ve cen
Lrip no. 31 voor de verbinding s’an de balken
o. 29. Eén gat van de voorzijde af gerekend,
ionteren we op de hoekdraagbalken no 29 aan
7eerszijden een omgezette steunplaat no. 16,
aardoor de as von de voorwieien wordt ge—
token. 01) dezelfdc plaats, montereo we aan (le
innenzijde van de hoekdraagbalken no 29, links en
eehts eco hoekdraagbalk no. 36, waarop de bejde
odelnplaten no 1 kornen te rosten. De eerste hier—
an zetten ve met twee hoekstrips no. 12 vast, ter—
vijl de tweede wordt vastgeschroefd 000 (le onderste
rugstukken no. 72. V6’)r wc deze brogstokken mon
ren, sebroeven ve eerst in het viercie gat van de

iehterzijde von de hoekdraagbalken no. 29
inks en recbts eco steonplaat od. 15, waar—
vo w’e weer een hoekdraagbalk no. 36 met
le piatte kant naar boven ‘astzetten. Tevens montereo

ve bier overheen een strip no. 7, welke bovenaan wordt
‘erbonden door een omgezette strip no. 10. Aan de bin—
enkant biervan rnontereii ve eco assteunstuk no. 42 en
teken bierdoor een as no. 25 ci) zetten (leze met een
obberdop in het assteonstuk vast. Daarna zetten we een
telring no. 62 aan de buitenkant van het assteonstuk 01) (le in co monteren aan bet eind von (le aS celi
,root stelkraagwiel no. 51. Ilieraan zetteo ‘ve twee omg’ezette strips no. 10, waartnsseo de twee bandeiì
an het aehterwiel op een as no. 25 wordeo gemon teerd. Deze zijn no draaibaar en door eco kruiskop—
eling op het eind van de as no. 25 te monteren, verbinden we nu oiet eco as no. 40; eco askoppeling

LO. 44 en een as no. 25, dit achterwiel aan het stel kraagwiel no. 17, véor aan de wageo door middel
an een stelring no. 62, die we met eco tusseornoer bevestigen. Aan dit stelkraagwiel monteren we eco
.s no. 25. Deze steken we door de dwarsliggende boekdraagbalk no. 36, no deze te hebbeo vastgezet
net eco stelring no. 62. No deze as ook door de no dere hoekdraaghaik no. 36 te bebben gestoken,
nontereo ve hierop een groot tandwiel no. 45. Dit taodwiel grijpt in ccii rondsel no. 46. die we naast
[eze as ook op eco as no. 25 plaatsen. Boven aan deze as nionteren we celi klein eoniseh tandwiel no.
3. Deze grijpt in het groot coniseh tandwiel dat we monteren op eco as no. 78. vaaraan het stoorwiel
stelkraagwiel) no. 17 is bevestigd. Deze as monteren we met eco hoekstrip no. 12 ano de oiotorkap no. 2
n met eco strip no. 8, geheel voor aan de wagen, san het omgebogen brogstuk no. 72. De lift van de
ruck maken we von vier hoekdraagbalken no. 29 co twee hoekdraagbalken no. 36. In liet cerste gai
an het ehassis plaatseli ve nog eco stripje no. 9 cii montreo daaraan ccii hoekdraagbalk no. 29 met
(le zijkanteo huitenwaarts. In het tweede gat van deze rehtopstaande halken plaatseii we weer eco
trip 110. 9 en zetteti LInO (li iiioni’oiijde liOr tegeo aLsii nìit de piatte kant naar bo; en, (CII boekdraag—

H ef-T r u c k

1

e’

—•.-

H

o
tTj

(ID

o
tE

-j

z
p

o
lrj

z

—
e e

— e



I 0ilk no. :39, 13 i e laaii p laatsc i wc iols ccli stri p no no. O c’i stekco lì icrdoor ccii ai i io. 78. Daarna
steken ive hier door deze as een hoekdraaiba1k no. 2i. Deze balk zctten wc beneden cern de strip no. 9

ast. zodat we ne ruimte tussen de boekdraagbal kcn hebben gekregen om (le twee strips no. 31
waaraan de bagagehouder is gebangetì, vrij op en ncer te laten
bewegen.Aan Clezc’ strips no. 31 monteren ve lJOVen in het mid—
den een dubbele hoekstrip no. 13 waaraan de ketting wordt bevestigd.
Deze ketting loopt over het tandwic’l no. 70 dat op as no. 78 is gernon
teerd en vervolgens weer oaar beneclen, onder bet chassis, over twee
met de flenzen tegen elkaar gemonteerde flenswiclen no. 48, die vc on
de vooras hebben geplaatst. Daarna loopt de ketting’ over een as no. 40,
die we tusseo de hrugtukken no. 72 monteren. Iliurna knopen we eco
eind koord aan (le ketting cii laten clit weer naar boven lopen om het
aan de gebogen ai no. 23 ti’ hevestigco. Verder monteren we’:ian de
beide strips no. 31 van de bagagebouder, twee omgezettc steunplaten no.
16 met (le pIatte vlakken naar binneo gekeerd. De ze’ kunnen mi vrij
tossen de hoekdraagbalken op cii neer bewegen. Hieraan rnontc’ren ve
twee strips no. 7 cii plaatseo bierop met een as no. 24, twee flenswielen
no. 48, met de flenzen tcgcn de hoekdraagbalken no. 29. Met twee boek—
strips no. 12 en een geperforeerde plaat no. 53, bouwen ve de bagage
houder af. De aehterkant van de wagen sltnten ve af door de omgebo
geli brugstukkeo no. 72 te verbinden met een strip no. 9 cii c’en bodern- -

plaat no. 4. Bovenaan doen we dit ook met ccii bodemplaat no. 4, clic ve L

__

astsc’brocven aan de grondplaat no. 52. Op deze’ bodeioplaat ioontercii

wc met behulp s’an c’en aje en tw ce ruhhcrdoppen, ook nog het reserve—
wic’l.

O
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De brug, woaraan de brugkooi komt te hangen, maken
c’e von vier hoekdraagbalken no. 29 die aan elkaar
worden bevestigd niet twee hoekclraagbalken no. :56, cni

eco soliede eonstruetie te verkrijgen. De kooi maken
we von twee grondplaten no. 52, waartussen eco strip
no. :31. met twee hoekstrips no. 12 aan de zijstukkeo
worclt gcmontecrd. Voor deze zikanten gebrniken we
twce bodemplaten no. 3. IIet hovengedeelte, dat over
(le rails (hoekdraagbalken) loopt. maken ve van eco
geperforcerde plaat no .53, waanp we vier oìnaezett
stcunplaten no. 16 monteren met (le omgezette k:tntei
naar binnen geticlìt. Door dc hovenste gaten von deze
steunplaten, scliuiven we twee assen no. 24. In het
iuidclen von deze osseo plaatsen we tussen twee rubber
doppen no. 26, cen katrolsebijf no. 19, waarover ve het
koorcl laten lopen voor het heen en weer rijden von de
brugkooi. Op de uiteinden von deze assen plaatsen wc
vier flenswielen no. 48. De beide torens, links en reelits
von (le brug makcn w’e von de liockdroagbalken no. 29.
verlengd met (le hoekclraagbalken no. 36 en de strips
no. 30. verlenid met de strips no. 57.

7 st. no. 1 4 st. no. 26 2 st no. 40
2,,., :3 [10,, ,,27 4 ,48
4 ,, ,, 5 110 .,,, 28 2 ,,,,52
14,, ,. 6 8 ,, ,,29 i ,,,,53
4 ,, ,, 7 4 ,, ., 30 4 ,, ,, 57
2 ..,, 10 5 ,, ., 31 4 .,., 62
10,, ,,12 i ,, ,,32 i ,, ,,67
4 ,, ., 16 i ,, ,, 34 1 ,, ,, 68
2 19 8 ,, ., 36 4 72
2 ..,, 20 4 ,. ., 37 9 79
2 24 20,, .39

Hangbrug



eonstroetie, oìaken de zitbakjes of raketteo ceri
golveode, 01) en neer gaande bew’eging. ud
van twee bodemplaten no. i, dio wordeo vasI—I boekdraagbalken no 36. Over (le roimte tossen

ten no 1, monteren ive eco bodemplaat
oiddeiì. Hierin plaatseo we ‘o as no. 41)
de bovenkaot van de bodcmplaat no. 5,
ring no. 62. t veo daarboven plaatsen we
l3nven >i’ bei trame monteren WC CCI)

te lOpel). Aan de nnderklmt l’ilO (leZe
Fleoswiel op (le al. waardoor (le as no
kao beweg’eo Aan (le zijkanten xan bet
deoiplaat 1)0. 4 co reebts eco omgezette
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o t 01) een k-ettingtandwiel no. 69, vier hoekstripsnoC O U S 12 waaralm vier boekdraagbalkers no. 29 sebarnie_rcod wordeo hevestigd. Mcl (le naaf naar benedeo geriebt, plaatsenwij dit kettingtandwiel los 01) de middenas. Op de beide taodwieleo
leggeo wc no de ketting eo plaatseo venol—
geos op clezeltde al eco grool stel—
kraagwiel no .51, waar overbeeo we eeozijdig
allo de hoiteokant eco 91cm stelkraagsvic’I no.
17 vast.sehroeveo. In de oaaf VOn (lii stel—
kraagwiel no. 17, nionterei) we eco asje no.
25. Op deze al stekeo we vier strips no. :31,

• dir sve iets naar boven omboigen. Allo bei
emod van dcze ltripl mooterco ve eco boek—
strip no 12, waaraan de lange Itripl no 57 mcl
eco tosseoiooer sebarmereod worden lieves—

tigd. Deze lange ltripl wordco allo bei emnd weer mcl eco
tiilseooloer iebarmereod bevestigd 11110 de opstaande zilde
van de Iomkdraagbalkeo no 29. Allo rleze boekdraagbalkco

svordeo °p bui eind mcl hebolp vini twee omgezette sieooplateo 00 16
011 tW(’e Iiiiekstripi no. 12, de rakettco gemooteerd. De bodem san deze
raketteii oiaken ))‘C Vllfl carino.

I)oor (le bijzoodere
(lraalende cii tevcos
franie bouweo wij
gesehroefd aan twee
(le beide bodempla—
no 5 preeies io ud
eri voorzico deze 11110

direul s’an eco sto]—

eco rondsel 00. 46
ltrip no. 6 waar deze ai door komt
strip no. 7 montereo sec nog CCII

oiet meer dan oodig il, 0 CI) oeer

trame monterei) sve liok eco ho—

stconplaat no. 16 01) de bodem—
plaat no. 1. \Tier gateli verder oaar bio—
neo plaatsen sec op deze bodemplaat oo.
i oog eco steonplaat oo. 16. No oemco

wc sveer eco as no. 40 en voorziefl deze

vao eco knik mcl oaaf no 68. Deze al

stebeo we door de bodemplaat mi. 4 CI)

plaatseo er 1)0 CCI) wormwiel no. 47 09

eri wel zodanig dat de
ze ‘i rondsel no. 46 in
bewcging kao breogco.
No iteken sec de as
door de Verlt naar bin—
0Cl) geplaatste steun

plaat no. 16 co1ehoiven

cr eco cOnisel) tandwiel
no. 63 op mci de tandeo hnitcowaartl geriel)I
Tensiotte lligren we deze al io de meeit oaar

boiten gcplaatste lteonp]aat no. 16, oiet eco

loopwiel 00. 20 op bei emod s’an dc as. lloveo

bei groot ci:oiscb tandWiel dat wij gemooteerd
bebben, plaatsco sec eco al 01). 78, die we
valtZettefl mcl eco boekstrip no. 12, aao twee

over elkaar beeo gemontccrde strips no. 6 aan
de reebterzijde van bei trame. Onder allo deze
ai mootereo SVC CCI) 91cm conileh taodwie]
no. 64. Vcrvlllgeos plaatlco sec daarboven eco

askoppeling 011. 62 op dezc ai, tegeo de hoek
strip no 12, zodat de al niet op en ocer kao
beween. Boveoaao stekeo we de ai doo bel
frame waarover sec corsi eco strip 1)1). 8 beh—
ben vastgesebroefcl. Teollotte nionterco sec no

eco kettingtaodwiel no. 70 op deze as. iIet ooderaan geplaatste klemoe eoniseh taodwiel
grijpt in bei groot eooiseb taodwiel CO als seC 00 aan de krok gaim draaieo, loopi de io
bel middeo geplaatlte ai 1aogzam) Co (le reebts geplaatste ai soci rood. No montercii w’e
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\Ve beginneo nìet het bouwen van het chassis en
gebruiken biervoor twee hoekdraagbalken no. 29. In
het zesde gat, gerekend van de voorzijde van de
hoekdraagbalkeo, verbinden we deze met een onige

zette strip no 58. Op deze omgezette
strip monteren ve meteeo eco steun—
plaat no. 15. Geheel aehteraan laten we
de hoekdraagbalken over elkaar valico
en monteren er teveos eco hoekstrip no.
12 nan, waaraan de bodeoiplaat no. 5
vordt bevcstigd, die de wageo
van aehteren afsluit. In het acht—
ste gat v. ci. voorkant gerekend,
ioonteren ve twee ologeZetto

strips no. 10 op de hoekdraag—
hnlkeiì. Boveonan deze nmge_ 4
zette strips monte—
ren ve eco assteoo—

stuk no 42 met nan

/7

— — —— — — — —

.--— 2
-y

Vierpersoons wagen

.- -O

I
(le aeliterzijcle eco
strip no 9. I Ti erdoor
stekeo we de stuur
stang (as no 25) en —
piaatsen op het ho—
veneinci het stuur—
viel (no 17) eo op ‘t ondereind
eco eoniseh taodwiel no. 64. In
de oii na onderstc gateo ‘an
deze omgezette strip nionte
reo ‘ve een strip no. 31 en sehroe
ven nan de buiteneindeo eco hoek—
strip no. 12. iliernan worden de
strips no. 30 bevestigd oor (le Zi)—

kanteo van de carrusserie. Voor de voorwieleo gehruikeo we ecrst ccii strip no. 31 eo be—
vestigen hieraan op de buiteoste gateo eco omgezette steunpiaat no. 16 seharoierend met

een tussenmoer. Naclat ve de voorwielerì op twee assen no. 25 bebbeo gezet, sehuiveo we

op cleze asjes elk twee steiringeo no. 62. a eerst tot ano de kop vier oioereo op bouten te beh—
hen geclraaid, stekeo we deze door (le omgezette kant x’an de steonplnteo no. 16 cii dranien deze in
de steiriogen die vie oni de asseo van (le voorwielen hebben gesehoven. Eeo tweede stri1, no. :31 mon—

teren we met ccii tussennioer vast ano de hoekdraag balken no. 29 en seharniereod met eco tussini:oec
aan de omgezette steonpiaten no. 16. No plaatsen wij eco as no 25 door de vlakke steunplaat no 15 en
niontereo boveo ano deze as eco groot eooiseh tand wiel no. 63 en oncler ccli stelkraagwiel no. 17. Aeh—
ter in dit steikraagwci zetten ve een bootje dat grijpt in de strip no. 31 eo no kunneo de wieleo
naar Iinks en rcclits draaien.

1

‘
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Vierpersoons wagen
(Vervolg)

oor de banken gebruikeo we twee grondplaten no 52, waaraan
we op elk twc strips no. 31, met behulp van cen omgezet[e s[euo—
plaat no. 15 voor (le zittingen, vastsehroeven. Pas nadat de banken
zijn geplaatst, maken ve de tweede zijkant dieht. \Toor het be
vestigen van de aehtcrwie]en monteren ve twee strips no. 6 aan
(le hoekdraagbalken no. 29 sehuin naar beneden eo schuiven dan
(lOor het iaatste gat van deze strips no. 6, dus onder de hoek—
draagbakleo, een as no 32 en plaatsen eerst links en reehts ao
cleze strips, eco ruhberclop no. 26. Daarna zetten ‘e er de wielen
tossen vier ruhherdop1en aan de as vast. De koplampen n1on
[creo we ‘an twee loopwieleo no. 21 met eco houtje door de
onderkant van (le spatborcleo gestokeo oaar boven, in de naaf s’an
(le loopwielen.

4
I”

o
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Reuzenrad
(Vervo]g)

De beide torens, waartnssen het md is opgehangen, zijn aan elkaar verbonden door niiddel an twee
pIatte balken 00. 37. waar overheen aan één kant (le trap wordt gesehroefd.
De omtrek de( bogeo van lìet md is 118 gaten en (le middellijn die de hoek(lmaagbalken no. 29 vor—
oieo bestaat oit 37 gaten.

Het rad wordt 01) (le as no. 40 vastgesebroefd door middel van de twee gmcte stelkmaagwielen no. .51
De OS womdt vervolgens in de tomeos vastgezet met vier steiringeo no. 62. Daamna womclt bet ketting—
tandwiel no. 69 oog gemonteerd.

De bodemplateo no. .3 womden onder aan de toreri bevestig(l met vier omgezette strips no. 10. De ser
bakjes zijn met lweL assen no. 24 cii vier osseo no. 25, lie twee aan twee aan elkaor zijo gekoppeld,
bevestigd aan bet (0(1.
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llct beste is te beginncii oict hct oncIcrstel. De voorste hoek—
draagbalk no. 36, waaraan grondplaat no. 52 is bevestigd,
stait met de opstaande rand naar boven. As no. 2o, die de

ketting aandrijft, is boven en onder glagerd door tvee
ossteunstulken no. 42. De aciìtcrzidc van grondpiaat no. 52
IS anO de runde draaghalk no. 76 icmonteerd. De steun—
plaat no. 16 zit vast met eco tussenoioer non strip no. 6 en
non de ronde draagbolk no. 76. IIet ciranibare oncierstel
w ordt <Temaokt von eco kcttiuitanclwiel no. 69. Door dit
t,indwiel worden in de boitenste gaten vier lange schroe—
ven gestoken, telkens één gat overslaande. Op deze seboe—

cii konicno1icenvolgend elk twee mocren en de voigen
de twec elk i sttiks. No worden non deze botiten vier om—
gezette strips no .58 bcvcstigd (nìet de langste zilde nuar
buiten). vaarcloor de assen voor de wielen komen. Aan de
ouderkant von Iict hnis zijn de lioekdraagbalken no. 36
cloor twce bodemplaten no. 3 ZI niet elkaar verbonclen, dat
er tossen deze platen nog twce gaten open blijven. Aan
de voorste von deze platcn en de boekdraagbalk v6òr onder
het hois wordt no hct kcttingtandwiel no. 69 met een tos—
scnmoer bevestigd. De strip no. 6, waaraan Ioopwiel no. 20
is opgehangen. is clraaibaar gcoiaakt, door middel von eco
dobbele hoekstrip no. 13. De strip no. 31, dic midden ach—
tel uit het bnis stcekt, draagt de poi no. 74 clic over tand
viel no. 45 loopt. Duze ‘itrip is ‘c’er draaibaor non grondl_
plaat no. 52 gczet, clic vervolgens door eco omgezcttc strip
no. 10 aan de geperforcerde plaat no. 53 is gcmonteerd. Debovenkanten von de linker cii recliterbclft der orni wordtdoor ccii strip no. 8 mct elkaar verbonden. De beide helf—teli von de grijper nioeten voor bet open cii dicbtkla1ipenclraaibaar wordcn vastgesc.broefd cloor nsiddcl von twc’e
niocren op .bn schrocf. I-let touw, verbonden non steikraagwiel no. 17, dat naast bct grote conische tandwiel no. 63
is gemontccrd, ]oopt cver lict wiel no. 66 claarv6r, ver—
vflgc’ns over con dcr oandrijfvie1en no. 67; dan tcrng naarwicl no. 66 bovcnaan liet hois, noi dan wecr naor boveo
te goan oaar het andere Iandlrij I\i 1 no. 67, vervolgens
ano naar hct overgeb]even vicl no. 66, om tensiotte ach—tcr hct biOs te wordeo vastgcniaakt. lJet koord. dat de bei—ci’ IicIlteiì von de griper vasthouclt. loopt via con ioopwiel
no. 20 (non de as, 000er non (le armi noar de gc.liogen as
no. 23, waar het ano eco stclkraagwic’l no. 17 w’ordt vost—
geknoopt. Il ct ovc’rgeblc.vcn koorcl loopt parole1 ano lict
andere; idieco is dit nog onì loopwiel no. 20 (nan de strip)
gcslagen en daarna ano lict andere stelkraagwiel oni (le
g’cIiogcn as no. 23 bcvestigd. De takelkoorclen mocten bei—

no strip no. 6 naar achteren te halen, opcnt zich (le grijpcr

-

;

/IS r

r

—

Scheepskraan (Vervolg)

dc strak zijn gespannen, a]s loopwicl no. 20 in de voorste stand is gcliiaeÌit. Door
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Stoomwals
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Stoomwals (Vervolg)

De york, waar de voorste wais in ioopt, is ge—
bonwd von twee boekdraagbaikeo no. 36, dio
over het midden von steikraagwiel no. 17 zijn
gesebroefd. Aan de voorkant komt ou nog con
boekdraagbaik no. 36. Om as no. 25, dio ge
lagerd is door con orngezette strip 00. 58 en
eco omgezette strip met naaf no. 60 komen
twee steiringen no. 62 om bet bestoren moge—
hjk te inaken. Do keteiwand hestaat von ho—
venaf naar weerszijden, tnt con strip no. 6,
twee piatte baiken no. 37, twee bodenipiaten
no. 3 en twee piatte balken no. 37. Deze ketei
wordt ano de oebterzijde vastgesebroefd aan
con geperforeerde ploot no. 5.3. Ano de onder—
zijcle, in het midden von deze plaat worden

con bodeinpiaat no. 1 en een hodemplaat no.
4 geplootst.
Dwors over de bodeinplaat no. 1 wordt c’en
grondpiaat no. 52 gemontcerd, waoraan de ho—
dempioten no. 3 komen, dio de wonden von de
cabine vonnen. De strips no. 31 boven de ge—

perforeerde piaat no .53 worden bier non vnst—
gebonden door tw’ee onigezette strips no. 10.
De zijw’anden onder de cabine vorden von
voren naor aehteren gevorrnd door twee ho—
denipioten no. 5 Cn nog eens twee bodeoipla—
teli no .5 die nilo met de bovenkant non ho—
demploot no. 1 worden geseiiroeld en non de
onderkant oan twee boekdraogbaiken no. 36.
De omgezette strip no. 10, waardoor rio stonr—
stang ioopt, w’ordit non de bnvenkont tnssen
t cee sehroeven ]net onderlegringen no. 39 go—
klemd. De ketting no. 71 von de stnorinrieb—
ting’ is in bet midden von de ns no. 32 vast—
gezet cloor (le sehroef von steiring no. 62 door
con von de sohakeis te steken. De spoken von
denchtenvieien zijn gernookt von strips no. 6
cii no. 7.
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Zwenkende mobiele kraan
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Zwenkende mobiele kraan
(Vervolg)

We beginnen nìet ]iet onderstel. De ronde draagbalk no.

77 is mct eco schroet voor en achter op de bodemplaat

no. i gemonteerd. De as no. 25, waardoor de kettingwiel no.

70 worclt aangedreven, is gelagerd door tw’ee strips no. 8

wanr overheen de omgezettc’ strip no. 10 is gesehrocfd. De

s[oorinireliting wordt gevormcl door cen as no. 25, dio door

rondpJaat no. 52 vordt gestokeo. Ano de ondcrzijde is

hieraan eco omgezette strip met naaf no. 60 hcvestigd, met

nan (le zilkant eco hoekstrip no. 12, waaraan draaiend (een

hont met 2 kleinmoeren) strip no. 7, die door nìiddel van

strip no. 9, stelkraagwiel no. 17 aandrijft. Dit vje1 wordt

vastgelioucleo door eco as no. 25. di cloor plaat no .52 is

gestokcn. 01) dit stelkrangwiel is eco dubbel gebogen as
no. 14 bevestigd, clic de as van de beide wielen vast—

houdt eo cen dubbele hoekstrip no. 1:3. De aehterzijde

van de cabine wordt gevoroid cloor cen hodemplaat no. 4

cii twee bodemplaten no. 5. Ilet bovenstel is draaibaar

gemaakt cloor eco kettingtandwiel no. 69, waaraan in neven—

staande vorm drie omgezctte strips no. 58 zijn bevestigd,

zoals de tekeoing duidelijk gccft te zieo. Tussen de strips

en Jiet wie is nog eco nioer edraaicl, om de ketting ruimte

te geveo zich te bevegen .Als dit klaar is, wordt 1iet boven—

stel cloor (le schroeveo, clic door de omgezettc stcuuplateo

no. 16 gaan, vastgezet. De bouw van de ami is precies op de

tckeoiui te volgeo en heeft verder gcen tuelichting nodlig.

r
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Transportkraan
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Transportkraan (Vervolg)

As no. 25, waarop het conische tandwiel 00. 64 gesehrocfd is, wordt gelagerd door een asseunstuk no. 42. De draaiende
heweging wordt noar hoven overgebracht door drie assen no. 40. De poi, die het tandwiel no. 45 teenhoudt, is geinaakt
von eco strip no. .31, die aan een chibbele hoekstrip no. 13 vast zit en cleze is op zijn benrt clraaibaar aan de geperfo—
reerde p]aat no. 5:3 gemonteercl door midde von cén bont rnet twee nìocreo. De rafls, waarover hct waentje oopt, is
genmakt von vier hoekdraagbalken no. 2J, die twee non twee in de Iengte tegen elkaar zjn gcsehroefd niet ecu strip no. 31.
Deze halken zijn met twee gaten over de grondplaten no. 52 gemonteerd. z( dat de opstaande randen aan de binnenkant
komen en er ttissen beide rails nog drie gaten vrij zijn. Aan de hoekdraagbalken no. 29 worden nu de brugstukken no.
72 gezet door middel van hoekstrips no. 12 Deze brugstukken zijn tvee aan twee aan elkaar gezet door twee strips no.
6. De as no. 40, w’aarop het worrnwiel no. 47 is vastgezet, wordt gelagerd cloor ceri assteunstnk no. 42. Ilet wagentje
wordt ais volgt gemaakt; aan twee assen no. 25 worden twee Henswielen no. 48 gesehroefd. Deze osseo worden door de
buitenste gaten von eco steunplaat no. 15 gestoken. Vervolgens worclen op elke as no twee steiringen no. 62 geschoven,
dan weer ecu seonpIaat no. 15, waarover twec flenswielen no. 48 geplaatst worclen. Tussen deze steunplaten no. 15 is
ceri dubbel gebogen strip no. 14 gemonteerd, vaaraan de twee trekvereu no .51 zijn bevestigd, die in de sehakels von
de ketting no. 71 grijpen. Over de steunplaten no. 15 worden één gat lager, nog twee dito geschroefd, waarin de as no. 25
socI drie katrolsehijven no. 19 draait, 11t ene oiteinde von het takelkoord is tussen de stelkraagwielen no. 17 vastge_
knoopt, het and ere eindc boven aan de linkertoren.

-
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Dit is één van de vele modelien, die met heliulp van de
,,Constructor” motor cii trato kunnen wOr(leu gchouwd.
‘\Vij bouwen eerst het elìassis en daarna hierup de carros—
serie. Allereerst zetten ve de onderste hoekdraagbaiken no.
29 aan elkaar met de grondpiaten no .52. De motor is
aan de linkerzijde aan de hoekdraagbalk no. 29 vastgezet
cioor middel van een strip no. 9 en cen hoekstrip no. 12
Deze motor drijft het conische tandwiel no. 64 aan rnet een
kruiskoppeling no. 61. De beweging wordt overgebraeht op
de as met het conisch tandwiel no. 6$ en vana! dezc as met
het tandwiel no. 45 en rondsel no. 46 op de wielenas. De
twee bodemplaten no. 5 onder de motor worden met eco
tussenmoer aan de hoekdraaghalken no. 29 geinontecrd. Het
draaibare onderste! wordt gemaakt door over (‘Cii ste!kraai

wiel no. 17, twee strips no. 7 te schroeven en deze strips
orclen verbonden door twee omgezette strips no. 58, waar—
aan aan de opstaande stukken vier strips no. 9 zijn vast—
genìaakt, waarcloor de assen komen. Flet geheei wordt vast—
gehouclen door eco as no. 25, die door eco strip no. :31 en
ecu bodemplaat no. 4, die hier overhen is geschroefd, is
gestoken en aan (le binnenkant draaiend wordt vastgezet
door een wiel met naaf no. 66. Onder de strip no. 6 en de
piatte halken no. 37, die het dak opvuulen, zijn diagonaais—
gewijze twee strips no. 6 voor de stevigheid g’emonteerd.
De motorkap no. 2 wordt op het dak van de tram ge—
isoleerd door niiddel van eco paar kleine stukjes isolatie—

band of leukoplast. De beugel van de trani kan op en neer
bewegen, doordat de bonten van een extra moer (klemmoer)
worden voorzien. Ntt wordt vanaf (le beugel eco stroom—

draac[je naar (le motor geftokken. De voor— eri achterzilde
van het dak worden gevormd door twee bodemplaten no. 5,
warover de gebogen strips no. ii eri de strips no. 8 zijn

gemaakt. De w’and van het achterhaleon wordt dielitgeoiaakt
met vier omgezette strips no. 10 en drie strips no. 7. Ais de
tram kiaar is, kan men door het clrij[w(rk eri (le wieien
licht in te vetten, ontSporeo voorkomen cii lieht rijdeii
bevorderen. De niutor en trafo beboren evenals (le boven—
leiding, niet tot de uitrusting vari doos 5. De rails kan men
rnet mise onderdelen uithreiden zuveci mcii verkiest. De
boc’hten worden gemaakt van strips no. 30. Vuor (le boven—
leiding kan dun kopcrdraad uitstekende diensten bcwijzen.
De strips no. 8, waaraan dit draad wordt gemonteerd, nioe—
ten natuurlijk weer worden geisoleerd. De niasten vari de
trambaan worden gebouwd van hoekdraagbalkcn no. 29.

Electrische tram



Enige voorbeelden op welke wijze versnellingen, vertragingen en

overbrengingen ktinnen worden verkregen.
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