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Frame







Alle Verbindingen van het frame zijn dezelfde. We kozen hier voor het 
verbinden dmv lassen.
- Stuiklas
- Overlaplas
- Oplas
- T-las
- Hoeklas
- ...

Andere overwogen verbindingen.
- Gebruik van bouten
- Puntlassen
- Lijmen
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Massage Systemen





























Massage Systeem

Massage Assembly 1

De massage onderdelen worden bevestigd door middel van 5 M6 bouten 
van 60mm lang.

Andere overwogen verbindingen
-Lassen
-Gebruik van een spie
-Lijmen
-schroeven

Massage Assembly 2

De massage onderdelen worden bevestigd door middel van 5 M6 bouten 
van 60mm lang.

Andere overwogen verbindingen
-Lassen
-Gebruik van een spie
-Lijmen
-schroeven



Hoofdmassage Assembly 

De massage onderdelen worden bevestigd door middel van 3 M6 bouten 
van 60mm lang.

De hoofdmassage spin wordt bevestigt door middel van lassen

Andere overwogen verbindingen
-Lassen
-Gebruik van een losse as
-Klemmen
-Puntlassen

Massage Assembly 3

De massage onderdelen worden bevestigd door middel van 6 M6 bouten 
van 60mm lang.

Het tandwiel wordt bevestigd door middel van lassen.

Andere overwogen verbindingen
-Lassen
-Gebruik van een spie
-Lijmen
-schroeven
-Klemmen
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Main Assembly



Main Assembly 
De oogschroeven worden aan het frame bevestigd dmv:lassen

Andere overwogen verbindingen
-Gebruik maken van bouten
-Schroeven in het frame

De hoofd massage wordt verbonden door middel van: lassen

Andere overwogen verbindingen
-klemmen
-lijmen
-vijzen

De achterwielen worden verbonden door: het gebruiken van een as en deze vast te 
schroeven.

Andere overwogen verbindingen
-As vast lassen
-Gebruik van bouten
-As er in persen

De voorwielen worden verbonden door deze vast te lassen.

Andere overwogen verbindingen
-Gebruik Schroeven/Bouten

De platen in het midden worden bevestigd door middel van: lassen

Andere overwogen verbindingen
-Schroeven/bouten
-Puntlassen
-lijmen
-solderen

De materiaal keuze hangt af van de school, hier blijft deze vij in. Omdat we er van 
uitgaan dat de secundaire school geen houtafdeling heeft gaan we er wel van uit dat 
het om een metalen constructie gaat. Daarom wordt er veel gebruik gemaakt van las-
sen als verbinding.

Bij onduidelijkheid kan je voor meer instructies altijd de chillzetel opzoeken op In-
structables

http://www.instructables.com/id/De-Chillzetel/


