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Auteur: DAS VERRÜCKTE HAUS, Egestorf, Duitsland

In het "Verrückte Haus" rijdt ook de trein op zijn kop

De krankzinnige huizen
Wij zijn de bouwers en uitvinders van de
krankzinnige huizen (www.
dasverruecktehaus-bispingen.de/). Een
echt huis, waarbij alle
inrichtingsvoorwerpen op zijn kop
staan! Gewoon krankzinnig!

Attractie: Treintje op zijn kop
Om onze bezoekers een nieuwe
attractie te kunnen bieden, kam het idee
bij ons op, een H0 modeltrein op zijn
kop aan het plafond te laten rijden.
Hiervoor heb ik bij supermagnete.ch
sterke kubusmagneten gekocht.

Na een paar tegenvallers, neergestorte
treinen (die gelukkig genadig afliepen)
en enige hierop volgende aanpassingen
bereikte ik mijn doel.
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            Vanwege uw actuele cookieinstellingen kunt u de video niet starten. Indien u
instemt met de verklaring gegevensbescherming kunt u zich deze inhoud laten
tonen.

          

          

                        Ik stem er in to, dat mij externe inhouden worden getoond. Dit kan
worden gebruikt om persoonsgegevens door te geven aan platforms van derden.
Meer hierover in onze Privacyverklaring (www.supermagnete.ch/dut/
data_protection#10-verwendung-von-sozialen-medien-videos).

          

        

        

          Nicht einverstanden

          

            Einverstanden

          

        

      

    

  

Het principe
Een met 12 mm kubusmagneten (www.
supermagnete.ch/dut/W-12-N)
geprepareerde rail aan de bovenkant
van de constructie trekt de trein rond in
de kring.
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Het modelbouwwtreintje wordt met
kubusmagneten (aan de onderkant van
de wagen aangebracht) op zijn kop aan
het treinspoor gehouden.

Opgelet: Voor deze toepassing bestaat
gebruiksmodelbescherming
(Gebrauchsmusterschutz)!

Gebruikte artikelen
W-12-N: Kubusmagneet 12 mm (www.supermagnete.ch/dut/W-12-N)

Online sinds: 10.08.2016

De complete inhoud van deze pagina is auteursrechtelijk beschermd.<br />Zonder uitdrukkelijke
toestemming mag de inhoud niet worden gekopieerd en ook niet ergens anders worden
gebruikt.
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