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Dat trekt de aandacht in de woonkamer, keuken, partyraum enz.

Kroonkurken aan een originele magneetinzamelaar opvangen
Onze langdurige YouTube-partner Robin L. heeft ons deze originele inzamelplank
voor kroonkurken voorgesteld. De volgende handleiding laat stap voor stap zien,
hoe men heel eenvoudig zo'n inzamelplaats kan bouwen.

Benodigd materiaal: 

 • Houten plank (om het er mooier uit te
laten zien een stuk drijfhout)

 • reuzenmagneett MONOLIET (www.
supermagnete.ch/dut/Q-111-89-20-E)

 • 5 houtschroeven
 • 5 sluitringen
 • lijm UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.ch/dut/WS-ADH-01)
 • evt. ijzerdraad

Als eerste wordt de reuzenmagneet (www.supermagnete.ch/dut/Q-111-89-20-E)
op de houten plank op de gewenste plaatsg gelegd. De gewenste tekst (bijv.
bierdoppen) kan op het vrij gebleven vlak worden voorgetekend.

Nu wordt het voorgetekende opschrift
met een houtbrander ingebrand en
worden op het vlak voor de magneet de
vijf gewenste bevestigingspunten voor
de sluitringen afgetekend.

Deze vijf punten worden nu
voorgeboord, opdat het hout bij het
indraaien van de schroeven niet splijt.

De ringen worden nu met de passende
schroeven aan de voorgeboorde
openingen bevestigd. Nu steken aan de
achterkant van de plank de spitse
schroefeinden uit, die ter zekerheid met
een slijpmachine worden afgeslepen.

Ter extra zekerheid wordt nu sterke lijm
(UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.
ch/dut/WS-ADH-01)) tussen de schijven aangebracht en de magneet voorzichtig
aangebracht. Nu wordt in het ideale geval gewacht, tot de lijm volledig
opgedroogd is. Voor nog meer zekerheid kunnen de magneet en het hout
vervolgens met ijzerdraad worden omwikkeld.

© Webcraft AG, Weiherallee 11a, 8610 Uster, Zwitserland Pagina 1 van 5

https://www.supermagnete.ch/dut/project803
https://www.supermagnete.ch/dut/Q-111-89-20-E
https://www.supermagnete.ch/dut/WS-ADH-01
https://www.supermagnete.ch/dut/Q-111-89-20-E
https://www.supermagnete.ch/dut/Q-111-89-20-E
https://www.supermagnete.ch/dut/WS-ADH-01
https://www.supermagnete.ch/dut/Q-111-89-20-E
https://www.supermagnete.ch/dut/WS-ADH-01


Klantentoepassing nr. 803: Kroonkurkenverzamelaar
www.supermagnete.ch/dut/project803

Ten slotte wordt de kroonkurken-
inzamelaar zeker en vast aan het
plafond of hoog boven aan de muur
bevestigd. Dit is bij een zo sterke
magneet heel belangrijk vanwege de
veiligheid (www.supermagnete.ch/dut/
safety-neodymium).

Nu is de kroonkurkenverzamelaar klaar
om alle in zijn richting geworpen
kroonkurken op te vangen. Hoeveel kan hij maximaal houden? Ook na een paar
parties is de grens nog lang niet bereikt :-)
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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

          

        

      

    

  

Kroonkurken direct aan de smoker ophangen
Van onze klant Hauke van www.operation-eigenheim.de komt de onderstaande
toepassing. Hij schrijft: „Aangezien bij de bouw van een ander project een paar
stukken hout waren overgebleven, waarvan het in mijn ogen gewoon jammer zou
zijn ze weg te gooien, werd het tijd het project "Flessenopener aan de smoker"
eindelijk te realiseren. Het moest iets speciaals worden - de gebruikelijke
flessenopeners vind ik te saai. “
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Benodigd materiaal 

 • Plankresten, qua uiterlijk bij de
smoker passend

 • aan de muur monteerbare metalen
flesseopener

 • grote ferriet schijfmagneet FE-
S-100-15 (www.supermagnete.ch/
dut/FE-S-100-15)

 • houtlijm
 • epoxyhars
 • messingschroeven

De magneet zorgt ervoor, dat de kroonkurken niet op de grond vallen en zich
overal verspreiden, maar aan de flesseopener zelf worden vastgehouden.

De houtresten op onderling licht
verschillende lengtes zagen. De latten
met houtlijm tot een rustieke plank aan
elkaar lijmen, met lijmtangen op elkaar
drukken en goed laten drogen.

De uitsparing, waarin de magneet later
wordt ingelegd (15 mm), met een aan
de Bosch PBD40 standboormachine
vanaf de achterzijde grof voorboren. De
randen dan met de hand uitsteken
(zoals een ouderwetse timmerman zou
doen). De magneten met epoxyhars inlijmen.

De flessenopener met messingschroeven aan de voorkant van de plank
vastschroeven.

De plank aan de schoorsteen van de
smoker aanbrengen. Voor het houvast is
de magneet zelf eigenlijk volledig
voldoende, maar om een wegglijden te
verhinderen heb ik nog twee kleine
wandhaken aan de achterkant
aangebracht.

Het resultaat mag werkelijk gezien
worden en vult de smoker perfect aan -
proost!

Dit en veel andere projecten vinden
jullie op mijn blog Operation Eigenheim (www.operation-eigenheim.de/magnet-
flaschenoeffner-fuer-den-smoker/).
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Gebruikte artikelen
1 x Q-111-89-20-E: Blokmagneet 110.6 x 89 x 19.5 mm (www.supermagnete.ch/
dut/Q-111-89-20-E)
1 x WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.ch/dut/WS-ADH-01)
FE-S-100-15: Schijfmagneet Ø 100 mm, hoogte 15 mm (www.supermagnete.ch/
dut/FE-S-100-15)

Online sinds: 27.10.2016

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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