
Klantentoepassing nr. 74: Man over boord!
www.supermagnete.nl/project74

Klantentoepassing nr. 74: Man over boord!
Auteur: Wolfgang Horbens, Cottbus, Duitsland

Niemand is te klein om te worden gered!

Wolfgang Horbens stuurt ons deze
dramatische aktie met onze
supermagneten:

SOS ... SOS ... bij een groot manoeuvre
van de blusboot FLB 40 valt een matroos
over boord! Meteen wordt van de FBL40
met een kraan een rubberen
reddingsboot uitgezet!

De opblaasboot moet de matroos
bergen en weer terug op het schip of
aan de wal brengen.

In de opblaasboot is aan beide kanten
een diametraal gemagnetiseerde
staafmagneet S-04-10-DN (www.
supermagnete.nl/S-04-10-DN) ingelijmd
en de matroos heeft zowel in borst als
rug een S-15-03-N (www.supermagnete.
nl/S-15-03-N)-schijfmagneetje.

Tijdens het langsvaren wordt hij
daardoor vanaf ongeveer vier cm
afstand absoluut zeker aan de
rubberboot aangedokt. De redding is
gelukt!
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Overigens - wij geven het toe - de boten
worden alle vanaf de kust via
afstandsbediening gestuurd :-)

Mobiel modelbouwpoppetje
Aanvulling van Paulo Capelo uit
Portugal:

Om kleine poppetjes zodanig op de
modelboot te kunnen aanbringen, dat
ze aan de ene kant stevig blijven staan,
aan de andere kant echter niet hoeven
te worden vastgelijmd, zijn
schijfmagneetjes 3 x 1 mm (www.
supermagnete.nl/S-03-01-N), die men
met twee componenten-lijm in of aan
het voetstuk van het poppetje vastlijmt, uitermate geschikt. Nog meer magneetjes
kunnen als onopvallende tegenstukken op het bootje worden vastgelijmd.

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Duitsland Pagina 2 van 4

https://www.supermagnete.nl/project74
https://www.supermagnete.nl/S-03-01-N


Klantentoepassing nr. 74: Man over boord!
www.supermagnete.nl/project74

  

    

      

        

          

          

            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.nl/
data_protection#10-verwendung-von-sozialen-medien-videos).

          

        

        

          Nicht einverstanden

          

            Einverstanden
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Gebruikte artikelen
2 x S-15-03-N: Schijfmagneet Ø 15 mm, hoogte 3 mm (www.supermagnete.nl/
S-15-03-N)
2 x S-04-10-DN: Staafmagneet Ø 4 mm, hoogte 10 mm (www.supermagnete.nl/
S-04-10-DN)
S-03-01-N: Schijfmagneet Ø 3 mm, hoogte 1 mm (www.supermagnete.nl/S-03-01-
N)

Online sinds: 03.04.2008

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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