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Creëert extra opbergplek buiten de kampeerbus

Vooral in de zomertijd brengt man veel
tijd in de frisse lucht voor het
kampeerbusje (hier een VW T5) door.
Dan komt het snel voor, dat het
campingtafeltje of de grond met diverse
dingen vol staat. Extra aflegruimte biedt
in zo'n geval dit zelfgebouwde autorek.

Benodigd materiaal

 • 2 potmagneten met draaeinde, type
GTN-48 (www.supermagnete.nl/
GTN-48)

 • 2 potmagneten met draaeinde, type
GTN-40 (www.supermagnete.nl/
GTN-40) 

 • 2 rubber kapjes Rubber kappen
Ø 49 mm (www.supermagnete.nl/
PAR-49) 

 • 2 rubber kapjes Rubber kappen Ø 41 mm (www.supermagnete.nl/PAR-41) 
 • 2 draadeinden M8
 • 2 zeshoekige verbindingsmoeren M8
 • 2 metalen buizen
 • rubber koord
 • dunne houten latten
 • touw

Geraamte maken

 • Rubber kapjes over de onderkant van de potmagneten stulpen, om krassen op
de autolak te vermijden.

 • De potmagneten op de gewenste onderlinge afstand aan de auto bevestigen.
 • De draadeinden zo verbuigen dat ze parallel aan de grond aan de potmagneten

kunnen worden aangebracht.
 • Op beide draadeinden aan de bovenkant een metalen buis aanbrengen.
 • Door elke buis een stuk rubber koord trekken en dichtknopen.
 • De draadeinden met behulp van de verbindingsmoeren aan de potmagneten

bevestigen.
 • Rekplanken aanbrengen (zie onder)
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Om het autorek plaatsbesparend te
kunnen opbergen worden smalle
houten latten gebruikt. Voor de
bovenste plank werden de houten
latten aan hun uiteinden gewoon met
een stuk touw aan elkaar vastgebonden.
Daardoor kunnen de houten latten
probleemloos in één geheeel door de
rubber koorden worden getrokken. In
het ondere, smallere stuk van het rek
worden de houten latten gewoon los
gelegd. Aangezien hier alleen kleinere
voorwerpen een plekje vinden is dit geen probleem.

Zoals duidelijk te zien is houdt het
autorek, wanneer het af is, zelfs een
aardige belasting uit. Volgens zijn
bouwer zou het tot 6 kg kunnen dragen.
Een sterk staaltje, vinden wij van
supermagnete.

Meer inspiratie voor camperuitbouw
fans vindt u in ons sitegedeelte
"Magneettoepassingen met het thema
camper" (www.supermagnete.nl/
projects/camper).

Opmerking van het supermagnete team:
U kunt dit project ook met magneetsystemen met rubber coating (www.
supermagnete.nl/magnets_overview_systems) realiseren. Houdt u er echter
rekening mee, dat deze bij gelijke afmetingen een duidelijk geringere houdkracht
hebben dan magneetsystemen zonder rubber ommanteling.

Update 2020
Meneer Borner heeft het camperrek
voortdurend verbeterd en nu zijn twee
verschillende versies te koop: Het
opbergsysteem 80 / 20 en het
opbergsysteem 80 / 20 +. Bij dit laatste
zit er naast de grote plank nog een
kleinere onderste aflegplank bij.

Er worden nu geen houten latten meer
gebruikt, maar robuuste houten platen.
Deze zijn watervast verlijmd en de
zijkanten geolied. Het rek is dus
absoluut weersbestendig.

U kunt dit uiterst handige camperrek op
büssli-shop.ch (www.buessli-shop.ch/
collections/wohnen/products/kit-80-20-
by-aarplan?variant=26523628273728)
bestellen.
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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.nl/
data_protection#10-verwendung-von-sozialen-medien-videos).

          

        

        

          Nicht einverstanden

          

            Einverstanden
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Gebruikte artikelen
2 x GTN-48: Potmagneet Ø 48 mm met draadeind (www.supermagnete.nl/GTN-48)
2 x GTN-40: Potmagneet Ø 40 mm met draadeind (www.supermagnete.nl/GTN-40)
2 x PAR-49: Rubber kappen Ø 49 mm (www.supermagnete.nl/PAR-49)
2 x PAR-41: Rubber kappen Ø 41 mm (www.supermagnete.nl/PAR-41)
GTNG-43: Magneetsysteem Ø 43 mm met zwarte rubber coating met draadeind
(www.supermagnete.nl/GTNG-43)
GTNG-66: Magneetsysteem Ø 66 mm met zwarte rubber coating met draadeind
(www.supermagnete.nl/GTNG-66)
GTNG-88: Magneetsysteem Ø 88 mm met zwarte rubber coating met draadeind
(www.supermagnete.nl/GTNG-88)

Online sinds: 02.10.2018

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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