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Een comfortabele opraaphulp - niet alleen voor senioren

Opraaphulp voor stalen jeu de boules-ballen

Jeu de boules-bal met magneet
oprapen
Ik ben een verwoed jeu de boules-
speler. Dat betekent dus per
speelmiddag talloze keren mikken,
gooien, vergelijken, heftig discussiëren
en zich dan tevreden of ontevreden
bukken om de ballen weer op te rapen.
Alles met veel plezier, maar toch... zeker
voor oudere boules-liefhebbers
behoorlijk inspannend.

Om de zaak fysiek wat minder zwaar te maken heb ik een magneet met oogmoer
OTN-40 (www.supermagnete.hu/dut/OTN-40) genomen en er een touwtje aan vast
gemaakt. Met de zelfgemaakte magnetische opraaphulp kan ik nu de boules
ballen zonder te hoeven te bukken makkelijk oprapen.

Wij van supermagnete.hu hopen maar, dat de gelijkenis met bepaalde
middeleeuwse slagwapens sindsdien niet tot een escalatie van de discussies over
wie er gewonnen heeft leidt ;-)

Opmerkingen van het team van supermagnete:  

 • Het is goed mogelijk, dat de genoemde potmagneet met oogmoer voor uw
doeleinden al te sterk is. In de meeste gevallen voldoen ook de kleinere
potmagneten met oog OTN-32 (www.supermagnete.hu/dut/OTN-32) of OTN-25
(www.supermagnete.hu/dut/OTN-25), om een standaard verkrijgbare kogel op
te tillen.

 • De gebruikte magneet is erg sterk. De magneet en de boules-kogel zullen
daardoor zeer hard met elkaar in contact komen. De magneet kan daarbij
beschadidgd raken en in het ergste geval geheel in stukken breken. Na langer
gebruik buitenshuis zal de magneethaak bovendien beginnen te roesten. Let u
bij deze toepassing daarom alstublieft op onze veiligheidsinstructies (www.
supermagnete.hu/dut/safety-neodymium).
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Magnetische boule-opraper uit
de 3D-printer
U. Bär, de auteur van het project
"Houdkrachtreductor van pet" (www.
supermagnete.hu/dut/project817),
heeft een boule-opraper uit de 3D-
printer ontworpen, waardoor men bij
het oprapen geen vieze vingers krijgt.
Het model functioneert zonder
krachtoverdracht en kan daarom door
iedereen probleemloos met de 3D-
printer worden vervaardigd. Men kan
PLA (polylactide) als materiaal
gebruiken.

Net zoals de bovenstaande boule-
opraper kan dit model aan een touw of
ketting worden bevestigd.

Origineel beschrijving & download STL-bestanden (sites.google.com/site/
ulrichbaer/tdi/tech/kugelhebaer)

Zo werkt het
Het beweeglijke gedeelte (ring aan de buitenkant) draagt een R-15-06-06-N
ringmagneet (www.supermagnete.hu/dut/R-15-06-06-N), die de jeu de boules-
ballen van de grond opraapt. De opraper werkt goed op gebogen oppervlakken -
aangezien het midden het punt van oplage is en van plastic is, wordt de magneet
niet beschadigd door te hard contact met de kogel.

Grijpt men de opraper bij de ring en drukt men met de duim op de knop in het
midden, dan laat de kogel weer van de opraper los (zie beneden). Zo moet de
boulekogel niet zijdelings van de magneet worden weggetrokken - een erg
elegante en krachtbesparende oplossing.

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Duitsland Pagina 2 van 3

https://www.supermagnete.hu/dut/project18
https://www.supermagnete.hu/dut/project817
https://sites.google.com/site/ulrichbaer/tdi/tech/kugelhebaer
https://www.supermagnete.hu/dut/R-15-06-06-N


Klantentoepassing nr. 18: Opraapmagneet voor jeu de boules-ballen
www.supermagnete.hu/dut/project18

Gebruikte artikelen
1 x OTN-40: Potmagneet Ø 40 mm met oogmoer (www.supermagnete.hu/dut/
OTN-40)
1 x OTN-32: Potmagneet Ø 32 mm met oogmoer (www.supermagnete.hu/dut/
OTN-32)
1 x OTN-25: Potmagneet Ø 25 mm met oogmoer (www.supermagnete.hu/dut/
OTN-25)
1 x R-15-06-06-N: Ringmagneet Ø 15/6 mm, hoogte 6 mm (www.supermagnete.
hu/dut/R-15-06-06-N)
1 x OTNW-25: Potmagneet wit Ø 25,3 mm met oogmoer (www.supermagnete.hu/
dut/OTNW-25)
1 x OTNW-32: Potmagneet wit Ø 32,3 mm met oogmoer (www.supermagnete.hu/
dut/OTNW-32)
1 x OTNW-40: Potmagneet wit Ø 40,3 mm met oogmoer (www.supermagnete.hu/
dut/OTNW-40)

Online sinds: 29.11.2007

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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