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Peças LEGO incríveis que podem lhe ajudar a ganhar um
torneio

Com o passer dos anos passaram a existir milhares de tipos de peças feitos pela LEGO. Você pode encontrar elas no
BrickLink e muitas podem te dar vantagem competitiva. Jonathan selecionou algumas peças interessantes. Existem
milhares de outras, boa pesquisa e busca!

Peças adicionais enviadas por Steve T ( 28 de Agosto de 2012)
Technic, Axle Flexible 26L (Axle 2L and 5L Ends) with
Dark Gray Cable
http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=x334c01
Technic, Gear 24 Tooth Clutch
http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=60c01
Technic, Pin Connector Perpendicular 2 x 2 Bent
http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=44809

Technic, Pin with Friction Ridges Lengthwise WITHOUT
Center Slots
http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=4459
O "Axle Flexible 26L" pode ser muito útil se você precisa mudar o eixo de rotação, especialmente em angulos diferentes
de 90 graus. Você apenas deve ser cuidadoso para nao dar torque demais ao eixo, porque o "eixo" é na realidade uma
mola envolvida por um plástico e pode ser "desmolada" (ficar solta e permanentemente quebrada) se muito toque for
aplicado.
O "Gear 24 Tooth Clutch" é exelente se você deseja que seu robô retorne a posição de início para uma garra ou suporte.
Você pode dizer ao motor para girar a potencia total e mater ele girando bem mais do tempo necessário para levar a
garra a posição desejada. A embreagem na engrenagem permite o eixo interno a seguir girando mesmo se a garra já
estiver "abaixada" ou "levantada" completamente. Dessa forma o robô pode facilmente "resetar" suas garras para a
posição inicial ou trocar facilmente entre levantado e abaixado. (NOTA: A embreagem também é útil no uso junto do eixo
flexivel já citado para ter certeza que você nao aplique toque demais ao eixo).
O "Pin Connector Perpendicular 2 x 2 Bent" é provavelmente a peça mais útil como elemento estrutural que existe,
porque ele é compacto e suporta mudaças de direção de 90 graus com muita rigidez. Por exemplo de horizontal para
vertical e vice-versa.
Na minha opinião o the "Pin with Friction Ridges Lengthwise WITHOUT Center Slots" (part #4459) é uma peça
OBRIGATÓRIA para todas as equipes FLL. Essas são identicas ao conector "normal" (part #2780) exeto que eles não
tem as ranhuras internas. Sem essas ranhuras é umas 10x mais difícl de remove-los -- algo MUITO bom quando você
quer fazer estruturas e partes que com certeza vão permanecer juntas. Esses conectores devem ser considerados como
"cola de uso permitido" pois eles travam as peças technic juntas tão bem, mas afinal são é claro peças LEGO e portanto,
de uso permitido.
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Imãs LEGO
Imãs estão incluidos em kits de especialidades. Eles podem ser usados para todos os tipos de garras, itens que se
soltam, componentes que se quebram, e mais.
Magnet Holder

Magnet Cylindrical

http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=2607
http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=73092
Magnets and Magnet Holders

Magnet Coupling, Train, for Train Base

http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=735
http://www.bricklink.com/catalogItemPic.asp?S=5397-1
Magnet Coupling, Train - Short for 722 locomotive power pickup brick

http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=x799
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Outras Peças

Offset Crossover 8462

http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=32079pb01
Essa pode ser usada se você tiver vigas que se cruzam. Assim você pode fazer uma delas passar por cima da outra.

Hard Plastic Spoked Giant Thin wheel

http://www.bricklink.com/store.asp?p=roobert&itemID=12197550
Essa roda pode ser muito útil para passar por cima e subir em coisas.

Technic, Shock Absorber 9.5L, Spring (Soft)
http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=110a
Pode dar ao seu robô uma suspensão bem legal para cair de lugares, ou fazer um mecanismo alimentado por "corda"
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Technic, Gearbox 3 x 4 x 1 2/3
http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=46217c01
Essa pode ser usada como uma maneira de girar duas rodas com um motor, assim você pode usar os outros motores
para outras coisas.

Technic, Disk 3 x 3
Se seu robô precisa de decoração, essa peça pode torná-lo incrível
http://www.bricklink.com/catalogList.asp?catType=P&catID=638

*Wheel 41 mm Znap Thin Tread, with Black Tire 41 mm Directional Tread
http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=32247c01
Se você precisa que seu robô ande para frente e direito, essas rodas podem lhe ajudar a chegar lá.

*Technic Turntable Large Type 2, Complete Assembly with Black outside Gear Section
http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=48452cx1
Essa pode ser usada como um mecanismo de fazer curvas, ou como uma maneira de girar as peças.
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Technic, Panel Plate 1 x 5 x 11
http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=64782
Essas podem ser usadas para emburrar coisas e proteger.

Air Blast Launcher Air Pump, Air Blast Launcher Base, Air Blast Launcher Injector, and Air Blast Receiver
http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=87943
http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=87941
http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=88496
http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=87944
Se você precisa bater em algo mas nao tem tempo para ir até lá, você pode fazer um carrinho movido a ar com essas
peças.

*Technic

Competition Cannon, Round Bottom, Technic Competition Arrow, Liftarm Shaft with Hollow Lt
Bluish Gray Rubber End

http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=32074,
http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=57028c02
Se voce precisa acertar um alvo a longa distância, use um canhão LEGO® para lhe ajudar.
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Caso você não tenha mais onde gastar dinheiro
Procure no ebay por "rare LEGO" (LEGO raro). Existem vários itens por mais que mil dólares. Quem sabe?
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