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Geweldige LEGO onderdelen die er voor kunnen zorgen dat jullie

team gaat winnen tijdens FLL wedstrijden

Er zijn in de loop der jaren duizenden onderdelen gemaakt door LEGO. Je kunt deze vinden op BrickLink en vele daarvan
kunnen je een strategisch voordeel opleveren. Jonathan heeft een lijst samengesteld met de meest interessante
onderdelen. Maar er zijn nog duizenden meer. Veel plezier met zoeken!

Additionele Coole Onderdelen toegevoegd door Steve T (28 Aug, 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
De "Axle Flexible 26L" (Flexibele as) kan erg handig zijn als je draaihoek van de as wilt aanpassen, zeker als deze hoek
anders moet zijn dan 90 graden. Je moet er wel opletten dat je de as niet overbelast, omdat de as eigenlijk niks meer is
dan een springveer met een plastic coating en permanent kan worden beschadigd (de veer wordt dan verdraaid) als er
teveel kracht op komt te staan.
De "Gear 24 Tooth Clutch" (24 tands koppelings-tandwiel) is perfect om de robot terug te laten keren naar een “start
positie” voor het aankoppelen van extra of andere onderdelen. Je kunt de motor opdracht geven om vol gas te geven en
zelfs door te laten gaan voorbij de tijd die nodig is om het onderdeel op de vooraf ingestelde plek te krijgen. De koppeling
in het tandwiel laat de as binnen in het tandwiel doordraaien als de bevestiging is voltooid. Op deze wijze gebruik je nooit
teveel kracht en is daarom ook handig in combinatie met de eerder besproken flexibele as. In deze combinatie zal de
flexibele as nooit te ver worden gespannen en voorkomt daarmee permanente beschadigingen.
De "Pin Connector Perpendicular 2 x 2 Bent" is waarschijnlijk wel het meest bruikbare bouwhulpstuk welke beschikbaar
is, omdat hij compact is en een stevige verdraaiing onder een hoek van 90 graden mogelijk maakt. Zowel horizontaal als
verticaal inzetbaar.
Naar mijn mening is de "Pin with Friction Ridges Lengthwise WITHOUT Center Slots" (part #4459) een MUST-HAVE voor
alle robots. Ze zijn identiek aan de normale "Black Friction Pins (part #2780) behalve dat ze geen center slots hebben.
Zonder deze center slots, kost het circa 10x zoveel kracht om ze te verwijderen – een PRIMA zaak als je zeker wilt weten
die bij elkaar moeten blijven ook echt bij elkaar blijven. Deze pins kunnen worden beschouwd als “legale lijm”.
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LEGO Magneten
Magneten zitten als onderdeel in bijzondere sets. Ze kunnen voor diverse soorten bevestiging worden gebruikt die
makkelijk weer los moeten kunnen.
Magnet Holder (magneethouder)

Magnet Cylindrical (ronde magneet)

http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=2607
http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=73092
Magnets and Magnet Holders (magneet & -houders)

Magnet Coupling, Train, for Train Base (treinkoppeling)

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 (korte treinkoppeling)

http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=x799
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Andere onderdelen

Offset Crossover 8462

http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=32079pb01
Dit onderdeel kan worden gebruikt als je over een muurtje moet om iets aan te tikken.

Hard Plastic Spoked Giant Thin wheel

http://www.bricklink.com/store.asp?p=roobert&itemID=12197550
Met dit grote wiel kun je goed over en op dingen komen.

Technic, Shock Absorber 9.5L, Spring (Soft)
http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=110a
Met deze springveer kun je de robot beschermen tegen vallen, maar je kunt er ook een springveermechanisme mee
maken.
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Technic, Gearbox 3 x 4 x 1 2/3
http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=46217c01
Dit onderdeel kan worden gebruikt om twee wielen met één motor aan te sturen, zodat je een motor over houdt voor
ander dingen.

Technic, Disk 3 x 3
Dit onderdeel kan worden gebruikt om je robot een wat strakker uiterlijk te geven.
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
Als je robot strak rechtdoor moet blijven rijden zijn deze wielen een aanrader.

*Technic Turntable Large Type 2, Complete Assembly with Black outside Gear Section
http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=48452cx1
Dit kan worden gebruikt als een stuurmechanisme of als een manier om iet te laten draaien, bijvoorbeeld een hulpmiddel
die is bevestigd aan de robot.
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Technic, Panel Plate 1 x 5 x 11
http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=64782
Deze panelen kunnen worden gebruikt om onderdelen van de robot aft e schermen.

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
Als je iets moet raken in korte tijd, dan kunnen deze luchtaangestuurde (‘pneumatische’) onderdelen van pas komen.

*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
Als je over een grote afstand iets moet raken zou je dit met een Lego® kanon kunnen doen.
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Voor het geval je niet meer weet waar je je geld aan moet besteden
Zoek op Ebay for ‘rare lego’ en sorter dan op prijs. Er zijn een aantal items die meer dan 1000 dollar kosten. Dit komt
omdat ze eigenlijk niet verkocht mogen worden!
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