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Incríveis peças Lego que podem fazer você vencer um Campeonato
da FLL

Ao longo dos anos houveram milhares de peças feitas pela LEGO. Você pode encontrá-las no site do BrickLink e muitas
delas podem dar a você uma vantagem competitiva. Jonathan relacionou algumas das mais interessantes peças. E ainda
há milhares de outras. Tenha uma feliz procura!

VÁ PARA: http://www.bricklink.com
Ímãs LEGO
Ímãs são incluídos em alguns kits especiais. Eles podem ser usados em todos os tipos de anexos, garras, itens
liberáveis, componentes separáveis e muitos outros.
Suporte Magnético

Cilindro Magnético

http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=2607
http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=73092
Ímãs e Suportes Magnéticos

Engate Magnético, Trem, para Base de Trem

http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=735
http://www.bricklink.com/catalogItemPic.asp?S=5397-1

Created by TechBrick Robotics / www.techbrick.com / Marco Ciavolino / marco@techbrick.com

Peças Legais no site
BrickLink
FIRST LEGO League Challenge 2013-14

Brought to you by:

www.TechBrick.com
1603 Belvue Drive
Forest Hill, MD 21050
info@techbrick.com

Página 2 de 7

Engate Magnético, Trem - Curto para locomotivas 722

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

Desvio Crossover 8462

http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=32079pb01
Isso pode ser usado se você tiver vigas que batem umas nas outras, para fazer uma passar por cima da outra.

Gigante Roda de Plástico Duro Spoked

http://www.bricklink.com/store.asp?p=roobert&itemID=12197550
Essa peça poderia ser usada como uma boa roda para passar por cima das coisas.

Am or t ecedor de Choque Technic 9.5L, Spr ing ( Sof t )
http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=110a
Essa peça poderia dar uma ótima suspensão para seu robô ou um mecanismo spring powered.
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Caix a de Redução Technic 3 x 4 x 1 2/ 3
http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=46217c01
Isso poderia ser usado como uma forma de alimentação de duas rodas com apenas um motor, de modo que você possa
usar os outros motores para outras coisas.

Disco Technic 3 x 3
Se seu robô precisar de decoração, com essa peça ele vai ficar demais!
http://www.bricklink.com/catalogList.asp?catType=P&catID=638

*Roda

de 41 m ilím et r os Znap Thin Tr ead, com Pneu Pr et o de 41 m m Dir ect ional Tr ead
http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=32247c01
Se você precisa de um robô que segue em frente verdadeiramente reto essas rodas podem fazer isso.

*Mesa

Gir at ór ia Technic Gr ande Tipo 2, Conj unt o com plet o com a seção das engr enagens pr et as
Isso pode ser usado como um mecanismo de direção ou como uma forma de mudar ao coisas ao redor dos anexos.
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Placa de Painel Technic 1 x 5 x 11
http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=64782
Essa pode ser usado para empurrar ou proteger coisas.

Air Blast Launcher Air Pum p, Air Blast Launcher Base, Air Blast Launcher I nj ect or , 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 de um golpe, ou uma batida, mas você não tem tempo para ir até lá, use um carro movido a ar com
essas peças.

*Technic

Com pet it ion Cannon, Round Bot t om , Technic Com pet it ion Ar r ow , Lif t ar m Shaf t w it h Hollow Lt
Bluish Gr ay Rubber End
http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=32074,
http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=57028c02
E se você precisar de um golpe de longo alcance use um canhão Lego para atingir seu objetivo.
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Em Caso de Você Não Ter Mais Nada para Gastar seu Dinheiro
Procure no Ebay por ‘rare lego’ (lego raro) e então pesquise por preço. Há um número de itens de mais de mil dólares.
Quem diria?

Created by TechBrick Robotics / www.techbrick.com / Marco Ciavolino / marco@techbrick.com

Peças Legais no site
BrickLink
FIRST LEGO League Challenge 2013-14

Brought to you by:

www.TechBrick.com
1603 Belvue Drive
Forest Hill, MD 21050
info@techbrick.com

Página 7 de 7

Peças Legais Adicionais Enviadas por Steve T (Aug 28, 2012)
Eixo Flexível Technic 26L (Axle 2L and 5L Ends) com
cabo cinza escuro
http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=x334c01
Engrenagem de 24 dentes com Embreagem
http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=60c01

Conector de Pino Perpendicular 2 x 2 Dobrado
http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=44809

Pino de Conexão Technic Longitudinal SEM os entalhes
do centro
http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=4459
O “Eixo Flexível de 26L” pode ser muito útil se você precisa mudar o eixo de rotação do motor da garra, especialmente
em um ângulo diferente de 90 graus. Você apenas tem que ter cuidado para não causar um excesso de torque no eixo,
porque o "eixo" é na verdade apenas uma mola revestida e pode estar "não suspensa" (ou seja permanentemente
danificada) se muito torque for aplicado à ela.
A "Engrenagem de 24 Dente" é excelente se você deseja que o robô retorne a uma “posição inicial”anterior. Você pode
dizer para o motor funcionar em potência máxima e mantê-lo funcionando assim além do tempo necessário para
posicionar o anexo o no local pré-determinado. A embreagem no equipamento permitirá que o eixo dentro da
engrenagem continue girando mesmo após o posicionado ter chegado ao seu limite. Desta forma, o robô pode facilmente
"repor" o seu anexo à posição inicial ou facilmente alternar entre as duas posições extremas. (NOTA:. A engrenagem de
embreagem também é útil para usar em conjunto com o eixo flexível para se certificar de que você não ficará torcendo o
eixo flexível além do seu limite, assim danificando-o permanentemente)
O "Conector de Pino Perpendicular 2 x 2 Dobrado" é talvez o elemento estrutural mais útil disponível, porque ele é
fortemente compacto e suporta alterações de 90 graus na direção (estruturalmente), ou seja, a partir de um plano
horizontal para vertical e vice-versa.
Na minha opinião, os Pinos de Conexão Longitudinais Sem os entalhes tradicionais são itens OBRIGATÓRIOS para
todos os robôs FLL. Estes são idêntidos aos pinos de fricção pretos “normais”, (peças #2780), exceto pelos entalhes
centrais. Sem os slots do centro, é preciso uma força de cerca de 10 vezes mais para removê-los - uma coisa muito boa
quando você quer que peças que devem ficar juntas fiquem “realmente” juntas. Estes conectores podem ser
considerados como “colas legais” porque conectam tão fortemente as peças e eles são, é claro, peças totalmente LEGO
e, portanto, totalmente legais.

Created by TechBrick Robotics / www.techbrick.com / Marco Ciavolino / marco@techbrick.com

