
  

Druk op ENTER of op de PIJLTJES toetsen om naar een volgende pagina te navigeren
 

Druk op CTRL + L voor een volledig scherm weergave

Druk op ESC om deze weergave te verlaten.

Welkom bij dit product overzicht



  

Dit product is helaas niet meer leverbaar, en wordt alleen bij voldoende belangstelling bijgemaakt



  

De allereerste volautomatische versnelling bak bouw je nu zo na vanaf 
deze cd-rom! Ook een bouwbeschrijving van een reclame bord welke
drie verschillende afbeelding automatisch roteert! 
Tevens de beschrijving van een geavanceerde munttester en als extra
een heuse elektronische weegschaal. Voor deze laatste heb je wel een
multimeter nodig voor de uitlezing.

Nog slechts enkele
stuks leverbaar!

NU SLECHTS €6,90



  

Ook op deze CD Rom 
vind je een uitvoerige 
bouwbeschrijving van een 
weegschaal, maar nu een 
elektromechanische. 
Tevens een twee cijferige 
telwerk wat vooral voor 
besturing techneuten  
een uitdaging is om na te 
bouwen.

Wie wil weten hoe een 
batterij werkt, volgt de 
workshop vanaf deze cd-rom. 

Tenslotte ook nog een 
workshop verbindingen;
Maak nu zelf een 
professionele kabel, 
waarmee je in een 
handomdraai je modellen 
op een besturing unit of
netvoeding aansluit.

Adviesprijs €8,50



  

CD-rom Vol.5



  

Laatste update JUNI 2017



  

Adviesprijs €9,90

Op deze 7de cd-rom van Image disc, vind je een zeer 
Uitvoerige bouwbeschrijving van een echt werkende pastille 
Automaat. In totaal beslaat deze bouwbeschrijving een 
omvang van maar liefst 58 PDF pagina’s! Uiteraard rijk 
geïllustreerd met foto’s en tekeningen.
Er is bewust een zeer eenvoudige besturing gebruikt, 
waardoor slechts twee relais nodig zijn. Alle componenten 
besturen deels zichzelf met minischakelaars en motoren. 
Het apparaat kan ook op batterijen werken, zodat je hem 
overal gemakkelijk kunt gebruiken.

Voor de junior bouwers staan er als extra maar liefst drie 
modellen op deze cd-rom. Deze modellen zijn al eerder in 
het clubblad verschenen, echter niet zo uitvoerig als op deze 
cd-rom. 
Voor twee modellen zijn zelfs geheel nieuwe foto’s gemaakt.
(vier op een rij  & de ratel)
Het model “schiet en vang” is ooit al eens uitgebracht op een 
USB stickje, echter nog niet op cd-rom

Zoals altijd zijn alle modellen te bouwen met uitsluitend 
orginele fischertechnik onderdelen. 
Kortom, goed voor vele avonden bouwplezier!

Ook op deze schijf zijn alle files in PDF, zodat ook bezitters 
van een Apple deze CD-rom gewoon kunnen bekijken!



  



  

Voor alle cd-rom's geldt: vrijwel alle bestanden zijn in het PDF formaat 
(portable document formaat) Dit houd in dat ook bezitters van Apple 
computers de meeste bestanden ook kunnen lezen.
Bij twijfel of problemen onderstaand  Email adres raadplegen!
Op elke cd-rom wordt Adobe Reader® meegeleverd.
Prijzen zijn vermeld, maar veelal zijn er aantrekkelijke aanbiedingen of 
bundel acties Raadpleeg ImageDisc™ voor meer informatie.

imagedisc@live.nl
 06 41667158

ImageDisc™  is een handelsmerk van  Evert Hardendood  Peter Zuidlaan 87 2742XD Waddinxveen  

Geef a.u.b. bij bestellingen via E-mail gelijk uw adres door!

Alle CD-roms:
 PDF Files
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