Informatie

Op onze website vind je heel veel informatie
over modelraketten. Er is een Downloadspagina waar je een veelheid aan posters,
technische aantekeningen en handleidingen
kunt bekijken en naar je eigen PC kunt halen.
Er is een Modelbasics-pagina, waar alle basis
onderdelen van een modelraket worden
toegelicht.
Ook is er een pagina met veelgestelde
vragen (FAQ=Frequently Asked Questions),
waar je vast op veel van je vragen een
antwoord kunt vinden.
Als dat je niet verder kan helpen, is er nog
een Forum waar je je vragen
kunt plaatsen.

Contact

RAKETTEN
VASTE BRANDSTOF
MET

Je kunt ons vinden op het internet,
via onze website en via facebook.
Website:
www.modelraketten.nl
www.waterraketten.nl
Facebook:
Modelraketten.NL
Mail:
info@modelraketten.nl

Modelraketten.NL

Raketten met
Vaste Brandstof
…EEN FASCINERENDE HOBBY!
Bouw je eigen raket, vanuit een bouwpakket
of eigen ontwerp, plaats je modelraketmotor
met elektrische ontbrander in het model,
zet je model op het lanceerplatform,
sluit de draden aan van je lanceerbediening,
controleer of de lucht vrij is en tel af:

Wat heb je nodig?
Om zelf modelraketten te kunnen lanceren
heb je de volgende spullen nodig:

hoogste punt
en uitstoot
parachute

 Modelraket(ten)
 Lanceerplatform (bijv. Astron-II of de
Porta Launch Pad-II)

 Lanceerbediening (bijv. Astron-II of de

5, 4, 3, 2, 1, START…
…WE HAVE LIFTOFF!



Het bouwen en lanceren van modelraketten
is een boeiende en leerzame ervaring voor
jong en oud.




Modelraketten worden gemaakt van papier,
karton, hout en kunststoffen. Ze worden
gelanceerd vanaf een lanceerplatform met
geleidestaaf, met behulp van een afstandsbediening. De raket wordt aangedreven
door een echte raketmotor en veilig op de
aarde teruggebracht door een
bergingssysteem (parachute of lint).

Vlucht volgorde



Electron Beam Launch Controller)
Onbrandbare Watten (beschermen van
het bergingssysteem bij de uitstoot)
Motoren (eerst lichte uitproberen om te
wennen hoe het gaat, A6-4/A8-3, daarna
de B of C motoren)
Elektrische Ontbranders
Eventueel een reserve parachute

glijfase

parachute
ontplooit

stuwfase
landingsfase

lancering

landing
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