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Bouw van een sterke electromotor voor een motorfiets

Yamaha voor de ombouw

Motorfiets met elektromotor
Ik ben een enthousiaste doe-het-zelver
en ben gespecialiseerd in
elektromotoren. Ik run de website www.
amazingdiyprojects.com

Mijn tot nog toe grootste DIY-project: Ik
heb bij mijn motorfiets van het type
Yamaha TZR 125 een elektromotor
ingebouwd!

Handleiding voor een elektromotor
Hoewel de elektromotor nu al een hele tijd bestaat, heb ik tot dusver nog geen
handleiding kunnen vidnen, waarmee een doe-het-zelver een echt bruikbare
motor zou kunnen bouwen. Daarom besloot ik een eigen elektromotor met
eenvoudige materialen en gereedschappen te ontwikkelen, die een technisch
geïnteresseerd mens goed zelf kan nabouwen. Meer informatie vindt u op mijn
website.

Onderstaand een paar impressies van de bouw van zo'n motor.

1. De magneten (56 schijfmagneten van
het type S-30-10-N (www.
supermagnete.be/S-30-10-N)) worden
met schuurpapier aan éen kant
opgeruwd.

2. 28 magneten worden op de rotor
geplaatst.

3. Die magneten worden bevestigd,
door ze elk lichtjes op te heffen en
vast te lijmen.
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De voltooide motor met de complete
electronica

Het unieke van deze motor is dat hij ook
zonder sensor en met een afzonderlijke
stator kan worden gebouwd. Dit is bij
bepaalde toepassingen voordeliger dan de
versie met de Hall sensor, want deze moet
met een duurder apparaat worden
geregeld.

De Yamaha na de omboouw met een
functionerende elektromotor!

Deze motor heeft overigens een naam,
die je langzaam op je tong moet laten
smelten: Het is een "brushless double
sided axial flux permanent magnet 3-
phase AC air core air cooled hall-effect
sensor Delta connected" motor.

Testrit
Deze video toont indrukwekkend dat men met deze omgebouwde motorfiets
110 km/h kan bereiken, wat overeenkomt met een maximaal motorvermogen van
ca. 26 kW!
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            Vanwege uw actuele cookieinstellingen kunt u de video niet starten. Indien u
instemt met de verklaring gegevensbescherming kunt u zich deze inhoud laten
tonen.

          

          

                        Ik stem er in to, dat mij externe inhouden worden getoond. Dit kan
worden gebruikt om persoonsgegevens door te geven aan platforms van derden.
Meer hierover in onze Privacyverklaring (www.supermagnete.be/
data_protection#10-verwendung-von-sozialen-medien-videos).

          

        

        

          Nicht einverstanden

          

            Einverstanden

          

        

      

    

  

Gebruikte artikelen
56 x S-30-10-N: Schijfmagneet Ø 30 mm, hoogte 10 mm (www.supermagnete.be/
S-30-10-N)

Online sinds: 07.03.2011

De complete inhoud van deze pagina is auteursrechtelijk beschermd.<br />Zonder uitdrukkelijke
toestemming mag de inhoud niet worden gekopieerd en ook niet ergens anders worden
gebruikt.
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