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Du skal bygge en batteridrevet rover drevet 
af to stk. genopladelige LiPo batterier i serie. 
 
Materialer: 

• En mælkekarton
• Fire hjul med gummidæk - Alle hjul skal 

i midten bores igennem med et 4 mm. 
bor. 

• Hjulets diameter ca. 3,9 cm
• Fire akselholdere
• To aksler i træ – 11 cm – diameter 4 mm
• En rød remskive
• En DC motor
• En holder til en DC motor
• En off/on kontakt med et hanstik og et 

hunstik
• To LiPo batterier (150 mAh)
• En lille ledning med hanstik i begge 

ender 
 
Fremgangsmåde: 
 
1. Toppen af en mælkekarton klippes af. 

Lav en batteridrevet rover

2. Der klippes ca. 7 cm langs de fire 
kanter. 

3. Mælkekartonen lukkes i den anden 
ende med tape eller limpistol. 

4. Med en limpistol sættes de 4 akselhol-
dere på en side af mælkekartonen som 
vist på billedet. DC motoren sættes fast i 
holderen. 
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5. På to af akslerne sættes et gummihjul 
på den ene og et drevhjul og et gummi-

      hjul på den anden. 

6. De to aksler placeres i akselholderne og 
de sidste to gummihjul sættes på akslerne. 
Holderen sættes fast på mælkekartonen lige 
over det røde drevhjul som vist på billedet.
Øverst på mælkekartonet skæres der et hul 
langs tre at siderne. I hullet skal de to serie-
forbundne LiPo batterier anbringes.

8. Her ses de enkelte dele som i sidste ende 
skal få den batteridrevne rover til at køre.

Ved den første prøvekørsel, viste det sig, at 
roveren kørte lettere, hvis hvis gummihju-
lene vendes på den måde, som vist på næste 
billede. Hvis akselholderne ikke er placeret 
helt ude ved kanten af mælkekartonen, 
kunne gummihjulene skrabe mod mælkekar-
tonen på grund af knopperne på siderne af 
gummihjulene. Det sker ikke, når den glatte 
side på gummihjulene, vender ind mod 
mælkekartonen.
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9. Sådan serieforbindes de to LiPo batterier:
Hvert LiPo batteri har et stik med to hul- 
ler, som fører til en sort og en rød ledning. I 
første omgang bruger vi en lille ledning med 
to hanstik. Den ene ende af denne ledning 
forbindes til hullet i stikket, som fører til røde 
ledning i det ene LiPo batteri. Den anden 
ende forbindes til hullet i stikket, som fører 
til den sorte ledning i det andet LiPo batteri. 
Indtil nu har vi kun brugt et af de to huller i 
hvert af stikkene til LiPo batterierne.

10. Sådan forbindes kontakten:
Hanstikket fra kontakten placeres i det hul 
i stikket til det LiPo batteri, som fører til 
en rød ledning. Hunstikket fra kontakten 
forbindes til en af ledningerne på motoren. 
Den anden ledning fra motoren placeres i 
det stik i et LiPo batteri, som fører til en rød 
ledning. 

11. Så er den batteridrevne rover klar til sin 
første prøvetur.
Hvis du vil have roveren til at køre den 
modsatte vej, skal du bytte om på motorens 
tilslutning til kontakten og et LiPo batteri.


