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3. Pakket van eisen 
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4. Hoe is dit idee ontstaan ?

Wij hadden eerste een paar voorbeelden bedacht, busdeur,rolluik 
deur,vleugeldeur enz. Daarna keken wij welke deur het beste bij de 
eisen past,we hebben gemerkt dat de busdeur aan de meeste eisen 
voldoet,daarom hebben wij de busdeur gekozen. Je kunt in de 
morfologische kaart blz.5 uitgebreider zien hoe we bij deze 
conclusie zijn gekomen.
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5. Morfologische kaart
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Deur van een busje

N.V.THandmatig
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6. 3D tekening Busdeur 
mechanisme
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7. 3D tekening Busdeur frame



T-stukje.                              Verbindings beugeltje
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8. 3D tekening T-stukje 
& Verbindings beugeltje



9. Koperen busje 

Het koperen busje is volledig op de draaibank 
gemaakt ,zij draaien ,vlakdraaien ,gat boren. 
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10. Deur 

We hebben de deur getekend , gelaserd en met dubbelzijdige tape verbonden aan 
het bevestigingsbeugeltje. 
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11. Frame 

We hebben het frame helemaal zelf ontworpen en gemaakt 
met een aluminiumplaat, die aluminiumplaat hebben we als 
eerste op maat geknipt met behulp van een technische 
tekening, vervolgens hebben we alle zijden geboord, gezet 
en met popnagels geassembleerd.
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12. Stalen bochten 

De stalen bocht hebben we gebogen, gaten geboord 
met de boormachine, verbonden door te knellen, een 
boutje en moertje vast aan het verbindings beugeltje .
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13. Conclusie

Door het toepassen van deze deur heb je 50% minder ruimte nodig. Voorbeeld 
heb je een deur van 1 meter heb je maar 50 cm nodig.
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