
Hoverstoel bouwen

MANCAVE
Hij heeft een ruimte. Hij heeft tijd. En niemand houdt hem tegen.

Een orgineel

1. Bodemplaat

3. Hefhendel

5. Stuurknuppel

4. Aandrijfaggregaat

Stoel

2. Aandrijfblazer

1. Bodemplaat
1   Tapijt

2   Afdekplaat (Betonplex, 2 cm), 
 188 cm x 126 cm

3    Lijst (Betonplex, 2 cm), 
buiten 188 cm x 126 cm, 
binnen 168 cm x 106 cm

4    Uitsnijding van de vijverfolie, 
218 cm x 156 cm

Materiaal voorbereiden

1   Schaf een tapijt in de gewenste grootte aan. Snij twee 
luchtgaten in het tapijt die overeenkomen met de gaten in de 
volgende afdekplaat.

2   Zaag de afdekplaat uit een Betonplex. Zaag er twee lucht-
gaten in met een Ø van 7 cm en op een afstand van 13 cm van de 
hoeken. Boor schroefgaten in de bodemplaat. 
Gatenafstand: ca. 15 cm. Randafstand: 5 cm.

3   Zaag de lijst uit een Betonplex. Zaag het uitsnijding 
er uit.

4   Schaf vijverfolie in de passende grootte aan. Knip aan elke 
kant 3 luchtgaten met een Ø van ca. 5 cm in de folie.

Montage

1. Stem de lijst en de vijverfolie in het midden op elkaar af. 
Klap de vijverfolie aan de lange kanten omhoog en plak de randen 
boven op de lijst vast met sterk plakband. 

2. Klap de vijverfolie ook aan de smalle kanten omhoog en plak 
deze randen ook vast. Naar beneden steekt de vijverfolie uit om 
uit te kunnen zetten.

3. Leg de afdekplaat goed op de lijst en schroef hem boven op de 
lijst vast. Je kunt bijv. houtschroeven met verzonken kop van 4 mm 
x 40 mm gebruiken. Deze zijn ook geschikt voor de resterende 
houtverbindingen. Het tapijt kun je bevestigen met dubbelzijdig 
plakband. De beide luchtgaten moeten overeenstemmen met de 
afdekplaat.
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2. Aandrijfblazer

3. Hefhendel
Houten vormen (Betonplex, 2 cm)

1   20 cm x 12 cm

2   18 cm x 3,5 cm

3   20 cm x 3,5 cm

4   20 cm x 20 cm (2 stuks)

5   7 cm x 7 cm

6   Hefhendel (steel van een bijl), 
80 cm lang 

1   Aandrijfblazer (bladblazer)

2   Schakelinrichting

3   Kniestuk, 75 mm, 67°
Kies het kniestuk afhankelijk van 
de gebruikte bladblazer.

Materiaal voorbereiden

1   Regel een aandrijfblazer (bladblazer). Meer power – 
meer plezier.

2   Maak individueel een schakelinrichting passend bij de 
bladblazer. 

3   Steek een 67° boog op de aansluitsteun voor de blaaspijp.

Montage

Maak een hoekprofiel met opening voor de flexibele stuurkabel en 
bevestig hem zo aan de flexibele stuurkabel dat de handbediende 
hendel ermee kan worden bediend. Eventueel moet de behuizing 
geopend worden om de flexibele stuurkabel met de handbediende 
hendel te kunnen verbinden.

Let op: bij het openen van de behuizing en bij oneigenlijk gebruik 
vervalt onder omstandigheden de garantie van de fabrikant.

Materiaal voorbereiden

1  tot 5  Maak houten vormen uit een Betonplex van 2 cm. 
Boor schroefgaten volgens de tekening.

3   Breng aan de zijkant twee gleuven aan om de flexibele 
stuurkabels door te leiden (zie de tekening).

6   Maak de hefhendel van de steel van een bijl. Breng hiervoor 
een asboring en aan beide kanten een opnamegleuf voor de 
flexibele stuurkabel aan.

Functieprincipe

Voor het bevestigen van de hefhendel is een behuizing nodig, waa-
rin de hefhendel zit en de beide flexibele stuurkabels bewegen. 
Deze leiden weer naar de aandrijfblazer en besturen deze via de 
startknop. 

Montage

1. Maak de beide gleuven voor de flexibele stuurkabels zo 
dat deze op één hoogte zitten met de opnamegleuven aan de 
hefhendel. 

2. Schroef de gemaakte houten vormen vast. 

3. Geleid de eerste flexibele stuurkabel in de gleuf van het zijdeel.

4. Zet de flexibele stuurkabel in de achterste opnamegleuf aan de 
hefhendel. Zet een stang met schroefdraad in de achterwand als 
as voor de hefhendel. Draai er aan de achterkant een moer met 
sluitring op. Steek dan de hefhendel met de flexibele stuurkabel 
op de stang met schroefdraad. TIP: om te zorgen dat de flexibele 
stuurkabel aan de hefhendel niet los laat, kan hij met plakband 
vastgemaakt worden.

5. Zet de voorste flexibele stuurkabel er ook in en verbind hem 
met de hefhendel.

6. Zet de voorste plaat er tegenaan, schroef hem vast en draai de 
moeren met sluitring op de stang met schroefdraad. Schroef de 
aanslagplaat voor de hefhendel aan de bovenkant vast.

Belangrijk: de flexibele stuurkabels moeten telkens verbonden zijn 
met de aandrijfblazer.
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Flexibele stuurkabel, 170 cm

Stang met 
schroefdraad 
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4. Aandrijfaggregaten

5. Stuurknuppel

Houten vormen (Betonplex, 2 cm)

1   Zijwand, 69 cm x 25 cm (4 stuks)

2   Plank, 27 cm x 18 cm (6 stuks)

3   Aandrijfblazer (bladblazer, 4 stuks)

Materiaal voorbereiden

1   Bereid de zijwand voor met een schuine snede.

2   Zaag planken. 

3   Regel een aandrijfblazer (bladblazer). Bouw de 
schakelinrichting zoals bij de hefblazer. Zet de blaaspijp er op.

Functieprincipe

De beide aandrijfaggregaten bestaan uit telkens een plank, waarin 
steeds twee aandrijfblazers worden gebouwd. De aggregaten 
zorgen voor de verplaatsing van de Hoverstoel. Het sturen gebeurt 
door het bedienen van de aandrijfhendel aan de rechter of de 
linker kant.

Montage

1. Monteer de beide planken uit de gemaakte houten vormen. 
Boor de schroefgaten in de desbetreffende houten vormen. Voor 
het vastschroeven kunnen houtschroeven met verzonken kop van 
4 mm x 40 mm worden gebruikt. 

2. Zet eerst de respectievelijke onderste blazer in de plank. De 
blazer moet 180° gedraaid worden, zodat hij aan de onderkant 
van de behuizing geschroefd kan worden. Afhankelijk van de vorm 
van de behuizing moet de lengte van de schroef gekozen worden. 
De schroeven mogen alleen in de buitenkant van de behuizing 
gedraaid worden. 

3. Zet vervolgens de respectievelijke bovenste blazer in de plank 
en schroef hem vast.

Materiaal voorbereiden

1   2   3  Maak houten vormen uit een 2 cm dikke 
Betonplex. Boor schroefgaten.

3   Breng aan de zijkant twee gleuven aan voor de geleiding 
van de flexibele stuurkabels (zie de tekening).

4   Maak de stuurknuppel van een steel van een bijl. Maak 
hiervoor een asboring en aan beide kanten een opnamegleuf 
voor de flexibele stuurkabel.

Montage

1. Maak de beide gleuven voor de flexibele stuurkabels zo 
dat deze op één hoogte zitten met de opnamegleuven aan de 
stuurknuppel.

2. Schroef de gemaakte houten vormen vast. 

3. Zet de achterste flexibele stuurkabel in de achterste gleuf 
en aan de stuurknuppel. Zet een stang met schroefdraad in de 
achterwand als as voor de stuurknuppel. Steek de stuurknuppel 
met de flexibele stuurkabel op de stang met schroefdraad. TIP: 
om te zorgen dat de flexibele stuurkabel aan de stuurknuppel niet 
los gaat, kan hij met plakband vastgemaakt worden.

4. Breng een trekveer aan voor het terugtrekken van de stuur-
knuppel. Zet de voorste flexibele stuurkabel er ook in en verbind 
hem met de stuurknuppel.

5. Schroef de voorste afdekking van de behuizing er op en schroef 
de moeren met een sluitring er op. 

Belangrijk: de flexibele stuurkabels moeten steeds verbonden zijn 
met de aandrijfaggregaten.
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Houten vormen (Betonplex, 2 cm)

1   29 cm x 3 cm

2   40 cm x 9 cm

3   40 cm x 3 cm

4   Stuurknuppel (steel van een bijl), 
45 cm lang



Eindmontage
Veranker de stoel volgens de aanwezige mogelijkheden op de 
bodemplaat. Dit is afhankelijk van de gebruikte stoel.

Tip: veranker de stoel pas definitief na een testloop. Met de stoel 
kan het evenwicht van de totale constructie nog uitgebalanceerd 
worden.

Schroef de beide aandrijfaggregaten aan de zijkant van de stoel 
aan de bodemplaat. 

Monteer de beide stuurknuppels zo aan de stoel dat ze gemakkelijk 
te bedienen zijn. De flexibele stuurkabels zijn verbonden met de 
aandrijfaggregaten. 

Tip: let er op dat de flexibele stuurkabels niet geknikt worden.

Zet de beide aandrijfblazers met de kniestukken in de daarvoor 
bestemde openingen in de bodemplaat. Schroef de blazers met 
gatenbanden aan de bodemplaat.

Monteer de hefhendel met de verbonden flexibele stuurkabels 
aan de voorkant aan de bodemplaat.

Ga zitten en test de functie met een opgeladen accu. 



GereedschapMateriaal

  Accu bladblazer  
  Steel van een bijl
  Dubbelzijdig plakband
  Stang met schroefdraad
  Gatenband
  Moeren
  Reparatieband
  Kniestuk 67°
  Schroef
  Betonplex
  Vijverfolie
  Tapijt
  Sluitring
  Trekveer

Dit moet je nog aanschaffen

  Flexibele stuurkabel
  Stoel

  Accuschroevendraaier  
  Cutter
  Vijl
  Handcirkelzaag
  Gatenzaag
  Marker
  Steeksleutel
  Hoekslijpmachine
  Opvouwbare duimstok

Hoverstoel bouwen

Materiaal en gereedschap


