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VEHICULE DE APĂ 

15 vehicule modulare - 8 ani + 
 

CONȚINUT 

 

 

1.  Rezervor de aer – apă securizat  

2.  Rezervor pentru apă recirculată 

3.  Pneu 

4.  Cadrul scurt 

5.  Pompă securizată 

6.  Bloc de alimentare aer - apă 

7.  Capac rezervor 

8.  Duze 

9.  Şaibe 

10. Lanţ de transmisie 

11. Convertor 90 grade  - L 

(stânga) 

12. Axul scurt  

13. Piesă cu 11 găuri 

14. Cadrul lung 

15. Axul lung 

16. Axul extra - lung 

17. Valvă asigurată 

18. Piese îndoite 

19. Convertor 90 grade - R 

(dreapta) 

20. Piuliţă de siguranţă 

21. Separatori (fixare) 

22. Piesă cu 5 găuri 

23. Piesă cu orientare dublă 

24. Piuliţă de securitate (mică) 

25. Pinioane 

26. Bandă din cauciuc 

27. Scripete mare 

28. Cadrul pătrat 

29. Roată dinţată pentru lanţ (mică) 

30. Roată dinţată mică 

31. Roată dinţată pentru lanţ 

(dimensiune mijlocie) 

32. Placă de bază cu găuri pe 

ambele fete 

33. Tijă lungă 

34. Dispozitiv îndepărtare 

pinioane/ax-uri 

35. Conducta - B 120 cm  

36. Roată dinţată medie 

37. Buton propulsie vehicule  

38. Roata dinţată pentru lanţ 

(mare) 

39. Conductă - A 200 cm 
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Total = 165 de piese 
 

Misterele Apei şi Aerului 
 

Acest kit vă permite să exploraţi știința hidraulică și pneumatică, să învățați cum se produce energie, cum se transformă o 
formă de energie în alta, modul în care folosim aceste puncte forte în viaţa de zi cu zi, de exemplu: în maşini, elicoptere 
sau ascensoare. 
Veți fi, de asemenea, capabil să înţelegeţi modul în care diferite tipuri de energie se formează și se transformă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informaţii importante 
 

Citiți cu atenție instrucțiunile, urmați regulile de siguranță și păstraţi ambalajul pentru referințe ulterioare. Vă sfătuim să 
construiţi vehiculele în ordinea dată pentru că dificultatea acestora este progresivă. Acest lucru vă va ajuta să înțelegeți 
modul în care sunt construite subansamblurile şi va oferi copilului Dumneavoastră infrormatii importante despre 
inventarea de noi vehicule. 
 

Avertisment! 
 

Această jucărie este destinată copiilor cu vârsta de peste 8 ani. Nu este potrivită pentru copii cu vârsta sub 3 ani. Acesta 
conține piese de mici dimensiuni, pe care un copil le-ar putea înghiţi. Nu o lăsați la îndemâna copiilor foarte mici. 
Discutaţi cu copiii Dumneavoastră despre avertismentele privind siguranţa şi posibilele riscuri înainte de a le permite să 
construiască aceste vehicule. 
 

Roţile dinţate care intra în componenţa angrenajelor sunt de 3 feluri: 
 

 Roti cu dinţii drepţi (roţi care au calea de rulare în acelaşi plan, reglând viteza) 
 Roti cu dinţii conici (roţi care au marginile rotunjite pentru schimbarea direcţiei de rotaţie sau transmiterea 

mişcării în unghiuri drepte) 
 Roti dinţate pentru lanţ (de exemplu la biciclete) care au dinţii mai lungi. 

 

Toate aceste tipuri de roţi sunt concepute pentru a transmite și a folosi energia mai eficient. De exemplu, motoarele 
produc mișcare liniară (în linie dreaptă), care trebuie să fie convertită în mișcare circulară pentru a învârti roțile.  
La biciclete, lanțul livrează energia transmisă de către ciclist la fiecare rotație a pedalelor spre roata din spate pentru a o 
face să se învârtă. Bicicletele cu multi - viteze distribuie energia necesară deplasării, implicând mai puţine rotaţii ale 
pedalelor şi implicit mai puţine rotaţii ale roţii din spate. Acest lucru face mai uşor pedalatul când urcaţi o rampă. 
 

Vitezele maşinilor funcţionează după aceleaşi principii. Treptele de viteza permit motorului să învârtă roţile la o viteză 
potrivită, fără a merge prea repede sau prea încet. Roţile cu marginile rotunjite permit transmiterea energiei la un unghi 
drept faţă de arbore. Aceste tipuri de angrenaje se folosesc la numeroase tipuri de maşini industriale. 
 

1. Folosiţi 2 roţi roşii (cu 20 de dinţi) şi 2 roţi galbene (40 de dinţi) pentru a executa ansamblul. 
2. De câte ori trebuie să învârtiţi roata mică A pentru ca roata mare D să execute o mişcare completă de rotaţie? Raţia 
transmiterii mişcării de rotaţie a roții mici A către roata mare B este de 3 la 1. 
A doua roată mică C este acţionată direct de către angrenaj şi produce un alt raport de 3 la 1 cu a doua roată dinţată mare 
D. 
Aţi aflat că roata dinţată mică A trebuie să facă 9 mişcări de rotaţie pentru ca a doua roată mare D să execute o singură 
mişcare de rotaţie? 
Raportul global de transmisie al sistemului este de 9 la 1 (raportul de 3 la 1 dat de o roată înmulţit cu încă un raport de 3 
la 1 = 9 la 1) 

Vehiculele care păstrează apa în sistem                     
 

 Maşina de tăiat 

 Concasorul 

 Camionul 

 Excavatorul 

 Vehiculul de detectare 

 Mașina 

 Maşina retro 
 

Vehicule cu reactor cu apă 
 

 Dragster  

 Excavator 

 Scuter 

 Elicopter 

 Vehicul de detectare 

 Stivuitor 

 Maşină retro 

 Avion cu elice 
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3. Adăugaţi o a treia roată dinţată mare roşie (cu 20 de dinţi) pe axul cu acţionare scurtă (x). De ce se blochează? 
4. Adăugaţi o roată albastră (cu 40 de dinţi) şi o roată roşie (cu 20 de dinţi) angrenajului. Puteţi calcula matematic raportul 
de transmisie al sistemului? Dar numărul de rotaţii? Aţi calculat corect rezultatele? 
 

1. Această cutie de viteze foloseşte o combinaţie de roţi roşii (cu 20 de dinţi) şi roți galbene (cu 60 de dinţi). Există patru 
perechi de roți dințate roşii (cu 20 de dinţi) şi roți galbene (cu 60 de dinţi). 
Fiecare pereche de roţi produce un raport de transmisie de 3 la 1. 
Raportul global de viteze va fi apoi 3 x 3 x 3 x 3 = 81. 
Dacă roata B execută 81 de mişcări de rotaţie, roata A execută o singură mişcare de rotaţie. 
 

2. În cazul în care roata A ar executa o mişcare de rotaţie, roata B ar executa 81 de mişcări de rotaţie!  
Ați putea adăuga o altă pereche de roți dințate pentru a face un raport de 243 la 1? 
 

Angrenaje cu lanţ 
 
1. Transmisia puterii angrenajelor cu lanţ depinde foarte mult de modul de angrenare al lanţurilor. 
Diametrele "de lucru" ale pinioanele sunt de aproximativ 10 mm (10 - dinți), 20 mm (20 - dinți) și 30 mm (30 - dinți).  
Când montaţi lanţuri de transmisie asiguraţi-vă că acestea nu sunt nici prea strânse nici prea largi astfel încât mişcarea de 
rotaţie să se transmită celei de-a doua roţi, cât mai eficient. 
În cazul în care lungimile nu se potrivesc cu lungimea necesară, un pic mai larg este mai bine, dar asiguraţi-vă că lanţul 
angrenajului nu va sări de pe roțile sale. 
Acest tip de angrenaj poate fi regăsit la bicicletele obişnuite şi la scările rulante. 
 

 
 

2. Conectaţi după cum vă este arătat, o roată dinţată (10 dinţi) cu o roată de (30 de dinţi). 
 
 

3. Folosind un creion sau ceva similar învârtiţi roata B.  
În ce sens se va învârti roata A? 
Ce s-ar întâmpla dacă A și B ar fi fost legate direct folosind un lanţ?  
De câte ori este nesesar să învârtiţi roata B pentru ca roata A să execute o mişcare de rotaţie? 
Care este raportul de transmisie al acestor roti dinţate? 
 

 
4. Repetaţi experimentul pentru celelalte două combinații de roți dințate (10-
20 și 20-30) și pregătiţi un tabel de rezultate. 
 
 
 
5. Montaţi un lanţ împreună cu 2 roţi dinţate (două cu 30 de dinţi şi una cu 10 dinţi). 
Învârtiţi roata A în sensul mişcării acelor de ceasornic. Ce se întâmplă? 
Cele 3 roţi se învârt în aceeaşi direcţie? La aceeaşi viteză? 
 
 
 

 

6. Montaţi roata C (cu 10 dinţi) la exteriorul celorlalte 2 după cum vă este arătat. 
Învârtiţi roata A în sensul acelor de ceasornic. Ce se întâmplă? 
Toate rotile se învârt în aceeaşi direcţie? Au roțile aceeaşi viteză de rotaţie? 
 
 

 
7. Prin conectarea a două seturi de roți dințate cu un lanț se pot obţine 3 viteze. 
Acest sistem este utilizat pe scară largă la biciclete pentru a le adăuga acestora viteze. 
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Sfaturi şi sugestii pentru construcţia modelului 
 
Montajul plăcii de bază a tijelor şi a cadrelor 

 
 

Montajul roţilor dinţate pe cadru 
În cazul fixării roţilor pe cadru cu un ax de acționare, trebuie menţinută 
o cantitate corespunzătoare de spaţiu (aprox. 1 mm), între roțile 
dinţate şi cadru, pentru a reduce frecarea. Încercaţi să învârtiţi rotile 
folosind degetele de la mână şi asiguraţi-vă că acestea se învârt fluent. 
Cu cât este redusă frecarea cu atât puterea transmisă este mai mare.  
 

 
Separatoarele 
Separatoarele se utilizează la menţinerea pe poziţie a roţilor dinţate şi 
a lanţurilor. Aveţi posibilitatea să le montaţi fără să îndepărtaţi altă 
piesă. 
 
 
 
Prelungirea axurilor 
Utilizaţi o roată dinţată pentru a conecta 2 axuri şi pentru a extinde 
transmisia.  
 

1. Conectorii pinionului și a arborelui pot fi utilizaţi pentru a conecta 
tijele și cadrele (fig. 1). 
2. Cadrele se pot conecta direct (unul de celălalt) la capetele acestora 
(fig. 2). 
3. Folosiţi dispozitivul de îndepărtare a axurilor şi a pinioanelor pentru 
a demonta conectorul (fig. 3). 
 

 
Angrenaje simetrice (dispunerea roţilor simetric) 
 

Roţile dinţate trebuie aşezate simetric (ambele găuri de pe roțile 
dinţate trebuie să se suprapună). Verificaţi dacă rotile se învârt cu 
aceeaşi viteză, în caz contrar motorul nu va porni şi vehiculul nu se va 
deplasa. 
 
 
 

Angrenaje la 90°  
Cum montezi 2 roţi dinţate la 90°? Roata care este montată pe motor 
trebuie să fie cât mai aproape posibil de axă, astfel încât dinții ambelor 
roți dințate sunt intercalaţi în mod corespunzător. 
 
 

 
Conectarea mai multor link-uri pentru a forma un lanţ 
Asiguraţi-vă că montaţi link-urile în aceeaşi direcţie pentru ca 
transmisia să fie eficientă şi bună. 
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Componentele de bază 
 

 
 
Puterea aerului şi a apei 
"A" este intrarea și "B" este ieșirea. Aerul şi apa intră prin A învârtind 
roata şi punând în mişcare restul mecanismului. Apa se întoarce în 
rezervorul de recirculare, pentru a fi reutilizată. 
 
 
 

Pompa securizată 
"A" este intrarea și "B" este ieșirea. Apa din rezervorul de recirculare 
este acţionată de către pompa securizată, aceasta întorcându-se în 
rezervorul de apă. Atunci când tija pompei este trasă în sus, aerul și apa 
intră în pompa securizată prin intrare, și apoi se duce prin ieșire spre 
rezervorul de apă, în momentul când tija pompei este împinsă în jos. 
 
 

Rezervorul de apă securizat 
"A" este intrarea și "B" este ieșirea. Aerul şi apa din rezervorul securizat 
de recirculare se deplasează spre rezervorul de apă securizat prin A şi 
iese din acesta prin B. 
 
 
 

Valva Mono - direcție 
"A" este intrarea și "B" este ieșirea. Atunci când tija comutatorului este 
pe poziţia de mijloc, ieșirea este închisă iar aerul și apa intră în valva cu 
direcţie unică. Când tijă de comutare este orientată lateral, ieșirea este 
deschisă, aerul și apa deplasându-se spre exterior. 
 

 
Ghid de asamblare 
 
- Conducta A trebuie să fie de 9,5 cm în lungime, tăiată pe diagonală la un capăt (fig. 11 din broșura cu ilustrații) și va fi 

fixată pe interiorul rezervorului de recirculare. Acestă conductă va fi poziționată pe partea inferioară a recipientului, astfel 

încât apa să poată curge cu ușurință în timpul utilizării pompei. 

 

- Lungimile conductelor sunt date cu titlu informativ. Asiguraţi-vă că conductele să nu fie prea strânse , răsucite sau prea 

comprimate pentru că apa să poată curge prin ele fără probleme (fig. 12 din broșura cu ilustrații). 

 

- Montaţi o  piuliță de siguranţă pe furtun și înșurubați-o strâns înainte de a conecta furtunul la o piesă  de bază securizată 

(fig. 13 și fig. 14 din broșura cu ilustrații). 

                      

- Folosiţi o piuliță de siguranţă mare pentru conducta A şi o piuliţă mică de siguranţă pentru conducta B. Conductele ar 

putea deveni rigide cu trecerea timpului şi îşi vor desprinde cu uşurinţă partea conectată după utilizarea repetată. Soluţia 

este să tăiaţi aprox 1 - 1,5 cm din capătul rigid al acesteia. Asiguraţi-vă că aţi șters cu o cârpă absorbantă capătul tăiat, 

înainte să o conectaţi. 

 

- Conductele tăiate pot fi folosite pentru diferite modele. 
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Mod de utilizare 
 

- Asiguraţi-vă că aţi montat corespunzător conductele înainte de a începe să utilizaţi pompa. 

- Verificaţi ca toate valvele să fie pe poziţia închis (centru, vezi fig. 16 din broșura cu ilustrații) pentru ca aerul/apa pompată 

să nu poată ieşi. 

- Tija valvei trebuie fixată cu fermitate pentru a preveni scurgerile. 

- Verificaţi ca rezervorul de apă să fie înşurubat. (fig. 15 din broșura cu ilustrații). 

- Mutaţi pompa de pe modelul Dumneavoastră pe blatul mesei ori de câte ori este necesară folosirea acesteia. (fig. 17 din 

broșura cu ilustrații). 

- Primele 10 pompări sunt pentru a deplasa apa din rezervorul de recirculare în rezervorul de apă securizat. 

- Încercați să țineți tija pompei în sus timp de 2-3 secunde înainte de a o împinge în jos, astfel încât apa poate fi preluată 

în cilindrul de pompare la fiecare pompare. 

- Pompaţi nici mai mult nici mai puţin de 50 de ori. Dacă veţi pompa mai mult de 50 de ori riscaţi să deterioraţi 

componentele de bază. Dacă veţi pompa mai puţin de 50 de ori nu se va acumula destulă presiune pentru o funcţionare 

fără probleme a modelului. Cu cât mai mult aer este pompat în partea de bază, cu atât este mai mare presiunea aerului și 

puterea aerului. 

- Nu demontaţi conductele de presiune în timpul sau înainte ca apa să ajungă înapoi în rezervorul de recirculare. În caz 

contrar fluxul de apă vă poate provoca neplăceri. 

- În cazul în care în timpul funcţionarii conductele se desprind, opriţi valva prin deplasarea tijei pe poziţia de mijloc pentru 

a opri apa să iasă şi ştergeţi folosind o cârpă capătul conductei înainte de a o remonta. 

- Utilizaţi valva mono-direcție securizată pentru a elibera toată apa şi aerul din rezervorul de aer - apă înainte să puneţi 

modelul de-o parte. 
 

Hidropneumatica 
 

Principii de bază 
 

De fiecare dată când pompa securizată conduce apa din rezervorul de recirculare în rezervorul securizat, apa va împinge 

aerul rămas în partea de sus a rezervorului securizat de aer-apă. Aerul este compresibil, cu alte cuvinte volumul aerului 

poate fi redus prin comprimare în timp ce apa nu poate fi comprimată. 

Când adăugaţi mai multă apă rezervorului de apă-aer securizat, apa va ocupa o capacitate mai mare a acestuia. Având în 

vedere că spațiul în rezervorul securizat de apă-aer  este limitat, apa care ocupă în cele din urmă din ce în ce mai mult 

spațiu, comprimă aerul din interiorul recipientului de stocare a aerului şi apei. 

Prin urmare, presiunea din interior este mult mai mare decât presiunea aerului din afara rezervorului de apă - aer 

securizat. Aerul sub presiune împinge apa din rezervorul serurizat de aer - apă, aceasta fiind gata să iasă prin toate 

mijloacele posibile pentru ca presiunea internă şi cea externă să se egaleze. 
 

După ce pompa deplasează toată apa în rezervorul securizat de aer-apă şi pompaţi de încă 50 de ori, presiunea aerului din 

interiorul rezervorului va creşte chiar şi mai mult. 

Aceste fenomene implică mai multe principii fizice: 
 

1. Apa este incompresibilă în timp ce aerul este compresibil. 
 

2. Legea lui Boyle: Pentru o cantitate fixă de gaz menținut la o temperatură fixă, produsul dintre volum și presiune este 
constant. 
P1.V1 = P2.V2 
P1/P2 = V2/V1 
Pe măsură ce mai mult aer este comprimat în interiorul unui volum fix, presiunea acestuia va creşte. 
 

3. Principiul lui Pascal numit şi Legea lui Pascal: Presiunea exercitată asupra unui fluid închis într-un rezervor esate 
transferată în mod egal şi nediminuat în toate direcţiile volumului de lichid. 
Cât de multă energie este stocată în interiorul rezervorului securizat de stocare a aerului şi a apei?  
În conformitate cu acest experiment, atunci când pompa deplasează apa în recipientul de aer-apă securizat şi mai pompaţi 
de încă 50 de ori presiunea din interiorul rezervorului este de aproximativ 3,5 kg/cm. 
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Experiment: 
 
 

Această experiență este opțională, deoarece aveți nevoie de un manometru de presiune, instrument pe care posibil să nu-
l aveţi acasă. 
1. La început valoarea presiunii indicată de manometru va fi 0. 
2. Pompaţi apa din rezervorul de recirculare în rezervorul de aer-apă securizat prin apăsarea uniformă a pompei securizate 
de aproximativ 10 ori. 

3. În acest moment presiunea exercitată este de 0.9 kg/c㎡. 
4. De fiecare dată când pompa securizată deplasează apa din rezervorul de recirculare în rezervorul de aer-apă securizat, 
aerul este împins şi presurizat în partea superioară a rezervorului securizat de aer-apă. Aerul este un fluid compresibil, cu 
alte cuvinte, volumul de aer poate fi redus prin comprimare, în timp ce apa nu poate fi comprimată. Când din ce în ce mai 
multă apă se acumulează în rezervorul de aer-apă securizat, apa va ocupa din ce în ce mai mult volum în interiorul 
rezervorului. Având în vedere că spaţiul din interiorul rezervorului de aer-apă securizat este limitat, apa va ocupa din ce 
în ce mai mult volum, comprimând aerul din interiorul acestuia. Prin urmare presiunea aerului din interiorul rezervorului 
este mult mai mare decât presiunea aerului din afara acestuia. 
5. Pompaţi de încă 50 de ori. Pompaţi în mod constant şi ferm: valoarea indicată de către manometru este de aproximativ 

3.5 kg/c㎡. 
Atunci când mai mult aer este pompat în spațiul fix rămas, presiunea aerului din interior este chiar şi mai mare. 
 

Modele Hidropneumatice (cu sistem de recirculare a apei) 
 
 

Presiunea atmosferică, care este pretutindeni în jurul nostru, poate fi scrisă ca: 
1 presiune atmosferică (atm) = 76 cm Hg (mercur) = 76 * 13.6 (densitatea mercurului) = 1033.6 cm H2O (apă) = 10 m-H2O 

3.5 kg / c㎡ de aer comprimat este egală cu 3,5 atm (aproximativ înălțimea unei clădiri cu 10 etaje). 
 

Aţi înțeles de ce energia stocată prin pomparea aerului în interiorul rezervorului de stocare sub presiune poate împinge și 
ajuta modelul să se deplaseze? 
 

Cum funcţionează? 
 

1. Pompaţi de 10 ori pentru a deplasa toată apa din rezervorul de recirculare în rezervorul securizat şi continuaţi să 
pompaţi de încă 70 de ori pentru a presuriza aerul din interiorul rezervorului securizat. 
2. Învârtiţi tija valvei securizate cu direcţie unică pentru a o deshide. 
3. Apa eliberată va lovi paletele roții de apă pentru a activa puterea blocului de alimentare apă/aer și  va pune în funcţiune 
mecanismul din spatele ei,  apoi curge înapoi prin ieșire spre rezervorul de recirculare. 
Pasul 1 - Pompaţi de 70 de ori 

Pasul 2 - Porniți comutatorul valvei 

Pasul 3 - Activaţi blocul aer-apă 
 

Front   = Avant  = Față 

Entrance  = Entrée  = Intrarea 

Exit   = Sortie  = Ieșirea 

L   Şaiba mare de siguranţă 

S   Şaiba mică de securitate 
 

SFATURI 
 

Atunci când conectați conductele la pompa securizată, jucătorii trebuie să monteze ferm capătul tubului la pompă. 
 

Modelul 1 - Maşina de tăiat 
 

Urmăriți pozele din instrucţiunile cu ilustraţii colorate, din pachet. 
 

1. Montaţi corect roțile dinţate, astfel încât funcţionarea acestora să fie fără probleme. 
2. Rețineți că roțile dințate trebuie aliniate pentru ca lanţul să funcţioneze fără probleme. 
3. Pentru acest model, lungimile conductelor trebuie tăiate după cum urmează: 
Conducta A: 9.5 cm x 1, 1 x 30 cm, 37 cm x 1, 1 x 44 cm 
Conducta B: 25 cm x 1, 1 x 35 cm 
 



8 
 

Modelul 2 - Concasorul 
 

Urmăriți pozele din instrucţiunile cu ilustraţii colorate, din pachet. 
 

1. Montaţi corect roțile dinţate, astfel încât funcţionarea acestora să fie fără probleme. 
2. Pentru acest model, lungimile conductelor trebuie tăiate după cum urmează: 
Conducta A : 9.5 cm x 1, 30 cm x 1, 37 cm x 1, 44 cm x 1 
Conducta B : 25 cm x 1, 1 x 35 cm 
 

Modelul 3 - Camionul 
 

Urmăriți pozele din instrucţiunile cu ilustraţii colorate, din pachet. 
 

1. La montajul roţilor dinţate trebuie păstrat un spaţiu de 1 mm între roata şi cadrul lung, pentru ca aceasta să poată 
funcţiona fără probleme. 
2. Pentru acest model, lungimile conductelor trebuie tăiate după cum urmează: 
Conducta A : 9.5 cm x 1, 30 cm x 1, 37 cm x 1, 44 cm x 1 
Conducta B : 25 cm x 1, 35 cm x 1 
 

Modelul 4 - Excavatorul 
 

Urmăriți pozele din instrucţiunile cu ilustraţii colorate, din pachet. 
 

1. Rețineți că roțile dințate trebuie aliniate pentru ca lanţul să funcţioneze fără probleme. 
2. La montajul roţilor dinţate trebuie păstrat un spaţiu de 1 mm între roata şi cadrul lung pentru ca aceasta să poată 
funcţiona fără probleme. 
3. Pentru acest model, lungimile conductelor trebuie tăiate după cum urmează: 
Conducta A : 9.5 cm x 1, 30 cm x 1, 37 cm x 1, 44 cm x 1 
Conducta B : 25 cm x 1, 35 cm x 1 

 

Modelul 5 - Vehiculul de detectare 
 

Urmăriți pozele din instrucţiunile cu ilustraţii colorate, din pachet. 
 

1. Montaţi corect roțile dinţate astfel încât funcţionarea acestora să fie fără probleme. 
2. La montajul roţilor dinţate trebuie păstrat un spaţiu de 1 mm între roata şi cadrul lung, pentru ca aceasta să poată 
funcţiona fără probleme. 
3. Pentru acest model, lungimile conductelor trebuie tăiate după cum urmează: 
Conducta A : 9.5 cm x 1, 30 cm x 1, 37 cm x 1, 44 cm x 1 
Conducta B : 25 cm x 1, 35 cm x 1 
 

Modelul 6 - Maşina 
 

Urmăriți pozele din instrucţiunile cu ilustraţii colorate, din pachet. 
 

1. La montajul roţilor dinţate trebuie păstrat un spaţiu de 1 mm între roata şi cadrul lung, pentru ca aceasta să poată 
funcţiona fără probleme. 
2. Pentru acest model, lungimile conductelor trebuie tăiate după cum urmează: 
Conducta A : 9.5 cm x 1, 30 cm x 1, 37 cm x 1, 44 cm x 1 
Conducta B : 25 cm x 1, 35 cm x 1 
 

Modelul 7 - Maşina retro 
 

Urmăriți pozele din instrucţiunile cu ilustraţii colorate, din pachet. 
 

1. Rețineți că roțile dințate trebuie aliniate pentru ca lanţul să funcţioneze fără probleme. 
2. La montajul roţilor dinţate trebuie păstrat un spaţiu de 1 mm între roata şi cadrul lung, pentru ca aceasta să poată 
funcţiona fără probleme. 
3. Pentru acest model, lungimile conductelor trebuie tăiate după cum urmează: 
Conducta A : 9.5 cm x 1, 30 cm x 1, 37 cm x 1, 44 cm x 1 
Conducta B : 25 cm x 1, 35 cm x 1 
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Modele Hidropneumatice (fără sistem de recirculare a apei) 
 

Vehicule cu jet de apă 
 

Vehiculele cu jet de apă sunt modele hidropneumatice fără sistem de recirculare a apei. Acestea sunt alcătuite din 2 părţi 
distincte: vehiculul în sine şi propulsorul, spre deosebire de modelele hidropneumatice, cu sistem de recirculare a apei, 
care sunt alcătuite dintr-o singură bucată. 
 

Principii de bază 
 

Aceste dispozitive funcționează în conformitate cu legea a treia a lui Newton: când un corp acționează asupra altui corp 
cu o forță (numită forță de acțiune), cel de-al doilea corp acționează și el asupra primului cu o forță (numită forță de 
reacțiune) de aceeași mărime și de aceeași direcție, dar de sens contrar. Acest principiu este cunoscut și sub numele de 
principiul acțiunii și reacțiunii.  
 

Cum funcţionează? 
 

Urmăriţi paşii următori pentru a putea începe: 
1. Construiți un model de vehicul cu jet de apă, folosind ilustrațiile din 
acest manual de instrucțiuni. 
2. Apăsaţi butonul propulsorului şi inseraţi duza rezervorului de aer-
apă securizat al vehiculului în gaura centrală a propulsorului, apoi 
eliberaţi butonul întrucât vehiculul şi propulsorul sunt conectate. 
3. Pompaţi de aproximativ 80 de ori până ce apa din rezervorul de 
recirculare este transferată în rezervorul securizat, iar aerul rămas e 
presurizat corespunzător. 
4. Apăsaţi butonul de pe propulsor pentru a demonta duza. Vehiculul 
se va deplasa instantaneu înainte, datorită apei sub presiune care se 
deplasează prin duză. 
 

Etapa 1              Etapa 2 

 

 

Etapa 3              Etapa 4                                                     

 

 
 

 

 

Propulsorul             Vehiculul 
 

 

Apăsați butonul și eliberați-l numai după ce duza este 
introdusă în gaura centrală a propulsorului maşinii. 

 

 

Pompaţi de aproximativ de 50 de ori 

 

Apăsați în jos butonul pentru a elibera duza. 

Vehiculul se va deplasa înainte. 
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Cum funcţionează? 
 

Încercaţi-l! Adăugaţi apă rezervorului de recirculare. 
Pentru un volum dat, masa apei este mult mai mare decât cea a aerului și, prin urmare, forța de reacție a acestuia va fi 
mai mare, în conformitate cu legea a treia a lui Newton și conservarea momentului. Cu toate acestea, în cazul în care este 
adăugată prea multă apă va reduce cantitatea de spațiu pentru aer și diminuează producţia de energie cinetică. Deci, care 
este cantitatea ideală de apă? Această întrebare merita verificată experimental. 
 

1. Fără apă 
În cazul în care nu veţi adăuga apă, aerul prins va scăpa de îndată ce conducta este deschisă, iar cantitatea de mișcare 
implicată va fi foarte mică. Vehiculul Dumneavoastră se va deplasa cu viteză redusă şi pe o distanţă scurtă. 
 

2. Cu puţină apă 
În cazul în care doar puţină apă este adăugată, aceasta se va deplasa în rezervorul de aer-apă securizat. Deoarece apa nu 
poate fi comprimată, aceasta va fi împinsă cu presiune afară din rezervor datorită aerului presurizat (deplasarea acestuia 
în rezervor pompând). Între timp, aerul comprimat (pomparea aerului), va provoca o forță de reacție din cauza diferenței 
de presiune din interiorul și în afara rezervorului. În cele din urmă, o schimbare considerabilă a momentului forţei (forța 
de reacție este îmbunătățită) va împinge cu un jet de apă maşină foarte repede pe direcţia înainte. 
 

3. Jumătate aer, jumătate apă 
În primul rând, turnaţi apă în rezervorul de recirculare până când acesta va fi plin aproximativ până la jumătate. Apoi 
folosiţi pompa pentru a deplasa apa în rezervorul de aer-apă securizat şi pompaţi în rezervor şi nişte aer, presurizându-l. 
În acest moment, deoarece volumul apei din rezervorul securizat rămâne aceeași, densitatea aerului din interiorul 
rezervorului va crește pe măsură ce din ce în ce mai multe molecule de aer sunt pompate în acesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Montajul şi utilizarea unui vehicul cu propulsie cu jet de apă 
 

Modelul 8 - Dragster 
 

Urmăriți pozele din instrucţiunile cu ilustraţii colorate, din pachet. 
. 

1. La montajul roţilor dinţate trebuie păstrat un spaţiu de 1 mm între roată şi cadrul lung, pentru ca aceasta să poată 
funcţiona fără probleme. 
2. Pentru acest model, lungimea conductei trebuie tăiată după cum urmează: 
Conducta A : 9.5 cm x 1, 21 cm x 1, 40 cm x 1 
 

Modelul 9 - Excavatorul 
 

Urmăriți pozele din instrucţiunile cu ilustraţii colorate, din pachet. 
 

1. La montajul roţilor dinţate trebuie păstrat un spaţiu de 1 mm între roată şi cadrul lung, pentru ca aceasta să poată 
funcţiona fără probleme. 
2. Pentru acest model, lungimea conductei trebuie tăiată după cum urmează: 
Conducta A : 9.5 cm x 1, 21 cm x 1, 40 cm x 1 
 

Modelul 10 - Scuterul 
 

Urmăriți pozele din instrucţiunile cu ilustraţii colorate, din pachet. 
 

1. Rețineți că roțile dințate trebuie aliniate pentru ca lanţul să funcţioneze fără probleme. 
2. Pentru acest model, lungimea conductei trebuie tăiată după cum urmează: 
Conducta A : 9.5 cm x 1, 21 cm x 1, 40 cm x 1 
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Modelul 11 - Elicopterul 
 

Urmăriți pozele din instrucţiunile cu ilustraţii colorate, din pachet. 
 

1. Montaţi corect roțile dinţate, astfel încât funcţionarea acestora să fie fără probleme. 
2. La montajul roţilor dinţate trebuie păstrat un spaţiu de 1 mm între roata şi cadrul lung, pentru ca aceasta să poată 
funcţiona fără probleme. 
3. Rețineți că roțile dințate trebuie aliniate pentru ca lanţul să funcţioneze fără probleme. 
4. Pentru acest model, lungimea conductei trebuie tăiată după cum urmează: 
Conducta A : 9.5 cm x 1, 21 cm x 1, 40 cm x 1 
 

Modelul 12 - Vehiculul de detectare 
 

Urmăriți pozele din instrucţiunile cu ilustraţii colorate, din pachet. 
 

1. Montaţi corect roțile dinţate, astfel încât funcţionarea acestora să fie fără probleme. 
2. La montajul roţilor dinţate trebuie păstrat un spaţiu de 1 mm între roată şi cadrul lung, pentru ca aceasta să poată 
funcţiona fără probleme. 
3. Pentru acest model, lungimea conductei trebuie tăiată după cum urmează: 
Conducta A : 9.5 cm x 1, 21 cm x 1, 40 cm x 1 
 

Modelul 13 - Liftul 
 

Urmăriți pozele din instrucţiunile cu ilustraţii colorate, din pachet. 
 

1. Montaţi corect roțile dinţate astfel încât funcţionarea acestora să fie fără probleme. 
2. La montajul roţilor dinţate trebuie păstrat un spaţiu de 1 mm între roată şi cadrul lung, pentru ca aceasta să poată 
funcţiona fără probleme. 
3. Rețineți că roțile dințate trebuie aliniate pentru ca lanţul să funcţioneze fără probleme. 
4. Pentru acest model, lungimea conductei trebuie tăiată după cum urmează: 
Conducta A : 9.5 cm x 1, 21 cm x 1, 40 cm x 1 
 

Modelul 14 - Maşina retro 
 

Urmăriți pozele din instrucţiunile cu ilustraţii colorate, din pachet. 
 

1. Montaţi corect roțile dinţate, astfel încât funcţionarea acestora să fie fără probleme. 
2. Rețineți că roțile dințate trebuie aliniate pentru ca lanţul să funcţioneze fără probleme. 
3. Pentru acest model, lungimea conductei trebuie tăiată după cum urmează: 
Conducta A : 9.5 cm x 1, 21 cm x 1, 40 cm x 1 
 

Modelul 15 - Avionul cu elice 
 

Urmăriți pozele din instrucţiunile cu ilustraţii colorate, din pachet. 
 

1. Piesele acestui model trebuie conectate ferm, pentru a permite elicei să se învârtă fără probleme. 
2. Montaţi corect roțile dinţate, astfel încât funcţionarea acestora să fie fără probleme. 
3. Rețineți că roțile dințate trebuie aliniate pentru ca lanţul să funcţioneze fără probleme. 
4. La montajul roţilor dinţate trebuie păstrat un spaţiu de 1 mm între roată şi cadrul lung, pentru ca aceasta să poată 
funcţiona fără probleme. 
5. Pentru acest model, lungimea conductei trebuie tăiată după cum urmează: 
Conducta A : 9.5 cm x 1, 21 cm x 1, 40 cm x 1 
 

Avertismente!  
 

              

Pentru copiii mai 
mari de 8 ani!

Nu este potrivit pentru copiii mai mici de 36 de 
luni, datorita părților mici conținute, care pot fi 

înghițite!
Pericol de sufocare!

Culorile si 
conținutul pot varia 
ușor de la o jucărie 

la alta!       

Vă rugăm să citiți cu atenție şi să respectați instrucțiunile de utilizare şi siguranță! 

Nerespectarea avertismentelor, instrucțiunilor si recomandărilor de siguranță poate cauza diverse pericole. 

A se utiliza sub supravegherea unui adult! 

 

 


