Listen over sponsorer til Frøstrup Minilandsbys
togprojekt TFJ nr. 1

Daglibrugsen Frøstrup ‐ Forskellige nødvendigheder
Købmand Bo ‐ Forskellige nødvendigheder
Frøstrup Specialværksted ‐ Metalplader m.m.
Erik Rohde ‐ Udlån af drejbænk og CO2 svejser
Tonni Brun ‐ Udlån af bøger
Sven Grønhøj ‐ Messing
Ulla Harbo ‐ Messing
Inge Marie Klitgaard ‐ Kobberplade

Nu er der mulighed for at komme på listen
ved at sponsorere helt eller delvis af
nedenstående ting vi aktuelt står og
mangler.
Man kan aflevere de ting der står på
ønskesedlen eller sponsorere ved at
indbetale på reg.nr. 9114
konto 1090041777
Husk navn og ønske nr.

Jeg vil give.............kr. i sponsorat til denne ting.
Hilsen..............................

Ønske 1

Meget lille trykmanometer

http://www.steamfittings.co.uk/asp/dno.asp?ProductID=96&Process=1

Ønske 2

Meget lille vandstandsglas

http://www.steamfittings.co.uk/asp/dno.asp?ProductID=269&Process=1

Ønske 3

Til lodning af kedel og rørfittings

+moms

http://www.danskjern.dk/media/2098/katalog.djas.dk/VVTAVIS/moi/index.html#/4/

Ønske 4

Rørbukker

http://www.modelskibet.dk/product/roerbukkeroe4mmroer7241/

Ønske 5

Meget små maskinbolte

http://wenzmodellbau.eshop.tonline.de/epages/Store_Shop00671.sf/de_DE/?
ObjectPath=/Shops/Shop00671/Products/WM0866/SubProducts/WM0866_1

Ønske 6

Ønske 7

Pinolbor

Digital skydelære

http://www.cnchobby.dk/product_info.php?cPath=115&products_id=494

Ønske 8 En elektronisk svejsehjelm
Til de små detaljer der skal svejses, er det nødvendigt med begge hænder til at holde
ved, dels på stumperne men også svejsehåndtaget skal jo føres og da jeg ikke er
udstyret med en 3. arm til at holde svejse skærmen, så er den elektroniske det bedste
bud.

http://www.vaerktoejsspecialisten.dk/svejsehjelmmigatronicfocusadfprotec

Ønske 9

Drejestål

http://www.vcfyn.dk/drejebaenk/25/drejestaal&product_id=1597

Ønske 10

Tilbehør til fræseren

Den fine fræser jeg nu er igang med at bruge, arbejder fint MEN!......Den kineser der har
lavet spindlernes inddeling har ikke haft en god dag dengang. Se billedet

For det første kører den ikke 0,01 inddeling, men
0,02 mm. Det gør, at jeg skal TÆNKE. For det
andet går skalaen ikke rundt til 100 men 75! Det gør
jeg at jeg skal tænke mig GRUNDIGT om. For det
tredje.....Hvad skal den stå på, hvis jeg skal fræse
bare 2 mm? Det gør jeg at jeg skal tænke mig
MEGET GRUNDIGT om. Jeg er simpelthen nødt til
at konstruere et regneark jeg kan taste ind i, for at
være sikker på ikke at lave fejl!
Men det problem kan løses.......

Man kan købe digitale linealer til at sætte på. Det er ligsom en digital skydelære, men de
er ligeså dyre som at bygge maskinen om med nedenstående CNC sæt. Hvis det kom
på, blev maskinen pludselig 1000 gange bedre! og kan meget mere nøjagtigt forarbejde
de krumelure småting jeg vil have svært ved at klare på maskinen i hånden.

Derfor vil det være en drøm at kunne få
den mulighed! :)

http://www.cnchobby.dk/index.php?cPath=33_42

