
KRASKAST 

 

 

MOTIVATIE 

 

 

De kraskast is eigenlijk ontstaan omdat ik wilde proberen een kleine gevouwen hoornluidspreker 

te bouwen. Omdat dit experiment naar mijn idee geslaagd is, heb ik er nog een "hoge tonen 

luidspreker" bijgemaakt. Met het oog op de aankomende rommelmarkt heb ik tussen de twee 

luidsprekers alvast ruimte gereserveerd voor bijvoorbeeld een autoradio, welke inderdaad 

gemonteerd is. 

 

 

ELEKTRISCH 

 

 

De elektrische aansluitingen zijn allen aan de achterzijde gemonteerd. Deze aansluitingen zijn:  

 Eurochassisdeel (220 Vac voor thuis) 

 2 Banaanchassisdelen (12 Vdc voor in auto) 

  2 Luidsprekeraansluitingen (Extra paar luidsprekers) 

Vanaf het Eurochassisdeel naar de radio zijn alle verbindingen via een rij genummerde 

kroonsteentjes gemaakt. Aan de bovenzijde bevindt zich een Banaan chassisdeel voor een 

antenne. De gelijkspanning op de condensator is ongeveer 18 Vdc indien de radio uitgeschakeld 

is. Bij een normaal volume van de radio daalt de spanning tot ongeveer 13 Vdc. In de autoradio 

bevindt zich een glaszekering. 

Omdat de kraskast maar één hoge- en lage-tonen luidspreker heeft, en de autoradio stereo is, zijn 

de audio-uitgangen via twee weerstanden van 4,7 Ohm met elkaar doorverbonden. De 

luidspreker-uitgangen aan de achterzijde van de kast zijn wèl stereo 

  



MECHANISCH 

 

 

De schotten (9 mm multiplex) van de lage-tonen luidspreker zijn eerst aan één zijde (4 mm  

multiplex) vastgetimmerd. Later is de andere zijde tegen de schotten getimmerd. Vervolgens is 

de hoge tonen luidspreker gemaakt (ook 4 mm multiplex). Hiertussen is ruimte gelaten voor een 

autoradio. Het geheel is geplamuurd, wit gegrondverfd, en tweemaal kanariegeel afgelakt. 

Vervolgens is de kast voorzien van aluminium hoekstrips, verchroomde hoekdoppen, kunststof 

voetjes, en een kunststof handgreep. 

 

 

 

 

PRIJSLIJST Radio f   80,00 Van Boxtel (IT's) Bergen op Zoom 

 Hout f   10,00 Praxis Bergen op Zoom 

LEVERANCIERS  Verf f     5,00 Karwei Bergen op Zoom 

 Hoekstrips f     7,00 Karwei Bergen op Zoom 

 Handgreep f     2,95 Karwei Bergen op Zoom 

 Houtlijm f     6,00 Gamma Bergen op Zoom 

 Luidsprekers f   25,00 Rein de Jong Bergen op Zoom 

 Antenne f     7,50 Rein de Jong Bergen op Zoom 

 Hoekdoppen f     8,00 Valk Bergen op Zoom 

 Diversen  f     9,00   

  ----------- +   

 Totaal f 160,45   

 

 

 

 

 

BIJLAGEN 

 

 

De volgende bijlagen zijn bijgevoegd: 

1. Aansluitschema 

2. Bouwtekening bass-speaker 
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