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Machines 

Machines helpen mensen. 
Een machine maakt het werk gemakkelijker. 
 
In dit boek lees je over machines. 
Je krijgt antwoord op vragen als: 
 Hoe werkt de lift in een flat? 
 Hoe komt asfalt mooi glad op de weg? 
 Hoe werkt een kettingzaag? 
 Welke machine helpt de boer? 
 Welke machine helpt bij de afwas? 
 Hoe bewegen de armen van een graafmachine? 
 Hoe gaat een luchtballon omhoog? 
 Hoe werkt een torenkraan? 
 Hoe laat je een duikboot zinken? 



1. De lift 

Het woord lift is een Engels woord. 
Lift betekent optillen. 
De lift tilt je op of  laat je zakken. 
Je stapt in de liftkooi (1). 
De liftkooi gaat op en neer in een schacht (2). 
Het is een soort tunnel in de flat. 
De liftkooi hangt aan sterke kabels. 
De kabels lopen langs grote wielen (3). 
Een sterke motor (4) laat de wielen draaien. 
De kabels trekken de liftkooi omhoog. 
Aan het eind van de kabel zit een gewicht (5). 
Het gewicht is zwaar. 
Zo hoeft de motor minder hard te werken. 
Het gewicht helpt de motor. 
De liftkooi beweegt langs rails. 
Je drukt op een knop met een nummer. 

Dat is het nummer van een 
verdieping.  
Een computer (6) stuurt de 
lift naar de goede plek. 
De computer regelt eerlijk 
wie het eerst aan de beurt is. 
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2. De asfaltmachine 

De weg is oud. 
Er zitten gaten in. 
Het wordt tijd voor een nieuwe laag asfalt. 
Het asfalt is warm. 
In asfalt zit zand, grind en een soort teer (1). 
Het plakt aan elkaar. 
De vrachtwagen (2) brengt het asfalt. 
De wagen rijdt mee met een machine. 
Het warme asfalt komt in een bak (3). 
De asfaltmachine rijdt langzaam.  
Het asfalt rolt uit de machine. 
De machine drukt het warme asfalt aan (4). 
Beetje bij beetje komt er een nieuwe weg. 
De damp komt nog van het warme asfalt. 
Achter de asfaltmachine rijdt een wals (5). 
De wals heeft een groot zwaar wiel. 
Het wiel is van glas ijzer. 
De wals duwt het asfalt aan. 
Het asfalt koelt af  en wordt hard. 
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3. De kettingzaag 

Een handzaag bestaat allang, 
Je zaagt ermee door hout. 
Je wordt er moe van. 
Een kettingzaag zaagt snel. 
De zaag heeft een motor. 
Die doet het werk. 
De man met de kettingzaag stuurt alleen maar. 
Hij wordt niet moe. 
In de machine zit een motor (1). 
De man trekt aan een koord (2). 
Zo start de motor. 
De motor laat binnenin een wiel draaien. 
Langs het wiel loopt een ketting (3). 
De ketting loopt langs het zaagblad (4). 

De motor laat de ketting rond draaien. 
Aan de ketting zitten scherpe tanden (5). 
De scherpe tanden zagen in het hout. 
Houthakkers gebruiken de kettingzaag. 
Werken met een kettingzaag moet je leren. 
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4. De maaidorser 

De boer gebruikt een maaidorser. 
Je noemt het ook wel een combine (combijn). 
De machine doet twee dingen op de akker. 
Eerst maait de combine het koren (1). 
De haspel (2) draait het koren de machine in. 
Het koren komt op een lopende band (3).  
Aan het eind zit de dorstrommel (4). 
Daar wordt het koren gedorst. 
Dorsen is de graankorrel (5) uit de plant halen. 
De korrels vallen in een bak. 
Soms bewaart de machine ze in zijn buik. 
Soms rijdt er een wagen mee. 
Via een buis (6) komen de korrels in de wagen. 
De stengels (7) van de plant gaan langs boven. 
Alle stengels zijn stro. 
Het stro verdwijnt achter uit de machine (8). 
Het blijft achter op het land. 
Er worden later strobalen (9) van gemaakt. 
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5. De vaatwasser 

De vaatwasser helpt mensen bij de afwas. 
In de machine zitten twee rekken. 
In de rekken passen borden, kopjes en glazen. 
Ook is er plek voor het bestek. 
Zonder rekken zie je hoe de machine werkt. 
Er gaat zeep (1) in de machine. 
Die maakt de vaat goed schoon. 
De klep gaat dicht. 
Met een knoppen (2) gaat de machine aan. 
Water uit een leiding (3) stroomt naar binnen. 
In de machine zit verwarming (4). 
Die maakt het water gloeiend heet. 
Boven en onder zitten twee wielen (5). 
Ze draaien rond 
De wielen hebben armen met gaatjes. 
Het hete water spuit eruit. 
Harde en hete stralen met zeep maken 
de vaat goed schoon. 
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6. De graafmachine 

De graafmachine is gemaakt om te graven. 
Hoe kan deze machine graven? 
De machine heeft twee armen (1+2) en een bak (3) 
De armen kunnen bewegen. 
Aan de armen zitten cilinders (4) (sielinders).  
In elke cilinder beweegt een stang (5). 
Aan het eind van de stang zit een soort klep (6). 
Zo heeft de cilinder twee kamers. 
Cilinders laten de armen en bak bewegen. 
Hoe werkt dat? 
Aan elke cilinder zitten twee slangen: 
één slang voor (A) en één slang achter (B). 
Een pomp (C) pompt olie door de slang. 
De bestuurder bedient een handel (D). 
Door die handel komt er meer of  minder 
olie in een kamer.  
Zo wordt de cilinder langer of  korter. 
En daardoor kan een arm bewegen. 
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7. De luchtballon 

Eerst is de ballon of  envelop (1) leeg. 
Het lijkt een grote, lege zak. 
Er moet eerst lucht in de ballon. 
Een grote brander (2) maakt de lucht warm. 
Gas (3)  zorgt dat de branders branden. 
De warme lucht stroomt in de ballon. 
De ballon wordt voller en voller. 
Onderaan de ballon zit een mand of  gondel (4). 
De gondel zit met een touw vast aan de grond. 
De ballon zit nu vol met hete lucht. 
De passagiers en de piloot gaan aan boord. 
Het touw aan de gondel gaat los. 
De hete lucht in de ballon wil omhoog. 
Langzaam stijgt de ballon. 
De branders houden de lucht warm. 
Gaan de branders uit dan daalt de ballon. 
De piloot kan de ballon niet sturen. 
Dat doet de wind. 
Als de piloot wil landen, gaan de branders uit. 

De ballon daalt en landt in een 
weiland. 
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8. De torenkraan 

Een torenkraan vind je op bouwplaatsen. 
Daar bouwen mensen vaak een hoog gebouw. 
De torenkraan tilt bouwspullen naar boven. 
De torenkraan staat vast op de grond. 
Een torenkraan kan helemaal ronddraaien (1). 
Zo kan hij elke plek op de bouwplaats bereiken. 
Een torenkraan heeft een giek (2). 
Aan de giek hangt een kabel met een haak (3). 
De haak kan op en neer bewegen. 
Maar hij kan ook van links naar rechts. 
Aan het eind van de giek zit een lier (4). 
Met de lier kan de machinist de kabel oprollen. 
Aan de lier zit ook een zwaar gewicht (5). 
Het gewicht is van beton. 
Zo kan de kraan niet omvallen tijdens het tillen. 
Aan de giek boven de haak zit een camera. 

De machinist kan zo de haak 
goed zien op een scherm in de 
cabine. 
Beneden op de grond helpt een 
man. 
Hij doet alle spullen aan de 
haak. 
De machinist praat met hem via 
een portofoon (6). 
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9. De duikboot 

Een duikboot is een bijzonder vaartuig. 
Dit vaartuig kan varen op het water. 
Net als een gewone boot. 
Maar een duikboot vaart ook onder water. 
Dan moet de boot eerst zinken. 
Hoe zinkt een duikboot? 
Rond de duikboot zit een holle ruimte (1). 
Het is een tank. 
In de tank zit lucht, net als in een luchtbed. 
Zo blijft de duikboot drijven. 
Onderin laat de duikboot water binnen (2). 
De lucht verdwijnt boven uit de tank (3). 
Het zware water laat de duikboot zinken. 
De duikboot wordt steeds zwaarder. 
Nu is de duikboot helemaal onder water. 
Een motor laat een schroef  draaien. 
Door de schroef  vaart de duikboot. 
Een pomp pompt lucht in de tanks. 
Het water verdwijnt langzaam uit de tank. 
De duikboot wordt licht en komt weer boven. 
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10. Filmpjes 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/de-

asfalteermachine-grote-
machines/#q=machines   

De asfaltmchine 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/de-
graafmachine-hoe-werkt-een-
graafmachine/#q=graafmachine 

   

De graafmachine 

https://schooltv.nl/video/de-asfalteermachine-grote-machines/#q=machines
https://schooltv.nl/video/de-asfalteermachine-grote-machines/#q=machines
https://schooltv.nl/video/de-asfalteermachine-grote-machines/#q=machines
https://schooltv.nl/video/de-graafmachine-hoe-werkt-een-graafmachine/#q=graafmachine
https://schooltv.nl/video/de-graafmachine-hoe-werkt-een-graafmachine/#q=graafmachine
https://schooltv.nl/video/de-graafmachine-hoe-werkt-een-graafmachine/#q=graafmachine






Bronnen 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kettingzaag  
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maaidorser  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Graafmachine  
https://nl.wikipedia.org/wiki/Onderzeeboot  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Asfalt 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lift_(transport) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Luchtballon 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kraan_(machine) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Afwasmachine 
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