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91704 Starter Robot Kit-Blue (IR versio)
150,50
Starter Robot Kit – robotiikan opetussarja infrapunaohjauksella. Tämä rakennussarja on erinomainen valinta sellaiselle, joka
haluaa oppia robottitekniikkaa, elektroniikkaa ja Arduino-ohjelmointia. Se sisältää mekaanisia osia ja elektronisia moduuleja,
joilla voi aloittaa matkan kohti robottien rakentamista.

Mukana tulee Me Orion -piirilevy, ultraäänianturi, infrapunalla
toimiva kaukosäädin sekä infrapunavastaanotin. Näillä osilla voi
rakentaa ultraäänitoiminnolla varustetun robotin, joka osaa navigoida esteiden läpi. Me-sarjan elektronisilla moduuleilla pääsee helposti alkuun, eivätkä ne vaadi ennakkotietoja.
• Täydellinen aloittelijoille, jotka haluavat opetella robottitekniikkaa, elektroniikkaa ja Arduino-ohjelmointia
• Rakenna robottipanssarivaunu tai kolmipyöräinen auto
• Alumiinirunko

91705 Starter Robot kit-Blue (Bluetooth version)
188,00
Starter Robot Kit – robotiikan opetussarja, Bluetooth-versio.
Mukana tulee Me Orion -piirilevy, ultraäänianturi sekä
Bluetooth-vastaanotin.

91710 Music Robot Kit v2.0
251,00
Music Robot Kit v2.0, elektroninen ksylofonirobotti. Tällä sarjalla
voi rakentaa musiikkirobotin, joka osaa soittaa ksylofonia. Robottia voidaan ohjata tietokoneella (USB-kaapeli). Ohjelmistossa
voi soittaa ksylofonia tietokoneen numeronäppäimillä 1 - 7, ja
siinä on myös mahdollisuus tallentaa musiikkia vastaava merkkijono ja lähettää se robotille. Robotti soittaa tällöin tallentamasi
sävelmän automaattisesti.
Musiikkia voi toistaa kolmella eri tavalla:
1. Eletunnistuksella tapahtuva ohjaus (ultraäänimoduuli
		 tunnistaa käsien eleet).
2. Valmiiksi ohjelmoitu tai itse luotu sävelmä.
3. Ksylofonin ohjaaminen suoraan tietokoneelta.
Vahvat alumiiniosat, anodisoitu pinta.
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91714 XY-Plotter Robot Kit V2.0
377,00
XY Plotter Robottipakkaus 2.0, piirustusrobotti tarkkoja piirroksia haluavalle.
XY Plotter Robot Kit 2.0 on piirustusrobotti, joka voi liikuttaa kynää tai instrumenttia piirtääkseen digitaalisia taideteoksia avoimessa tilassa. Pakkaus sisältää 60 erilaista komponenttia. Robottia voidaan ohjata kahdella erilaisella ohjelmistolla, mDraw:lla
ja Benbox:illa.
mDraw: on ristialusta open source ohjelmisto, Makeblockin kehittämä. mDraw on yhteensopiva Mac:n, Windows:in ja Linux:in
kanssa. Ohjelmisto käyttää mm. svg-tiedostoja samoin kuin
bmp-tiedostoja.

91720 Ultimate Robot kit v2.0
438,00
Ultimate 2.0, 10-i-1 Robot Kit, alumiinia, 10 eri rakennusvaihtoehtoa, Bluetooth. Voit oppia tämän robotin avulla mekaniikkaa,
elektroniikkaa ja ohjelmointia, olit sitten Raspberry Pi- tai Arduino-harrastaja, koneteknikko, sähköinsinööri, opettaja tai opiskelija. Ultimate 2.0 on täysin yhteensopiva mBlockin kanssa, joka
on Scratch 2.0:aan pohjautuva visuaalinen ohjelmointiympäristö. Siinä voi ohjelmoida liittämällä palikoita yhteen, mikä tekee
laiteprojektien ja visuaalisten sovellusten tekemisestä helppoa.
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Benbox: On yhteensopiva ainoastaan Windows:in kanssa, mutta soveltuu erinomaisesti sinulle, joka haluat käyttää suurempaa
harmaa-skaalaa varjostuksissa.
• Piirustusala: 310 x 390 mm
• XY tarkkuus: 0,1 mm
• tukee tiedostotyyppejä: SVG, BMP, JPG, PNG ja DFX
Mitat (LxSxK): 620 x 620 x 140 mm

• Kymmenen erilaista rakennusvaihtoehtoa, jotka sopivat
erilaisiin käyttökohteisiin
• Täydellinen robottitekniikan, elektroniikan, graafisen
ohjelmoinnin sekä Arduino- ja Python-ohjelmoinnin
oppimiseen
• Anodisoitua alumiinia
• Kolme tehokasta moottoria
• Ohjaa robottia langattomasti Bluetoothin avulla
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91723 mBot v1.1-Blue (Bluetooth Version)
119,00
mBot - Blue v 1.1, robotiikan opetussarja, Bluetooth, alumiinia.
mBot v 1.1:n mukana tulee kaupan päälle infrapunalla toimiva
kaukosäädin. mBotin ohjelmisto on optimoitu kaukosäädintä
varten. Käyttäjät voivat testata yhdellä painalluksella, onko
mBot aktiivisena.
mBot on kokonaisratkaisu, jolla voi opettaa ”kädestä pitäen”
-kokemusta ohjelmoinnista, elektroniikasta ja robottitekniikasta.
Sen kanssa työskennellään mBlock-ohjelmointikielellä, joka perustuu Scratch 2.0:aan. Robotin voi kytkeä tietokoneeseen tai
älylaitteeseen Bluetoothin kautta. Tämä helposti rakennettava
robotti tarjoaa suuren määrän erilaisia mahdollisuuksia oppia
matematiikkaan, luonnontieteisiin ja teknologiaan liittyviä taitoja.

Asennussarja sisältää 38 eri osaa, joiden kokoaminen onnistuu
10 minuutissa. Niissä on värikoodatut RJ25-portit, jotka helpottavat kaapeleiden kytkemistä. Tämän ansiosta robottisarjan
kokoaminen on sen verran helppoa, että ohjelmointi voi alkaa
välittömästi.
mBlock-ohjelmistossa voi ohjelmoida visuaalisesti liittämällä
palikoita yhteen. Ohjelmisto perustuu Scratch 2.0:aan, ja se on
helppo tapa oppia ohjelmointia, robotin hallintaa ja robotin eri
toimintojen toteuttamista.
Mitat (koottuna, LxSxK): 170 x 130 x 90 mm
Paino: 1 kg

mBot v 1.1:ssä on aiempaan malliin verrattuna sellainen ero,
että siinä on erityisesti emolevyä suojaamaan tarkoitettu kotelo.
Aiemmassa mallissa ollut monisuuntainen pyörä on vaihtunut
nailonista valmistettuun pyörään, joka on hiljaisempi ja suorituskykyisempi.

91724 mBot v1.1 Blue (2.4 G Version)
125,50
mBot - Blue v 1.1, robottitekniikan opetussarja, 2,4 GHz, alumiinia. mBot v 1.1:n mukana tulee kaupan päälle infrapunalla
toimiva kaukosäädin. mBotin ohjelmisto on optimoitu kaukosäädintä varten. Käyttäjät voivat testata yhdellä painalluksella, onko
mBot aktiivisena.
mBot on kokonaisratkaisu, jolla voi opettaa ”kädestä pitäen”
-kokemusta ohjelmoinnista, elektroniikasta ja robottitekniikasta.
Sen kanssa työskennellään mBlock-ohjelmointikielellä, joka perustuu Scratch 2.0:aan. Robotin voi kytkeä tietokoneeseen tai
älylaitteeseen 2,4 Ghz:n taajuudella toimivan yhteyden kautta.
Tämä helposti rakennettava robotti tarjoaa suuren määrän erilaisia mahdollisuuksia oppia matematiikkaan, luonnontieteisiin ja
teknologiaan liittyviä taitoja.

Asennussarja sisältää 38 eri osaa, joiden kokoaminen onnistuu
10 minuutissa. Niissä on värikoodatut RJ25-portit, jotka helpottavat kaapeleiden kytkemistä. Tämän ansiosta robottisarjan
kokoaminen on sen verran helppoa, että ohjelmointi voi alkaa
välittömästi.
mBlock-ohjelmistossa voi ohjelmoida visuaalisesti liittämällä
palikoita yhteen. Ohjelmisto perustuu Scratch 2.0:aan, ja se on
helppo tapa oppia ohjelmointia, robotin hallintaa ja robotin eri
toimintojen toteuttamista.
Mitat (koottuna, LxSxK): 170 x 130 x 90 mm
Paino: 1 kg

mBot v 1.1:ssä on aiempaan malliin verrattuna sellainen ero,
että siinä on erityisesti emolevyä suojaamaan tarkoitettu kotelo.
Aiemmassa mallissa ollut monisuuntainen pyörä on vaihtunut
nailonista valmistettuun pyörään, joka on hiljaisempi ja suorituskykyisempi.

Kilpivirrantie 7, 74120 Iisalmi, Puh. 017 - 832 31, Fax 017 - 832 3570

Robotiikka

91727 mBot Ranger Robot Kit
238,50
mBot Ranger, 3 rakennusvaihtoehtoa, Arudino Mega 2560,
10 moottori- ja anturiporttia, Bluetooth, mukana 6 anturia.
mBot Ranger Robot Kit on 3-in-1-opetusrobotti, joka opettaa
teknologiaan ja luonnontieteisiin liittyviä taitoja. Robotissa on
kolme eri rakennusvaihtoehtoa: panssarivaunu, kolmipyöräinen
ralliauto ja tasapainoauto. Ohjelmoi ja ohjaa mBot Rangeria
iPadin tai tietokoneen avulla. Oli mBot Rangerisi sitten raskaan sarjan panssarivaunu tai ralliauto, se suoriutuu ongelmitta
maastosta kuin maastosta. Jos kyllästyt näihin kahteen vaihtoehtoon, tee robotistasi kaksipyöräinen tasapainoauto.
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91725

mBot v1.1-Pink (Bluetooth version)

119,00

91726

mBot v1.1-Pink (2.4G)

125,50

Mukana tulevat anturit:
•
•
•
•
•
•

Valoanturi
Ultraäänianturi
Viivanseuraaja
Gyroskooppi
Lämpötila-anturi
Äänianturi

Robotissa on uusin Me Auriga -piirilevy, joka perustuu avoimen
lähdekoodin Arduinom Mega 2560 -alustaan. Siinä on viisi anturia ja kymmenen laajennusporttia, joiden avulla toiminnallisuutta
voi laajentaa entisestään. mBot Ranger on täysin yhteensopiva
mBlockin kanssa. Se on Scratch 2.0:aan perustuva visuaalinen
ohjelmointiympäristö, jonka toimintaperiaatteena on palikoiden
liittäminen yhteen. Tämä lähestymistapa tekee robottiprojektien
ja sovelluksien laatimisesta helppoa. mBotia voi ohjelmoida
myös iPadilla ja muilla tableteilla, ja tätä varten on olemassa
Makeblock HD -sovellus.
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91735 LaserBot
439,00
LaserBot, työpöytämallinen laserkaiverrin, 1,6 W 445 nm laser,
mLaser-ohjelmisto, MegaPi (yhteensopiva Arduinon ja Raspberry Pin kanssa), sis. suojalasit.
LaserBot on työpöytämallinen laserkaiverrin, joka perustuu avoimen lähdekoodin ympäristöön. Näitä ohjaa mLaser-ohjelmisto,
jolla esineiden kaivertaminen ja leikkaaminen on helppoa. Voit
kaivertaa esim. valokuvat puuhun tai muuhun materiaaliin.
Ominaisuudet:
1. 1,6 W:n teholla ja 445 nm:n aaltopituudella varustettu
		 puolijohdelaser, jossa on kiinteä väliaine. Pyörimisnopeus on
		 korkeimmillaan jopa 200 mm/s, joten LaserBot voi olla
		 tehokkuudeltaan kaksinkertainen kaiverruspäivityksellä
		 varustettuun XY Plotteriin verrattuna.
2. MegaPi: Tehokas MegaPi-mikro-ohjainkortti vie laserkaiver		 ruksen aivan uudelle tasolle. Se on helppokäyttöinen, ja siinä
		 on erinomaisesti tehoa moottorien ohjaamiseen. MegaPin
		 voi lisäksi yhdistää Raspberry Pi -koneeseen, minkä avulla
		 sen ominaisuuksia voi laajentaa entisestään.
3. Laitteen kaiverruspinta on jopa 383 x 367 mm.
4. Suuri, jopa 0,1 mm:n tarkkuus mahdollistaa yksityiskohtaiset
		kaiverrukset.

Kotelo: anodisoitua alumiinia
XY-tarkkuus: 0,1 mm
Suurin kaiverrusnopeus: 200 mm/s
Emolevy: MegaPi (yhteensopiva Arduinon ja Raspberry Pin
kanssa)
Tuetut tiedostotyypit: PNG, JPG, BMP, SVG ja DXF
Mitat (LxSxK): 553 x 637 x 184 mm
Työpinta: 383 x 367 mm
Paino: 4,4 kg

Varoitus! Aallonpituus  = 445 nm, sinivioletti laser.
Älä kohdista lasersädettä suoraan silmiin eikä iholle.
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91737 Inventor Electronic Kit
163,00
Inventor Electronic Kit, täydellinen modulaarinen elektronisarja
prototyyppien rakentamisiin, Arduino yhteensopiva, Bluetooth.
Inventor Electronic kit on modulaarinen asema nopeisiin prototyyppien rakentamisiin. Sarja sisältää 12 tunnistinta ja moottoria
joissa kaikissa on värikoodatut liittimet, jotta voit vetää kaapelit
niin helposti kuin mahdollista. Jotta voit hallita rakentamista
ilman koodeja ja koodausta, käytä Bluetooth-moduulia (dual
mode 2.0 ja 4.0) ja lataa Makeblock:in sovellus.
Kaikki moduulit tulevat Arduino kirjastolla nopean ohjelmoinnin
saamiseksi. Arduino ohjelmoinnin lisäksi tämä sarja tukee myös
graafista ohjelmointikieltä, kuten MIT Scrtach ja Ardublock,
nämä kielet ovat loistavia lapsia opetettaessa esim. ohjelmistojen ja laitteiden vuorovaikutusta.
Hyödyllisiä linkkejä:
Ohjeet:
http://learn.makeblock.cc/inventor-electronic-kit/
Bluetooth hallintasovellus:
http://app.makeblock.cc/
Scratch Robotille:
http://learn.makeblock.cc/learning-scratch
Arduino ohjelmointiin:
http://learn.makeblock.cc/learning-Arduino/
Arduino kirjasto:
https://github.com/Makeblock-official/Makeblock-Library

Koostuu osista:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1x9g Micro Servo
1xME Orion
1xME Ultraäänianturi
1xME Valoanturi
1xME PIR tunnistin
1xME Äänianturi
1xME Lämpöanturi
1xME 7-segmentin näyttö
1xME Joystick
1xME Potentiometri
1xME RJ25 Adapteri
1xME Bluetooth moduuli
1xME RGB LED
1xME 130DC moottori
4x6P6C RJ25-kaapeli 0,2m
2x6P6c RJ25-kaapeli 0,35m
1x6P6C RJ25-kaapeli 0,5m
1xUSB Typ A uros -> micro-B kaapeliin
1xParistopidike 6xAA-paristolle
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91728 mBot Add-on Pack-Six-legged Robot
31,50
mBot Add-on Pack Six-legged robot, laajennuspaketti mBot-projekteille, 15 eri osaa. mBot-laajennuspaketti on
3-in-1-paketti Makeblockin mBot-sarjalle. Tällä paketilla voit
rakentaa robotit ”Beetle”, ”Mantis” ja ”Crazy Frog”.

Beetle: kovakuoriainen, joka liikkuu nopeasti, kääntyy ja hyökkää vihollisensa kimppuun.
Mantis: rukoilijasirkka, joka ryömii hiljaa. Se on pimeyden saalistaja, joka nappaa saaliinsa raajoillaan.
Crazy Frog: tee mBotistasi hullu sammakko, joka kulkee ympäriinsä niin nopeasti, että sitä on hankala saada kiinni.
HUOM! mBot ei tule tuotteen mukana.

91729 mBot Add-on Pack-Servo Pack
31,50
mBot Add-on Pack Servo Pack, 3-in-1-laajennuspaketti, 12 eri
osaa mBotille. mBot Servo Pack on mBotin laajennuspaketti,
joka antaa mahdollisuuden luoda kolme eri tyylistä ”kissaa” eri
toiminnoilla ja värisävyillä.

Ensimmäinen kissa: Dancing Cat, tanssii musiikin tahdissa ja
heiluttaa tassuaan.
Toinen kissa: Head-Shaking Cat, katselee eri suuntiin, söpö,
eloisa ja iloinen.
Kolmas kissa: Light-Emitting Cat, mukava kissa, joka tuo valoa
elämään.
HUOM! mBot ei tule tuotteen mukana.
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91730 mBot Add-on Pack Interactive Light&Sound 31,50
mBot add-on pack Interactive Light & Sound on kolmiosainen
rakennussarja, joka perustuu mBotiin. Sillä voi rakentaa valoa
jahtaavan robotin, skorpionirobotin tai älykkään ääni- tai liikeohjatun pöytälampun. Kaikki tämä tapahtuu täydentämällä mBotia
rakennussarjassa olevilla osilla. Kukin näistä tarjoaa rajattomasti
mahdollisuuksia.
”Light chasing robot”
Valaise pimeää huonetta taskulampulla, niin mBot seuraa tätä
valoa.
”Scorpion robot”
Tämä skorpionia muistuttava robotti reagoi ääneen. Taputa käsiä, niin huomaat sen kiukustuvan.

Pakkauksen sisältö:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 x Me-valoanturia
2 x RJ25-kaapelia, 35 cm
2 x Beam0824-080
1 x Men RGB-pohjainen LED-valo
1 x asennustyökalu
1 x levy, 45°
1 x Me-äänianturi
2 x Beam0808-072
4 x tiivistettä 4 x 7 x 3 mm

”Intelligent voice-activated desk light”
Tätä pöytälamppua voi ohjata koskettamalla sitä tai ohjaamalla
sitä äänellä.
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91761 Codeybot
213,50
Codeybot Entertainment Robot Kit, Gyroanturit, LED, 2,4GHz
Wi-Fi, 2 kaiutinta, avoin wrt-sovellus. Codeybot, tanssiva, musisoiva, laserampuva (laserlisälaitteella) robotti, jota myös nuorimmat lapset voivat helposti ja inspiroivasti ohjelmoida!
Hallitse robottiasi tyylikkäästi ja tietoisesti sen gyroanturien
avulla. Piirrä esim. sinisten LED-valojen avulla kasvoja tai vaihda vaikka renkaiden valaistusta. Saat yhteyden Codeybotiin
nopeasti ja helposti Wi-Fi:n avulla. Soita ja kuuntele musiikkia
tai anna robotin tanssia viiden ennalta ohjelmoidun kappaleen
avulla! Robotti soveltuu myös moneen muuhun, voit käyttää
äänikomentoa ja komentaa robottia vaikka ”vaihtamaan väriä ja
kulkemaan eteenpäin” (nämä komennot toimii vain englanniksi),
tai käyttää mBlocky sovellusta robotin ohjelmointiin niin, että se
voi tarttua eri kohteisiin/tavaroihin ja päästää irti niistä komentojen mukaan.

• Anturit: Gyroanturit
• Lista äänikomennoista: Eteen, taakse, käänny kokonaan,
hymyile, vihainen, surullinen, vaihda väriä (Huom, komennot
toimivat vain englanniksi)
• Sovellus: Avoin wrt
• Ääni: 2x 2 W kaiutin
• Liike: Renkailla, kolme rengasta kahdella moottorilla yhteensä
10500 rpm
• Rengas: 2 kumirengasta ja 1 polyamidi pyörä
• Renkaan valaistus: RGB 256 väriä
• Liitännät: Wi-Fi 2,4 GHz
• Muisti: RAM 64 M, ROM 1 G
• Ohjelmointikieli: mBlockly, perustuu Google Blockly
• Virta: Ladattava 5 V 1 A 2000 mAh Li-Ion paristo
• Järjestelmävaatimus: Linux OS/MT6788 prosessori, iOS 7 tai
uudempi, iPhone 4/iPad 2 tai uudempi
Pakkauksen sisältö: Codeybot, telakointiasema,
USB-kaapeli ja käyttöohje
Mitat (LxSxK): 163 x 127,7 x 79 mm
Paino: 540 g
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91760 CodeyBot Turret Add-on
38,00
Codeybot Turret, lasertorni Codeybot Battle Mode:en, snap-on
kiinnitys. Kiinnitä lasertorni Codeybotiisi, jotta se on valmis Battle Modeen ja voit haastaa kaverisi lasersotaan.

91731 mBot Ranger Add-on Pack Laser Sword
56,50
Valomiekka on Tähtien sodista tuttu ase, jota jedisoturit käyttivät. Sitä pääsee kokeilemaan itse tällä laajennussarjalla, joka
sopii yhteen mBot Rangerin kanssa. Tuotteen avulla voi toteuttaa elokuvasarjassa nähtyjä valotehosteita, ja samalla oppia
robottitekniikkaan liittyviä taitoja.

Laajennussarja on mukautettavissa omien mieltymysten mukaiseksi. Sitä voi ohjelmoida mBlock-ohjelmointikielellä, joka
perustuu palikoiden liittämiseen yhteen. Valomiekkaa voi ohjata
usealla eri tavalla. Miekka ottaa vastaan komentoja niin gyroskoopin, äänianturin, valoanturin kuin kosketusanturinkin kautta.
HUOM! Laajennussarja vaatii toimiakseen mBot Ranger -tuotteen. Esim. 91727 mBot Ranger Robot Kit.
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