
Projekt Digital træbane. 

Som så mange andre, havde jeg en Polistil bane som dreng, interessen gled dog efterhånden ud til fordel for 
knallert, motorcykler, biler og kvinder :-) Nu hvor egne børn er fløjet fra reden, kom drenge interessen op til 
overfladen igen. Der skulle igen køres mini race! 

Jeg åbnede min browser og da jeg skrev ”slot car”, fik jeg læsning og inspiration til et halvt liv. 

Banen jeg ønskede, skulle være en hvor bilerne kunne følge et ideal lignende spor. Da jeg ikke havde styr 
på hvordan det skulle fungere, indkøbte jeg en del brugte Scalextric digitalsæt med X skifter, svingskifter 
out/in samt in/out. Det eksperimenterede jeg en del med, ændrede elektronikken, høstede erfaring men fandt 
ud af, at det ikke kunne opfylde alle mine ønsker, det måtte blive en træbane med indbyggede skiftespor og 
et selv konstrueret skiftesystem. 

Bilerne skulle, uden ydre påvirkning, følge en ideallinje og opstod der situationer hvor flere biler, tæt på 
hinanden, skulle igennem samme sving, skulle et automatisk system forhindre sammenstød i videst mulige 
omfang samt åbne op for overhalings mulighed. Det resulterede i at Scalextric styrede skiftespor ikke blev 
indbygget i selve svingene men før sving, på langsider samt pit entry 

Der var andre krav til banen; den skulle passe ind i en gammel hestevognsgarage på blot 4,1 x 2,9 meter, 
være modul opbygget, kunne opstilles/nedtages på et par timer og derfor ikke en pyntebane med huse og 
heste i galop. På grund af den trange plads, skulle der blot være 2 spor med en sporvidde på ca. 100mm og 
kun anvende 1:32 biler. Jeg valgte Scalextric Power Base C7042, dels fordi jeg havde den, men også fordi 
jeg ville bruge 3. part race management software. 

Jeg brugte en hel vinter på at tegne et banelayout og udtænke hele fremstillingsprocessen ned i mindste 
detalje. Det at fremstille en træbane ved mange, det ikke er noget man bare lige gør men jeg kan oplyse at 
digitalisere den, ikke gør arbejdet mindre tidskrævende. Alt i alt brugte jeg 3 måneder med 3-4 timer hver 
dag inden den stod klar til indvielse. 

Banens slot og undersænkning til braid er lavet med overfræser. Jeg er så heldig at eje en 42” printer, så 
hele bane layout’et blev printet ud og limet på HDF plader. På tegningen havde jeg blandt andet optegnet 
fræserens offset og kunne derfor let montere mit fleksible lexan fræseland. 

 

Lexan fræseland.    

 



 

Banen blev opdelt i 7 sektioner med en sporlængde på 19,5 meter, 8 automatiske skift, 6 valgbare skift hvor 
2 af dem er anvendt til pit entry samt til pit holdespor. Bane rekorden på 3,927 sekund og er sat med en 
Slot.it GT40 med Slot.it digital chip, hjemme støbte silikone dæk samt hjemme printet guide. 

 

Rammen samles uden brug af værktøj med baneforsyning indbygget. 



 

På ovenstående tegning ses mit sving 3. RØD SET skifter fra idealspor til alternativ spor. GRØN RESET 
skifter tilbage igen. BLÅ SET påfører passive flippere det rette potentiale. Alle SET og RESET er gaffel 
optokoblere, aktuatorer er med fjeder retur, flippere er individuelt tilpasset i aluminium og elektronikken der 
styrer det, er hjemmelavet. Aktive flippere har det potentiale dets stilling kræver. 

Funktions beskrivelse (se evt. video på http://www.rsen.eu/assembling): 

1. En enlig bil følger altid svingets idealspor. 
2. Forfølgende bil i samme spor: 

a. Den forfølgende vil blive ledt til ydersporet, når den førende passerer SET A.05 efter flipper 
A.05 og få derved mulighed for overhaling i ydersporet. 

b. For at undgå sammenstød ved B.10, skifter bilen i ydersporet A.06, således at den førende 
bliver ledt til inderbanen i udgangen svinget. 

3. Angribende bil i svingets inderbane: 



a. Den angribende vil skifte A.05 når SET A.05 passeres i indgangen til svinget og derved 
forhindre et sammenstød ved B.09, da førende bil ledes til yderbanen. 

b. Førende bil i yderbanen vil skifte A.06 således at sammenstød forhindres ved B.10. 

 

Færdig malet sektion. 



 

Færdig monteret med braid og skiftere. 



 

Banen samlet for første gang med et par GT40’er klar. 

Skulle nogen have interesse i at gå dybere ind i mit projekt, kan der findes yderligere information på min 
hjemmeside www.rsen.eu, hvor igennem jeg også kan kontaktes, hvis der er yderligere spørgsmål. 

Peter Larsen 


