
 

 

Eigenaar: John Ouwens 
Soort bouwmachine: Shovel 
Merk & Type: Liebherr 574 

Voorbeeld Firma: ------------------------------- 
Opbouw wagen: ----------------------------- 

Chassie: ------------------ 
Voorassen: ----------------------- 

Achterassen: -------------------------- 
Velgen: ----------------- 

Banden: ------------------ 
Vering: ---------------- 

Cabine: ----------------- 
Interieur: ------------------ 

Verf - Spuitwerk: ----------------------------- 
Motor: -------------- 

Hyrauliek: ------------------- 
Versnellingsbak: ----------------------------- 

Differentieel: ----------------------- 
Accu's: ---------------- 

Spatborden: ------------------------ 
Brandstoftanks: ----------------------------- 



Belettering: ---------------------- 
Verlichting: --------------------- 

Geluid: -------------- 
Elektronica: --------------------- 

Zender: --------------- 
Ontvanger: --------------------- 
Multiswitch: --------------------- 

Snelheid - regelaar: -------------------------------- 

Bouwverslag van een Bruder LIEBHERR 574 schovel 

 

Mijn bouw is begonnen met een bruder model,deze heb ik eerst als 
plastic model met hier en daar een versteviging om wat meer 

stijfheid te krijgen,maar dit bleek al snel niet voldoende stevig te 
zijn. 

Vooral de hef armen bleken niet sterk genoeg. 
Nadat ik op internet een aantal ideeën en voorbeelden van andere 

modelbouwers bekeken had ben ik begonnen met opmeten en 

uitdenken hoe ik dit zelf wilden maken. 



    

 

Nadat ik met mijn INVENTOR tekenprogramma een aantal 
tekeningen heb gemaakt ben ik begonnen met het opnieuw 

bouwen van het onderstel. 
Ik heb voor de bovenbouw het model van BRUDER gebruikt. 

Het onderstel is van aluminium,(zelfbouw) 

De assen zijn gemaakt van aluminium buis waar per as twee 

motoren in zitten.(4X RB-35 overbrenging 1/100)  
Banden van CONRAD 

De aandrijving voor de hefarm is ook een RB-35 motor met een 

overbrenging van 1/600 plus een overbrenging van 1/3.(15T en 
45T) 

De aandrijving van de bak is een servo met een drukkracht van 
14KG  

Voor het sturen heb ik ook gebruik gemaakt van een servo van 
14KG. 



 

Voor de verlichting heb ik gebruik gemaakt van een 
schakelmodule van CTI-Aichtal,de PS4a. 

Ik heb ook een aparte BEC van 8Amp in moeten bouwen van 
wegen de hoge stroom opname van de servo's. 

Ik heb ook een snelwissel systeem gemaakt die op afstand 
vergrendeld kan worden. 

Nadat alles goed werkte heb ik ook een palletvork en een 
veegmachine gemaakt. 

De veegmachine is in hoogte verstelbaar d.m.v. verstelbare 
wielen,en word aangestuurd door een aparte motorregelaar 

Nu moet hij alleen nog opnieuw gespoten worden en voorzien van 
nieuwe stickers. 

  

 



 

  

 



 

 


