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Hoe maak je een Team Unlimbited e-NABLE arm 

In deze handleiding wordt uitgelegd hoe de Team Unlimbited arm gemaakt kan 

worden. Bij deze handleiding wordt er vanuit gegaan dat je al een Phoenix als 

testhand gemaakt hebt en de opgedane kennis hiervan bij het maken van deze 

arm gebruikt. Daardoor zullen sommige details hier niet volledig behandeld 

worden, maar worden verwezen naar de Phoenix hand. 

 

De Team Unlimbited arm is een ellebooggestuurde arm. Als de elleboog gebogen 

wordt dan bewegen de vingers naar binnen waardoor er een grijpfunctie 

ontstaat. 

 

Hieronder zie je een voorbeeld van deze arm. 
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Hieronder vind je een overzicht van de onderdelen en de engelse benaming zoals 

die bij e-Nable gebruikt wordt. 
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1. Downloaden benodigde files 

 

De files van de Phoenix Unlimbited arm zijn te vinden op onderstaande link: 

https://www.thingiverse.com/thing:1672381 

Er zijn 2 manieren om de stl-files voor de Phoenix hand te downloaden: 

1.1 Download de files met de Thingiverse customizer 

1.2 Download de files via OpenSCAD 

De customiser van Thingiverse heeft het een hele periode niet gedaan, vandaar 
dat in dit document beide opties beschreven worden. De customiser van 

Thingiverse werkt het makkelijkst, maar indien dit niet werkt kan het ook via 
OpenSCAD. 

1.1 Downloaden van de files via de Thingiverse Customizer 

Open de onderstaande link 

https://www.thingiverse.com/thing:1672381 

En klik op Open in Customizer. 

 

 

https://www.thingiverse.com/thing:1672381
https://www.thingiverse.com/thing:1672381
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Nu kom je in onderstaand menu. 

 

Pas links op het scherm de parameters 
aan: 

 

• Part: Hier selecteer je welke 
onderdelen je wil genereren. 

• Left Right: hier selecter je of je 
een linker- (left) of een rechter- 
(right) hand nodig hebt. 

• Hand Len: afmeting B (lengte van 
de hand van de goede arm) 

• Forearm Len: afmeting A (de 
lengte van de onderarm van de 

goede arm) 
• Bicep Circum: afmeting D (omtrek 

van de bovenarm van de arm met 

het reductie defect) 
• Cuff Lenght: normaliter is de 

waarde van 65 voldoende, maar 
soms kan het beter zijn om de 
cuff in te korten of te verlengen. 

• Pin Hole Dia: hier laat je de waarde 3 staan. 
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Klik daarna op Create Thing helemaal rechts boven. 

Dan krijg je het menu wat je hier rechts ziet. Je kunt de file een eigen naam 
geven, maar je kunt het ook zo laten staan. Vink Publish new thing uit en vink 

‘email me when it’s done!’ aan. 
Klik daarna op ‘Create Thing’.  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

Nu krijg je het menu zoals je rechts ziet.  

Klik nu op ‘Go to my Queue’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarna zie je het menu zoals hieronder. 
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Dat verandert vanzelf in het onderstaande menu. Kan even duren. 

 

Klik nu op ‘View Thing’ en dan krijg je het onderstaande menu en dan klik je op 

Download all files om alle onderdelen te downloaden. 
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1.2 Downloaden van de files via de OpenSCAD 

Open de onderstaande link 

https://www.thingiverse.com/thing:1672381 

 

Download hier de files voor de phoenix hand door op de blauwe button met 

Download all files te klikken. 

Volg onderstaande instructies van om de hand te kunnen verschalen. 
 

a) Download en installeer deze aangepaste versie van OpenSCAD: 
• Windows - http://files.openscad.org/snapshots/OpenSCAD-2016.10.05-

x86- 32_gsoc2016-refactored-Installer.exe 

• Mac – http://files.openscad.org/snapshots/OpenSCAD-2017.12.23.dmg 

 

b) Open na de installatie de gedownloade .scad file in OpenSCAD. 

  

https://www.thingiverse.com/thing:1672381
http://files.openscad.org/snapshots/OpenSCAD-2016.10.05-x86-%2032_gsoc2016-refactored-Installer.exe
http://files.openscad.org/snapshots/OpenSCAD-2016.10.05-x86-%2032_gsoc2016-refactored-Installer.exe
http://files.openscad.org/snapshots/OpenSCAD-2017.12.23.dmg
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c) Klik vervolgens bij het menu Edit op 

Preferences. In het menu dat nu 
opent klik je op Features, hierbij 

moet het vakje voor ‘customizer’ 
aangevinkt zijn. (Het kan nodig zijn 
om na het aanvinken OpenScad 

opnieuw op te starten en de .scad 
file opnieuw te openen) 

 
 
 

 
 

d) Verzeker je je ervan dat in het menu View er geen vinkje voor de optie 
‘Hide Customiser’ staat. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
e) Aan de rechterkant zie je dan de 

Customiser, hiermee kun je de 
schaal aanpassen van de 

Phoenix hand. Zorg ervoor dat 
de Automatic Preview en Show 
Details beide zijn aangevinkt. 

 
f) Daarna klik op het kleine zwarte 

driehoekje voor ‘Parameters’ om 
de parameters zichtbaar te 
maken. 
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a) Pas nu de parameters aan:  
 

• Bicep Circum: afmeting D (omtrek van de 
bovenarm van de arm met het reductie defect) 

• Cuff Lenght: normaliter is de waarde van 65 
voldoende, maar soms kan het beter zijn om de 

cuff in te korten of te verlengen. 
• Forearm Len: afmeting A (de lengte van de 

onderarm van de goede arm) 

• Hand Len: afmeting B (lengte van de hand van 
de goede arm) 

• Left Right: hier selecter je of je een linker- (left) 
of een rechter- (right) hand nodig hebt. 

• Pin Hole Dia: hier laat je de waarde 3 staan. 
• Part: Hier selecteer je welke onderdelen je wil 

genereren. 
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b) Als je alles geselecteerd hebt, klik dan eerst op het render icoon (F6) 

 
c) En daarna op het STL icoon om de file te saven. 

 
d) Vul daarna het volgende benodigde onderdeel in bij Part in het Customiser 

menu en klik vervolgens weer op render en daarna op STL om de file te 

bewaren. 
 

e) Herhaal dit voor de rest van de benodigde onderdelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Render 

STL icoon 



Hoe maak je een Team unlimbited arm_rev1                      22-09-2018 Pagina 12 van 21 
 
 

2. Printen van de onderdelen 

 

2.1 De benodigde materialen: 
De benodigde materialen zullen je toegestuurd worden, deze worden beschikbaar 

gesteld door e-Nable Nederland. Voor de te printen onderdelen moet PLA of 
PLA/PHA gebruikt worden, hier mag je ook zelf voor zorgen, mits het PLA is van 
Colorfab, Real of Dutch Filament (dit om ervoor te zorgen dat er een goede 

kwaliteit PLA gebruikt wordt. Met PLA van andere merken is er nog onvoldoende 
ervaring om hiermee de kwaliteit te kunnen waarborgen). 

 
2.2 Printinstellingen: 

  

• Materiaal: PLA of PLA/PHA 

• Infill: 100% 

• Laagdikte: 200 micron of 

minder 

• Support: geen support 

nodig, als je toch support 

print, dan alleen ‘touching 

buildplate’ en niet 

‘everywhere’. Als je support 

‘everywhere’ print krijg je dit 

niet verwijderd uit alle gaten 

en kanaaltjes voor de 

koordjes 

• Perimeters: ≥ 1,2 mm 

• Top en bottom layers: ≥1,2 

mm 

Cuff en tensioner pins 

Fore arm 

Pins 

Fingers Phalanx 

Jig Palm 

• Materiaal. PLA of PLA/PHA  

• Infill: 35-50% 

• Laagdikte: 200 micron of 

minder 

• Support: geen support 

nodig, als je toch support 

print, dan alleen ‘touching 

buildplate’ en niet 

‘everywhere’. Als je support 

‘everywhere’ print krijg je dit 

niet verwijderd uit alle gaten 

en kanaaltjes voor de 

koordjes 

• Perimeters: ≥ 1,2 mm 

• Top en bottom layers: ≥1,2 

mm 
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3. Assembleren van de Phoenix hand 

 
3.1 Assembleren van de vingers 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Hierboven zie je een overzicht van de vingertips (vingertoppen), de phalanges 

(vingerkootjes) en de pinnen. Zorg dat je de juiste combineert. 
 
Voor elke vinger bevestig je het vingertopje en het vingerkootje met de 

bijbehorene pin aan elkaar.  
Controleer eerst of het rechthoekige uiteinde van de pin in het rechthoekige gat 

past. Gaat de pin er lastig in, dan kan het helpen om met een klein rond vijltje 
het gat wat vrij te maken. Of om de kop van de pin een betere afschuining te 
geven. Dit geldt later ook voor alle andere gaten en pinnen. 

Beweeg de vinger op en neer tot hij soepel scharniert. 
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3.2 Assembleren van de vingers aan de palm 

 

 

Hierboven zie je aangegeven welke vinger waar moet. 

De ‘Long knuckle’ pin moet gebruikt worden om de wijsvinger en de middelvinger 

vast te zetten. Beweeg de vingers totdat dit scharnier soepel werkt. 

 

 

 

 

 

 

Vervolgens doe je hetzelfde voor de ringvinger en daarna de pink, gebruik 

hiervoor de ‘short knuckle’ pin. Als laatste gebruik je voor de duim de ´thumb 

knuckle´. 

 

 

 

 

 

 

 

Zorg er voor dat alle vingers soepel kunnen 

bewegen. 
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3.3 Thermoformen van de forearm en cuff 

De forearm (het gedeelte dat rondom de onderarm 

komt)  en de cuff (het gedeelte dat rondom de 

bovenarm komt) zijn plat geprint, maar moet in de 

juiste vorm gebogen worden door hem in heet 

water te verwarmen en hem rondom de jig voor de 

cuff en rondom iets ronds zoals een deegroller of 

een flesje te buigen. 

Zie onderstaand filmpje met uitleg hoe je dit moet 

doen: 

https://www.youtube.com/watch?v=369PX9LzUPs 

Mocht later blijken dat de cuff of forearm nog iets 

aangepast moet worden, dan kan je ze weer in 

warm water opnieuw vervormen, maar ook verwarmen met een haarföhn gaat 

goed. 

 

3.4 Assembleren van de forearm en cuff aan de palm 

Met de wrist pins en de wrist pin caps verbindt je de forearm aan de palm en ook 

de cuff aan de forearm. In totaal op 4 plaatsen doe je dit. 

Beweeg de scharnieren op en neer totdat dit soepel loopt. 

 

 

 

 

 

Plaats de gauntlet op de juiste positie in de palm en duw de pinnen verder door 

de gaten van de palm. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=369PX9LzUPs
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3.5 Assembleren van de tensioner pinnen 

 

Steek de tensioner pins in de tension box zoals op de afbeelding. Je hebt hier 3 

bouten M3x30 nodig. Schroef de bouten ongeveer 10 mm in de tension pins. 

 

3.6 Assembleren van de beugel elastiekjes 

 

Elke vinger moet voorzien 

worden van 2 beugel 

elastiekjes zoals op de foto is 

aangegeven. 

Het is afhankelijk van de 

grootte van de hand welke 

elastiekjes er nodig zijn. Als 

de vingers als je ze buigt, 

weer in gestrekte positie 

terug springen zijn de 

veertjes sterk genoeg. 
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3.7 Assembleren van het koord 

Het is belangrijk dat je koord gebruikt, dat niet rekt.  

Knip 2 stukken koord af, die elk ongeveer 2x de lengte van de totale arm. Deze 

gaan we gebruiken voor het rode en groene koord op de afbeelding. Voor het 

gele koord heb je ongeveer 1x de totale lengte van de arm nodig. 

Het koord wordt op 

dezelfde manier als 

bij de Phoenix hand 

er doorheen 

geregen. Alleen gaat 

het koord van uit de 

palm door de tunnel 

op de forearm naar 

de cuff. 

Hier naast zie je hoe 

het koord in de 

Phoenix hand loopt. 

Bij de unlimbited arm ziet er zo uit. Dus van de pink door de palm door de 

forearm en dan buitenlangs door het gat van de cuff en dan binnen langs door 

het andere gat in de cuff door het gaatje in de tensioner pin en dezelfde weg 

weer terug, maar nu bij de palm door de opening voor de ringvinger naar de 

ringvinger. Dit zelfde doe je ook van de middelvinger naar de wijsvinger en de 

duim volgt daarna op dezelfde manier. 

 

Vanuit de forearm loopt het 

koord zoals op de afbeelding 

hier links naar de tensioner 

pins.  
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Bij het op de juiste lengte vastbinden van 

het koord, moet de cuff ten opzichte van de 

forearm gewoon recht zijn, dus niet de hoek 

van 30 graden, zoals bij de Phoenix. 

Zoals hieronder op de foto. 

 

 

 

Zorg dat het koord overal gespannen zit en 

knoop de eindjes bij de duim, wijsvinger en 

pink met nog een knoopje vast. 

Nu komt het lastigste stuk. Om iets goed te 

kunnen vastpakken is het belangrijk dat de 

vingers de vingertop-pincetgreep kunnen 

doen. Hierbij moet de duim en de wijsvinger 

elkaar mooi raken. 

Dit kun je bekijken door de elleboog van de arm te buigen. De duim en 

wijsvinger moeten elkaar raken en de pols mag maximaal 90 graden draaien of 

minder als de client zijn elleboog minder kan verdraaien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90˚ 
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De koordjes kun je strakker en losser stellen door de bouten in de tension pins 

verder erin of er uit te draaien. Mocht je daarmee niet genoeg bereik hebben, 

dan zul je de knoopjes in het koord los moeten halen en ze op een betere lengte 

vast moeten knopen. Als de duim en wijsvinger elkaar netjes raken, dan moet je 

de ervoor zorgen dat de pink en ringvinger netjes mee bewegen met de wijs- en 

middelvinger. 

Als alles goed zit kun je de knoopjes fixeren met een druppel secondelijm 

(cyanoacrylaat) en de eindjes afknippen. Zorg er voor dat er nog ca. 8 mm 

lengte blijft zitten, dus niet te kort afknippen. 

Mocht het nog niet helemaal duidelijk zijn hoe het koord er in moet, dan kun je 

dit nog een keer bekijken in onderstaand filmpje. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=114&v=nIHpqqgybss 

 

3.8 Aanbrengen van de padding 

Om te voorkomen dat de client last krijgt van scherpe randjes etc. brengen we 

aan de binnenkant van de forearm en de cuff een padding aan, dit is een laagje 

schuim, die er ingeplakt wordt. 

Het makkelijkste is om voordat je de forearm en de cuff gaat thermovormen om 

de vorm even op een papier over te trekken. Je knipt de vorm uit en daarna knip 

je aan de zijkant de er een randje af, zodat de gaten voor het klittenband vrij 

blijven. Dan heb je een sjabloontje waarmee je het schuim op maat kan knippen.  

Plak deze dan er in met dubbelzijdige tape of lijm. Het komt er dan uit te zien 

zoals op onderstaande foto. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=114&v=nIHpqqgybss
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3.9 Bevestig het klittenband 

Er zijn kant en klare kabelbinders te koop, deze kun je gebruiken, maar je mag 

ook bandjes zelf maken. 

Wil je zelf ringetjes printen en daar de klittenband mee bevestigen, dan kun je 

de files vinden door op onderstaande link te klikken. 

https://www.thingiverse.com/thing:3114395 

 

Met de kabelbinders gaat het bevestigen net zoals op de onderstaande foto’s, dit 

zijn foto’s van de gauntlet van de Phoenix, maar het bevestigen gaat bij de 

forearm en cuff hetzelfde: 

Steek de band er door heen met de zachte kant naar boven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doe dit zo ook voor het 2e bandje. 

 

 

  

https://www.thingiverse.com/thing:3114395
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3.10 Zorg voor extra grip 

De geprinte PLA vingers hebben erg weinig grip, waardoor alles wat er met de 

hand vastgepakt wordt er makkelijk uit kan glijden. 

Om de grip te verbeteren breng je op de aan de binnenkant van de vingers en de 

handpalm een laagje Plastidip aan. 

Hiervoor kun je het beste een beetje in een glazen potje sprayen en het met een 

penseeltje aanbrengen. Zorg ervoor dat het oppervlak goed schoon is. 3 tot 4 

laagjes Plastidip is normaal gesproken genoeg voor een goede grip. 

Een andere optie is om rubberen telvingers te 

gebruiken op de vingertoppen. 

Dit zijn rubberen vingerhoedjes, deze heb je in 

verschillende maten. Vaak zullen ze voor 

handen voor kinderen te groot zijn. 

Je kunt ze dan op maat knippen en vast lijmen 

met secondenlijm (cyanoacrylaat lijm). 

Let op: Als je telvingers gaat bebruiken is het handiger om de rubber vlakjes aan 

te brengen, voordat je de vingertoppen assembleert aan de hand! 

 

Nu heb je alle stappen doorlopen om een e-NABLE Team unlimbited hand te 

maken. 

Gefeliciteerd! 

 

 

Mocht er iets niet duidelijk zijn, dan horen wij het graag, zodat we dit document 

kunnen verbeteren. 

 

 


