
MIJN ervaring bij het bouwen van de Anet A6 printer.    Feb 2018 
Met nadruk op 'mijn' want een ander kan dat heel anders ervaren! 
 

-1- Verwijder het beschermingspapier van de printer onderdelen. 

 Helaas zijn de Chinezen dit vergeten, in het filmpje laten ze het ook zitten.  

-2- Werk met een halfronde dubbelzoetvijl de scherpe randjes van deze onderdelen bij. 

 Scherpe randjes, je wilt je handen toch niet openhalen? Het is en blijft een DHZ project!  

-3- Voor een uitleg op film klik op: https://www.youtube.com/watch?v=-tiHfzBQZpI  

 Dat is een iets andere printer, maar het principe is duidelijk! 

-4- Voor een geschreven bouwbeschrijving en handleiding download van Elektor: 

 https://www.elektor.nl/anet-a6-homelab-3d-printer-kit scroll naar beneden. 

 Daar zie je dit:  

 

 
 LET OP!! de plus en de min van de voeding zijn verkeerd om aangegeven! 

-5- Er is één M4 schroef met vleugelmoer nodig voor het heated bed. 

 Er zit één 5 mm gat in het bed, hiervoor heb ik een verzonken kop M4 schroef gebruikt 

 Uiteraard met bijhorende M4 vleugelmoer.  

 De gaten van het bed moet je verzinken! Let op!! de bovenzijde is de aluminium kant. 

-6- Plastic folie van heated bed montage frame ook tussen montage delen verwijderen. 

 Kan je meteen de diverse gaten en randen van dit frame afbramen. 

-7- Eindschakelaarsteun voor X- en Y- richting komen niet ver genoeg, nieuwe gemaakt. 

  

 

 

 

 

 X-plaatje is wat langer dan  

 Het meegeleverde plaatje. 

 Het nulpunt ligt nu boven  

 het bed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Y-montage blokje. 

 Ook hier komt het originele 

 blokje wat lengte te kort. 

  

 

 
  

 Op de foto zie je dat ik dopmoeren heb gebruikt, dit is niet noodzakelijk, alleen mooier. 

-8- Bevestigingsgaten voor de blowersteun verzinken,  Chinezen hebben toch echt een 

 hekel aan afwerken.  

https://www.youtube.com/watch?v=-tiHfzBQZpI
https://www.elektor.nl/anet-a6-homelab-3d-printer-kit


 -9- Blokje tussen riem bevestiging en bedframe, zodat de riem nu horizontaal loopt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

        Y-as bed-blokje. 
 

 Toen ik ging printen viel de kwaliteit erg tegen, ik vreesde voor een miskoop! 

 Het bovenstaande blokje onder het bed (Y-as) gaf een enorme kwaliteitsverbetering. 

 Door dit blokje loopt de aandrijfriem horizontaal en blijft de riemspanning constant. 

-10- De stijfheid van de gehele printer laat ook te wensen over. Plastic is toch iets te soepel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Ik heb daarom de printer met 4 M6 oogschroeven op een stevige houten plaat bevestigd. 

 Uiteraard kan en mag iedereen zijn eigen oplossingen hiervoor bedenken en toepassen.  

 Ik heb het op deze manier gedaan. Het bed heb ik verkeerd om gemonteerd. 

 Beschadiging wordt door de meegeleverde glasplaat voorkomen, dus laat ik het zo. 

-11- Verder heb ik nog wat verfraaiingen aangebracht, de al genoemde M8 dopmoeren. 

 Ook het display heb ik met M3 dopmoertjes aangebracht. 

 Het display heeft ook een aandachtspuntje: voor de verlichting hiervan is geen ruimte 

 vrijgemaakt. In de beschrijving adviseert men: draai het niet te strak aan….. 

 Nou, zo lust ik er nog wel eentje, een hoekje uitsnijden!! Dát hadden ze moeten doen. 

 Snij aan de achterzijde, aan de linkerzijde van het display-gat, een verticaal hoekje uit. 

 Nu kan je het display fatsoenlijk monteren, het zit dan niet scheef  in het gat. 

 Dat je dit met enige zorg moet doen moge duidelijk zijn, want het moet wel netjes! 



-12- Nadere info omtrent onze groep klik op: 

 https://zuid-holland.hcc.nl/organisatie/groepen/167-3d-printen/nieuws-3d.html  

 Heeft u content voor deze groep, stuur dit aan Luit Poppema: luithcc@live.nl 

 Of naar de web master Jan v.d. Pluijm:  jpcvdp@hccnet.nl  (let op, kan nu anders zijn!) 

-13- Pakket komt uit Nootdorp, geleverd door RepRapWorld  https://reprapworld.nl/ 

 Tip:  laat het papiertje op de pieper zitten, pieper maakt erg veel lawaai! 

  

Verder heb ik nog de filament spoelhouder aangepast. 

Op de as heb ik dopmoeren aangebracht, ik moest toch een heel doosje kopen. 

Omdat ik geen zin heb om telkens die dopmoeren los te halen, heb ik een 'dikke as' geprint. 

De as schuif je over de draadstang, hij zit strak om de draadstang. Afsluiten 

met dopmoeren en borgen met gewone M8 moeren. 

Vervolgens print je twee spoelhouders (gaten zijn ter verfraaiing, geen nut) 

Dan de afstandhouders, die plak je tegen de spoelhouder aan. De 

spoelhouders lopen zonder afstandhouders van de as af. 

                             STL bestanden zijn op te vragen bij Dré  (drejansen.1@gmail.com) 
 

 

Beugel 

Door die houten plaat is het geheel wat aan de 

zware kant, te zwaar om aan de printer zelf op te 

tillen. Daarom heb ik er een beugel overheen 

geplaatst. (dunwandige 15 mm CV buis). 

Nu kan je de boel makkelijk meenemen en 

verplaatsen, je verplaatst hem vaker dan je denkt. 
 

De printer is eindeloos verder te verbeteren, op het 

internet vindt je ontzettend veel varianten. 

Een leuke is toch wel de kabelbaan, veel mooier 

dan de spiraaldraad die er nu omheen zit. 

 

         

Een mailtje aan de HCC leden, klik op deze link: 
https://zuid-holland.hcc.nl/component/contact/contact/4-

ongecategoriseerd/45.html?Itemid=101 

 

Een mailtje aan de deelnemers van de werkgroep:  
hcc3d@googlegroups.com 
 

 

Groeten, 3Dré 
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Deel -2- ofwel: het vervolg        dec 2018 
 

Inmiddels is er een gespreksgroep voor deze printer opgericht. 

Natuurlijk, er zijn meerdere van deze groepen rondom de Anet A6, maar deze is van ons! 

Aanmelden door een mailtje te sturen aan:   hcc3d+subscribe@googlegroups.com 

Afmelden kan ook:  hcc3d+unsubscribe@googlegroups.com. 

Schrijf je ervaringen aan: hcc3d@googlegroups.com alle leden krijgen dan een e-mailtje. 

Lezen gaat prima, maar wil je 'meepraten' dan moet je een (gratis) google account aanmaken. 

Join the club! Er is, uitsluitend voor HCC leden een 3D interessegroep: https://3d.hcc.nl/ 

HCC Zuid Holland heeft, zoals meerdere afdelingen, ook een 3D werkgroep: 

 https://zuid-holland.hcc.nl/organisatie/groepen/152-3d-printen.html 
 

Zo, nu weer verder met de aanpassingen! 
 

Bed levelling 

Het bed, door 3 M3 en één M4 schroef met vleugelmoer (waarom dat grote gat van 5 mm?) 

Om het bed te levellen moet je de vier 

vleugelmoeren verstellen, dat is lastig. 

Hiervoor heb ik wieltjes en veerschotels 

gemaakt. De veerschotels houden de veer 

recht. (Van internet geplukt.) 

 

Bed isolatie. 

Onder het bed heb ik isolatie aangebracht, zodat het bed sneller 

opwarmt, deze isolatie is bij Ikea te koop, placemat (kurk). 
https://www.ikea.com/nl/nl/catalog/categories/departments/Textiles/20539/ 

Ik heb twee lagen op elkaar gedaan, met dubbelzijdig plakband aan het 

bed bevestigd. Houdt rekening met de ruimte voor de warmte sensor! 

Verder hoekjes uitsnijden voor de klemmetjes, waarmee de glazen 

plaat op het bed wordt bevestigd. 

 

Glazen plaat 

Eigenlijk geen glas, maar boriumsilicaat, iets ruwer oppervlak dan glas, voor goede hechting. 

De meegeleverde plaat is 20 x 20 cm, het bed is 22 x 22 cm. op zich geen probleem, zolang je 

kleine voorwerpen print. De klemmetjes komen net aan op de rand, schieten makkelijk los. 

Met een grotere plaat, voor € 20,- voorkom je deze ergernis.  

Te koop bij: https://www.123-3d.nl/3D-printer-onderdelen/Printbed/Glasplaten-p3118.html 

 

Z-hoogte 

De Z nulpunt kan je met één knop instellen, die knop moet je dan wel zelf 

maken. Omdat ik een en ander op een houten plank heb gemonteerd, is 

het bij mij iets grover uitgepakt dan zoals Jos, heeft gemaakt. 

Ik ben begonnen met een draadeind M6. 

Bovenaan een zwarte knop, die strak op de draadeind is geschroefd. 

In het midden een oranje blok met schroefdraad (M6) waarmee de hoogte 

wordt ingesteld. Je kan M6 schroefdraad printen, maar voor de soepele 

gangbaarheid even met een tap nasnijden, of de M6 draadeind met een 

boormachine een paar keer heen en weer halen. 

Dan een zwarte dop, voor de afwerking van de draadeind. 

De schakelaar wordt van de printer losgenomen en krijgt een eigen huisje 

waarin hij (zij?) wordt gemonteerd. 

 

../Documenten/HCC%20CLUBS/3D%20Zuid%20Holland/hcc3d+subscribe@googlegroups.com
../Documenten/HCC%20CLUBS/3D%20Zuid%20Holland/hcc3d+unsubscribe@googlegroups.com
../Documenten/HCC%20CLUBS/3D%20Zuid%20Holland/hcc3d@googlegroups.com
https://3d.hcc.nl/
https://zuid-holland.hcc.nl/organisatie/groepen/152-3d-printen.html
https://www.ikea.com/nl/nl/catalog/categories/departments/Textiles/20539/
https://www.123-3d.nl/3D-printer-onderdelen/Printbed/Glasplaten-p3118.html


  

 

 

 

 

 

 

Jos Richters heeft iets vergelijkbaars gemaakt, kleiner en 

mooier. Daar mag je natuurlijk ook voor kiezen. 

met deze zaken kan je de hoogte in één keer instellen. 

 

Netschakelaar 

Dit is niet de meest ideale plek voor 

een netschakelaar, maar ja, dáár zit 

een gat waarin een schakelaar met 

lampje past. Aan de achterzijde 

(netspanning) een beschermkapje 

voor de veiligheid. 

Aan de binnenzijde een rechthoek 

vormige uitsparing, waarin de schakelaar klemmend past 

 

Poep gebeurd 

Of zoals de Engelsen zeggen: shit happends  

Verstopte extruder, filament wilde niet meer, etc. schoongemaakt en weer verder, dit gebeurd 

wel vaker, maar na een aantal malen brak de filament geleiding, het M6 buisje met teflon 

voering. Nieuwe kopen, bij RRW kost dat veel geld, in Honkong moet je een maand wachten. 

Dus koop het op voorhand, want het kan jouw ook overkomen! 
 

banggood  5 draadeinden  € 5,75 
https://www.banggood.com/5PCS-M6X30-1_75mm-Thread-Nozzle-Throat-With-Teflon-

For-3D-Printer-Extruder-Accessory-p-1211316.html?rmmds=detail-top-buytogether-

auto&cur_warehouse=CN 

Helaas is deze iets korter dan het origineel, jammer, je moet dus even kunstvogelen!  
 

banggood nozzel schoonmaaknaalden  € 3,09 
https://www.banggood.com/10Pcs-0_425mmMix-Size-Nozzle-Cleaning-Tool-Drill-Bit-for-3D-

Printer-Hotend-p-

1362011.html?rmmds=cart_middle_products&ID=41527&cur_warehouse=CN 
 

banggood nozzels  met heaterblock   € 4,47 
https://www.banggood.com/3D-Printer-Heating-Aluminum-Block-Thermistor-With-0_4mm-

Nozzle-Kit-For-MK8-Extruder-p-

1091916.html?rmmds=cart_middle_products&cur_warehouse=CN 
 

 

Meteen maar een MOSfet schakelaar gekocht, want die grote stroom gaat op den duur toch 

moeilijkheden geven. (het schijnt dat de boel kan uitfikken! Dus: "better safe than sorry" 

En ja hoor, nog vóórdat ik het ding ontving, fikte de bedaansluiting er uit, ik heb de bedrading 

rechtstreeks aan het bed gesoldeerd, maar dat kan je ook met een AMP klemmetjes doen. 

De buitenste twee x twee pinnen (heater) staan parallel, de middelste twee 

zijn voor de temperatuursensor. 

banggood 3D printer bedverwarming mosfet  €  3,51 
https://www.banggood.com/MOSFET-High-Power-Heated-Bed-Expansion-Power-

Module-MOS-Tube-for-3D-Printer-Prusa-i3-Anet-A8A6-p-

1356434.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN 
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Hoofdprint 

Tijdens mijn experimenten moest ik even de print uitbouwen, dus alle draden loshalen. 

Bij het monteren was het even zoeken waar de stekkertjes weer in moesten. 

Meteen maar een plaatje van de posities. 

Let op!!! de + en de - van de voeding moeten zoals hier getekend! Dus + op de - van de print. 
 

Afschermkap 

Bij mijn andere printer zit de glasplaat op het bed vast gemonteerd. Op zich niet erg, maar als 

je 3D lak spuit kan het op den duur fout gaan. Ik heb hiervoor een kartonnen afschermkap 

gemaakt, zie foto's hieronder. Dit is de Rob Reimert printer. (nog steeds beter dan Anet) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pieperplug 

Bij de start en na elke reset, klinkt er een irritante pieptoon. 

Hiervoor heb ik een plugje gemaakt, veel helpt het helaas niet. 

Dit past in het gat naast het display. 

Je kan beter het papiertje op de pieper laten zitten! 
 

MOS FET 

Zoals eerder gezegd, een mosfet 

schakelaar gekocht, die wordt boven 

de print in een frame gemonteerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 Deze is voor onderaan            Deze is gebruikt, bovenaan. 

 Zou de tekenaar van dit voorwerp het zo geprint hebben?  

      Ik denk van niet, maar waarom teken je het dan zo?  

 

De mosfet is geplaatst, blijkt dat je slechts één van de bovenstaande 

frames nodig hebt. Ik heb de rechtste gebruikt, waarmee je het printje 

boven de hoofdprint monteert.  

Links sluit je het bed aan, rechts de voeding rechtstreeks aan. 

Het witte plugje sluit je aan op de oorspronkelijke bed aansluiting. 

Alle kabeltjes worden meegeleverd, alleen de voeding vond ik wel 

erg dun, daarvoor heb ik 2,5 mm
2
 gebruikt. 

 

 
 

SD kaartje 

De witte band achter de print is een verlengkabel waarmee ik het invoegpunt 

van de SD kaart boven op de printer heb geplaatst. Voor € 2,38 doe je het een 

stuk makkelijker! Het SD kaartje insteekpunt zit boven op de printer. Geen 

friemelwerk tussen de bedrading boven de hoofdprint. 

https://vod.ebay.com/vod/FetchOrderDetails?ViewPaymentStatus&purchaseOrderId=220000163978532 
 

Bedrading fatsoeneren 

Ali express  doosje met connectoren  €  1,70 
https://nl.aliexpress.com/item/230pcs-XH-2-54-Kit-in-box-2p-3p-4p-5-pin-2-54mm-Pitch-

Terminal/32751262161.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.22a04c4dVnlDov 

om de bedrading te fatsoeneren, moeten de connectoren worden vervangen. 

Hiervoor heb ik dit doosje gekocht, maandje geduld. 
 

ISP dongle  € 2,49  banggood 
https://www.banggood.com/3_3V-5V-USBASP-USBISP-AVR-Programmer-Downloader-
ATMEGA8-ATMEGA128-With-Download-Cable-p-

1179967.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN 

Ooit wil ik de firmware vervangen, daarvoor heb je een ISP programmer 

nodig, voor dit geld hoef je niet te gaan lenen. 
 

Groeten, 3Dré 
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