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Probleem-
oplossers

OPLOSSINGEN VOOR VEELVOORKOMENDE SLEUTELPROBLEMEN 

Goed gereedschap is het halve werk. 
Maar wat is goed gereedschap? 
Gereedschap dat je zelf aanpast? 
Gereedschap van de bouwmarkt? 
Digitaal gereedschap? Of gereedschap 
dat moeilijker kwijtraakt? Leer 
van gebruikerservaringen én 
kijk mee naar oplossingen voor 
veelvoorkomende sleutelproblemen. 

De normale fl exibele magneten blijven vaak halverwege al 
ergens plakken als je een gevallen onderdeel wilt oppakken.” 
 Sommige autotechnici passen gereedschap aan als het niet 
helemaal voldoet. De heer Van Dolder mailt: “Doppen die te 
dik zijn, slijpen we dunner. Zo kun je ze ook in krappe ruim-
tes gebruiken. Soms komt het voor dat steek- of ringsleutels 
te lang zijn. Die kort ik dan in.” 

 Kwaliteit en ondersteuning 
 Opvallend in de reacties is dat iedereen kiest voor goede 
kwaliteit. “Ik kies altijd voor een bekend gereedschapsmerk 
zoals Hazet, Gedore, Facom of Stahlwille. Het is belangrijk 
om goed gereedschap te gebruiken zodat je er op kan 
vertrouwen. De levensduur is belangrijk, maar als het toch 
kapot gaat, moet de garantie goed geregeld zijn. Als iets be-
zwijkt bij normaal gebruik moet er geen discussie ontstaan 
over kosteloze vervanging. Goed gereedschap is immers de 

 DOOR PAUL JANSSEN / FOTO’S GEREEDSCHAPSLEVERANCIERS 

 Vorige maand vroegen we je om je gereedschapservaring 
met ons te delen. Wat is je favoriete gereedschap, welk 
gereedschap mis je en wat doe je als het beschikbare 
gereedschap niet voldoet? Via Facebook, AMT Garageforum 
en e-mail kregen we veel reacties op onze vragen. Een greep 
uit die berichten: “Ik zou een verlengstuk kunnen gebruiken 
om bij tapeinden de schroefdraad te herstellen. Met de 
bestaande gereedschappen kun je geen slag maken omdat 
het opsnijgereedschap ergens tegenaan loopt”, meldt Aly 
Fennema. 
 Barend Broek is ANWB-wegenwachter. Hij heeft ook een 
suggestie met betrekking tot missend gereedschap: “De be-
kende lange fl exibele magneet om gevallen bouten, moeren 
en of ringen weer te pakken zou uitschakelbaar moeten zijn. 
Op straat is het lastig om een onderplaat te verwijderen. 

HIER IS 
VOLDOENDE 
RUIMTE. IS DIE 
ER NIET DAN 
WERK JE MET 
EEN RATEL DRIE 
KEER ZO SNEL, 
ZEGT FACOM
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basis van goed werk.” Arne Goderis deelt zijn ervaring met 
‘goedkoop’ gereedschap: “Ik denk dat iedereen in z’n begin-
jaren wel eens goedkoper gereedschap heeft gekocht in een 
supermarkt. Ik had daar een inbusset gekocht voor maar 
€ 3,-. Het enige voordeel van dat gereedschap was dat je 
de bout niet beschadigde, want de inbussleutel was eerder 
rond dan dat je de bout los had. Na een dag verdween de 
set bij het afval.” 

 Digitaal gereedschap 
 Behalve reacties over het reguliere handgereedschap 
stroomden er ook reacties binnen over andere praktische 
hulpmiddelen in de werkplaats. De heer Jacobs is truck-
technicus. Hij had een vrachtauto in de werkplaats staan 
die overmatig olie verbruikte. “Je kunt dan twee dingen 
doen: je demonteert de motor, of je gebruikt een inspec-
tiecamera. We hebben onze Snap-on-dealer gevraagd om 
een demonstratie met een digitale inspectiecamera. Na het 
verwijderen van de verstuivers konden we met de 5,5 mm 
lens de cilinders inwendig bekijken. Je kunt de camera op 
de computer aansluiten zodat de beelden op groot formaat 
zichtbaar zijn. Je kunt ook foto’s of video’s opslaan en ze met 
klant of fabrikant delen. In de cilinderwand waren krassen 
te zien. Op de zuiger was koolopbouw zichtbaar. De camera 
is onmisbaar in de werkplaats, het gebruik spaart veel tijd”, 
zegt Jacobs.   Een andere reactie komt van Marijke. Bij haar in 
de werkplaats gebruiken ze een Powerprobe-circuittester. 
“Die is onmisbaar”, schrijft ze in haar e-mail. “Andere handige 
gereedschappen die we gebruiken zijn een Midlock-span-
ningszoeker en een Fluke-multimeter. Daarbij gebruiken 
we allerlei koppelstekkers, meetpinnen, verloopstekkers, 
meetnaalden en testklemmen om zo de juiste waardes te 
kunnen meten.” 

 Klann: uitschakelbare magneet 
 Goed, tal van ideeën en suggesties dus. Maar wat adviseren 
de gereedschapsleveranciers? Klann Spezial Werkzeuge pro-
duceert speciaalgereedschap. Voor één van de genoemde 
problemen biedt Klann al een oplossing. “Wij leveren een 
uitschakelbare fl exibele magneet”, geeft Robert van der 
Meer van RS Tool, leverancier van Klann, aan. “De magneet 
bevindt zich in een huls. Daardoor kun je de magneet eerst 
naar de juiste positie brengen. Daarna kun je via een knop 
de huls verwijderen, waardoor de magneet zijn werk kan 
doen.” Ook voor het opsnijden van tapeinden heeft RS Tool 
een product, de universele 3/8” dop, met artikelnummer 
KL-0181-1, is geschikt om schroefdraad te herstellen. De dop 
is geschikt voor doorsnedes van 6 tot en met 12 mm. Omdat 
je de dop op bestaande verlengstukken kunt plaatsen, kun 
je hem zelfs in de kleinste ruimtes gebruiken. 

 Snap-on en Vynckier: dunwandige 
doppen 
 Ook Snap-on levert een magneet die het probleem van de 
wegenwachter oplost. De Snap-on PHT5 is een magneetpen 
met een hulsje om de magneet. Daardoor werkt de mag-
neet alleen op het metalen onderdeel dat zich recht voor 
de magneet bevindt. Onderdelen die zich aan de zijkant 
bevinden hebben geen invloed op de magneet. Ook voor de 
heer Van Dolder biedt Snap-on een kant-en-klare oplossing. 

Het bedrijf biedt dunwandige doppen aan. Volgens Arnold 
Vennink van Snap-on zijn het de meest dunwandige dop-
pen die verkrijgbaar zijn. “De S9714MK-bougiedop is een 14 
mm dop in 12 mm uitvoering. Die is onmisbaar bij BMW- en 
PSA-motoren”, zegt Vennink. Andere praktische handgereed-
schappen zijn de XDHFM-sleutels. Die zijn in verschillende 
lengtes verkrijgbaar en zijn erg slank. Het verlengen van 
steeksleutels met een pijp is niet nodig en ze zijn handig bij 
het (de-)monteren van bijvoorbeeld multiriemspanners en 
motorsteunen. Snap-on levert ook digitale momentsleutels 
met een ingebouwde gradenboog. De autotechnicus kan de 
sleutel op de bout plaatsen en per graad opratelen. Speciaal 
voor de wielservice levert Snap-on de TQFRN350, die heeft 
een zwenkkop zodat er geen verlengstuk nodig is om het 
spatbord niet te raken. 
 Net als Snap-on adviseert Vynckier dunwandige doppen. 
Vynckier is leverancier van Teng Tools. In het product-
assortiment van Teng Tools zitten verschillende dunwandige 
slagdoppen in de maten ¼”, 3/8”en ½”. Daarnaast levert 
Vynckier ratelsteekringsleutels met omschakelknop, ratel-
steekringsleutel met een 180 graden draaibare ratelkant en 
open pijpringsleutels, speciaal voor het los- en vastdraaien 
van pijp- en slangkoppelingen. 

 Sonic: nooit meer misgrijpen 
 Uiteraard gaat het niet alleen om speciaalgereedschap dat 
het werk makkelijker maakt. Sonic geeft aan dat niet alleen 
de kwaliteit van het gereedschap belangrijk is, maar ook de 

Speciaal voor de wielservice levert 
Snap-on de TQFRN350-moment-
sleutel. Die heeft een zwenkkop 
zodat er geen verlengstuk nodig is 
om het spatbord niet te raken.

‘DE CAMERA IS 
ONMISBAAR IN DE 
WERKPLAATS, HET 
GEBRUIK SPAART 
VEEL TIJD’
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nagedacht. “Het gereedschap ligt logisch bij elkaar, zo hoef 
je niet telkens tussen verschillende lades te wisselen.” 

 Toolspecial: sleutelen in diepe ruimtes 
 Ook Toolspecial levert een hulpmiddel dat dagelijks gebruikt 
kan worden. De Twist Action-ratel heeft een draaibaar 
handvat. Daarmee kun je zelfs in krappe ruimtes een slag 
maken. De ratel is uit te breiden met de Tite-Reach. Een 
gereedschap dat als verlengstuk fungeert. Je plaatst de ratel 
aan het ene uiteinde en de dop aan het andere. Een interne 
ketting brengt de slag van de ratel over naar de dop. Perfect 
om effi  ciënt in diepe ruimtes te sleutelen. 

 Gedore: hoe haal je de bout naar boven? 
 Gedore helpt de autotechnicus op een andere manier. Want 
een bout losdraaien is één ding, maar je moet ‘m ook naar 
boven halen. Dus ontwikkelde de gereedschapsfabrikant 
een handig verlengstuk met ingebouwde magneet. Losge-
draaide bouten worden zo vastgehouden. Het verlengstuk 
is universeel. Het is te gebruiken in combinatie met iedere 
sleutel of ratel met ½”-aansluiting, samen met alle gangbare 
dopsleutels met sleutelwijdtes 8 t/m 36 mm. Het verleng-
stuk is ook geschikt om bouten te plaatsen, daarvoor zorgt 
de geveerde stift in het verlengstuk. 

 Berner repareert plastic delen 
 Voor een standaard onderhoudsbeurt is een oliefi ltersleutel 
noodzakelijk. Berner levert een 16-delige oliefi lterdopset. 
Verder levert het bedrijf een oliefi lterspin, oliefi ltersleutel 
met riem en de oliefi ltersleutel met ketting. De oliefi ltersleu-
tel met riem is ook bruikbaar bij het losmaken van poelies 
en assen. Behalve dit gereedschap levert Berner een hele 
range aan carterpluggen en ringen. Voor het repareren 
van plastic onderdelen adviseert Berner de PlastoClip Set. 
Die is geschikt voor het repareren van kunststof delen 
zoals bumpers, koplampen, knipperlichten, radiatoren en 

De Tite-Reach fungeert als verlengstuk tussen dop en ratel. Je plaatst de 
ratel aan het ene uiteinde en de dop aan het andere. Een interne ketting 
brengt de slag van de ratel over naar de dop. Toolspecial levert dit hulpstuk.

inrichting van de gereedschapskar. Elke centimeter in de 
Sonic-karren is eff ectief benut. De autotechnicus hoeft niet 
meer naar het juiste gereedschap te zoeken, want al het ge-
reedschap ligt in foammatten. Op de matten staat de maat 
van het gereedschap. Je grijpt dus nooit meer mis. Nieuw 
in het Sonic-programma is de S9-gereedchapswagen. “Die 
is 369-delig en is een perfecte kar voor elke autotechnicus”, 
zegt Niels Veldt van Sonic. Over de indeling heeft Sonic goed 

De Quadro-adapterset bestaat uit twee verloopstukken. Door ze om te 
draaien beschik je over een andere aansluiting, zo heb je altijd het juiste 
verloopstuk bij de hand.

De nieuwe S9-gereedschapskar met 
369 stuks gereedschap biedt een 
goede basis voor elke autotechni-
cus, zegt Sonic.
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 Serenco: werkplaatslampen die niet 
kwijtraken 
 Het eerste advies van leverancier Serenco is de Power Probe 
III. Lezeres Marijke was al overtuigd. Wat zijn de voordelen? 
De Power Probe is perfect voor het testen van elektrische 
circuits. Je kunt de polariteit controleren en componen-
ten testen. De Power Probe is geschikt voor 12 en 24 volt 
boordspanning. Het systeem is tijdens het gebruik auto-
matisch gezekerd. Een ander hulpmiddel is de Powerhand 
SIN-100.0026. De werkplaatslamp is leverbaar in de kleuren 
groen, oranje of geel. Het voordeel van deze opvallende 
kleuren is dat je de werkplaatslampen niet zo snel kwijt 
raakt. De kans dat ze achterblijven in een voertuig is gewoon 
kleiner. En ook dat is een voordeel voor de werkplaats. 

Je draait een bout los op een 
moeilijk bereikbare plaats. En dan? 
Gedore helpt met een verlengstuk 
met ingebouwde magneet.

De Serenco-werklamp heeft een 
lichtbundel van 90 graden. De 
werktijd op de ingebouwde accu 
bedraagt 5 uur. De felgekleurde 
behuizing voorkomt dat je de lamp 
kwijtraakt.

?meer weten
Handgereedschap
Op zoek naar een nieuwe 
gereedschapskar of nieuw 
gereedschap? Waar moet je op 
letten? En wat is er verkrijg-
baar? Bekijk het op www.amt.
nl/6-2014.

‘EEN INTERNE 
KETTING BRENGT 
DE SLAG VAN DE 
RATEL OVER NAAR 
DE DOP’

interieurdelen. Het verwarmingsgereedschap werkt op een 
ingebouwde accu. Speciale clips zorgen voor een nieuwe 
sterke verbinding. Om het sleutelen in krappe ruimtes te 
vereenvoudigen levert Berner stiftsleutels met een lengte 
tot 360 mm. De extra lange varianten van deze sleutel zijn 
ideaal voor het afstellen van koplampen. De Torx-stiftsleu-
tels zijn innovatief: de kogelkop maakt het mogelijk om te 
werken onder een hoek van maximaal 25° ten opzichte van 
de schroefkop. Er zit ook een breuklijn in de sleutel. Mocht 
de kogelkop ooit afbreken, dan kan de sleutel als standaard 
rechte sleutel gebruikt worden. 

 Airco Frans: altijd het juiste verloopstuk 
 Airco Frans levert een stuk gereedschap dat de sleutelpro-
ductiviteit verhoogt. De Quadro-adapterset kost € 25,- en 
bestaat uit twee verloopstukken. Als je een andere dop op je 
ratel moet plaatsen met een andere aansluiting, draai je het 
verloopstuk simpelweg om. Een verloopstuk is geschikt voor 
3/8” en ¼”, het andere voor ½” en 3/8”. Zo heb je altijd het 
juiste verloopstuk binnen handbereik. Andere handige ge-
reedschappen van Aircofrans zijn fl exibele verlengstukken 
en de zogenoemde Handy. De fl exibele verleng-
stukken bestaan uit gehard metaal en zorgen voor 
een krachtoverbrenging over een grotere afstand. 
Ze zijn fl exibeler dan normale kruisblokken en kun-
nen grotere krachten aan. ‘Handy’ is een verleng-
stuk voor bijvoorbeeld steek- en ringsleutels. Die 
klemt de sleutels vast, waardoor de autotechnicus 
een grotere kracht kan produceren. Speciale haken 
zorgen dat de sleutels niet losschieten. Wel zo veilig. 

 Facom: ringsteekratelsleutels zijn 
sneller 
 Voor het standaard sleutelwerk levert Facom de 
467R-ringsteekratelsleutels. Die zijn voorzien van 
een vork- en ringkop. Werken met een vorkkop 
is effi  ciënter dan sleutelen met een traditionele 
steeksleutel. De ratel aan de andere kant levert nog 
meer tijdvoordeel op. Want volgens Facom werk 
je met een ratel drie keer zo snel. De ratel is prima 
geschikt in krappe ruimtes, want de rotatie begint 
al met vijf graden. Andere slimme producten zijn de 
467S-ringsteekratelsleutels. Die zijn extra kort, en 
40% compacter dan standaard ringsteekratel-
sleutels. De ratelfunctie is omkeerbaar door 
een hendel. De 467R is een scharnierende 
ringsteekratelsleutel, die perfect te gebruiken 
is in moeilijk bereikbare plaatsen. 
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