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Werkplaatsen investeren jaarlijks
duizenden guldens in equipment
voor heffen, wielservice, APK,
motordiagnose etc. Merkwaardig
genoeg wordt handgereedschap
pas vernieuwd als het oude is ver-
sleten of zoek geraakt. Toch be-
steedt een gemiddelde monteur een
belangrijk gedeelte van zijn (pro-
ductieve) uren aan handmatig sleu-
telen. Wanneer men met uitge-
kiend gereedschap sneller en
gemakkelijker kan werken, is dat
de aandacht en kosten meer dan
waard.

Bekijk daarom, samen met de
gereedschapsleverancier, van tijd
tot tijd de inhoud van de gereed-
schapswagens. Laat u adviseren of
de inventaris nog wel up-to-date is.
Niet alleen is er een voortdurende
evolutie gaande in bevestigings-
technieken, die aangepast gereed-
schap vereisen, maar ook kunt u
het werkplaatsrendement verhogen
met een geringe investering in
nieuwe, innoverende handgereed-
schappen.

Arbeidsomstandigheden
Ook ergonomie is een onderwerp
dat in de gereedschapsindustrie

met hoofdletters wordt geschreven.
Met minder inspanning een grotere
kracht overbrengen luidt het credo.
Dat levert een minder vermoeide
monteur op, wat de arbeidspresta-
tie weer ten goede komt. Gereed-
schappen met geoptimaliseerd de-
sign zijn ook schroef-, bout- en
moer-vriendelijker. De betere grip
voorkomt beschadigingen.

Voor het grijpen
De gereedschapskar van menig
monteur laat zich het best om-
schrijven als een chaotische ver-
gaarbak met gereedschap èn on-
derdelen. De monteur verdoet
kostbare minuten met het zoeken
naar de juiste sleutel. In de praktijk
gaat hiermee zelfs 5 procent van de
arbeidstijd verloren! Daar is de
klant, die per uur zo’n honderd
gulden krijgt doorberekend, be-
paald niet mee gediend. Maar ook
werkt een onoverzichtelijk opberg-
systeem het zoekraken van gereed-
schap in de hand. De monteur be-
merkt een tekort immers pas op
een veel te laat moment.

Gereedschap moet dus voor het
grijpen liggen of hangen. De rij-
dende gereedschapswagens, waar

het gereedschap hangend wordt
opgeborgen, vormen een produc-
tiviteitsverhogend alternatief. Ook
vakindelingen voor conventionele
gereedschapswagens, waarin de
contouren van elk gereedschap zijn
uitgespaard, zijn zeer doeltreffend.
Misgrijpen is er niet bij, en een
ontbrekend stuk gereedschap
wordt onmiddellijk opgemerkt. De
investering in dergelijke opberg-
systemen betaalt zichzelf ruim-
schoots terug.

Wetenswaardige innovaties
AMT ging bij de toonaangevende
leveranciers van handgereedschap-
pen op zoek naar wetenswaardige
noviteiten die uw aandacht zeker
verdienen. We doen verslag in
woord en beeld van onze ontdek-
kingen. De adressen van de leve-
ranciers van de genoemde gereed-
schapsmerken, treft u aan in een
kader aan het eind van deze repor-
tage. Daar kunt u natuurlijk ook te-
recht voor specifieke informatie,
prijzen en catalogi.

A.N. Cupédo

Uitgekiend gereedschap verlicht het sleutelen

Waarom moeilijk doen 
als het makkelijk kan?
De inhoud van veel gereedschapswagens is weinig bij de tijd en in veel gevallen

dringend toe aan een update. De gereedschapsleveranciers introduceren met

grote regelmaat slimme vindingen die het sleutelen aanmerkelijk veraangena-

men. Tijdwinst en minder inspanning zijn het resultaat. De productiviteit en ar-

beidsomstandigheden varen er wel bij.
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GEREEDSCHAPPEN
Slimme noviteiten uit de gereedschapsindustrie

Ratelen om een hoek
Een uitkomst bij het sleutelen op
plekken die krap zijn (startmotor,
spruitstuk etc.) is de F72IHR 3/8
ratel van Snap-on.Dankzij een
handige constructie kan de ratel-
kop in diverse posities ten opzich-
te van het hendel worden versteld
en vastgezet.Zo is elke bout en
moer bereikbaar en kan een zo ef-
fectief mogelijke slag worden ge-
bruikt.
(Snap-on Tools)

Haakse sleutel voor 
carburateur-afstelling
Bij het afstellen van carburateurs
moet men vaak een regelschroef
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enkele slagen verdraaien.Dat is
lastig wanneer je geen zicht hebt
op het werk.De CarbClik haakse
sleutel van Mac Tools biedt dan
uitkomst.Door aan de chromen
knop te draaien,verdraait het aan-
sluitvierkant (1/4 inch),waarbij
men bij elke halve slag een ‘klik’
voelt.Zo hoef je niet te zien wat je
doet.
(Mac Tools) 

Extra lange kogelkop-
inbusdop
Diepliggende inbusbouten zijn
moeiteloos te verwijderen met de
nieuwe Hazet-inbusdopsleutels in
140 mm lange uitvoering (serie

986 KK).Ze zijn leverbaar in de ma-
ten 5 t/m 12 mm en hebben een 1/2-
inch aansluiting.Dankzij de kogel-
kop kan men ook onder een hoek
werken.
(Harrems Tools)

Quick Clip klemt leiding 
hermetisch af
Voor veel reparaties is het nodig
om flexibele slangen (water,olie,
lucht,benzine etc.) af te klemmen.
Dat gaat effectief en snel met de
Quick Clip van Berner.De kunst-
stof tang is zelfs bestand tegen
remvloeistof.Een set van drie tan-
gen kost slechts ƒ 49,90.De rode
tang is voor leidingen tot 17 mm,

de grijze gaat tot 28 mm en de
blauwe tot 50 mm.
(Berner)

Metrinch spaart de moer
Opvallend aan het Metrinch ge-
reedschap is de bijzondere vorm.
De moer of bout wordt niet op de
hoeken belast,maar op de vlakke
kanten.Dit voorkomt beschadi-
gingen en er kan meer kracht wor-
den overgebracht,zonder dat de
sleutel ‘doorschiet’.Ook reeds be-
schadigde of afgeronde moeren
en bouten kunnen probleemloos
worden losgedraaid.Zoals de
naam Metrinch al aangeeft,zijn de
sleutels geschikt voor metrische

èn inch-maten.Een 25-delige set
vervangt een traditionele 67-deli-
ge set.Er zijn steek-, ring- en dop-
sleutels verkrijgbaar.
(Themans Zutphen)

Verstelbare griptang 
voor remreparaties
Nieuw van Beta is deze verstelba-
re griptang die,dankzij de specia-
le ronde neus,bij uitstek geschikt
is voor het afsluiten van remslan-
gen.Remreparaties zijn er snel en
vakkundig mee uit te voeren.De
introductieprijs bedraagt ƒ 45,-
excl.BTW.
(Kühne)
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hulsel met een aluminium inzet
(ook los leverbaar).Er is keus uit
drie maten:17,19 en 21 mm.
Voor een driedelige set geldt mo-
menteel een introductieprijs van 
ƒ 142,- excl.BTW.De impactdop-
pen zijn niet geschikt voor gebruik
op een luchtsleutel,maar die kunt
u bij lichtmetalen wielen beter
helemaal niet ter hand nemen.
(Kühne)

Adapter houdt dop stevig  
vast
Menig monteur slaakt nog wel-
eens een flinke zucht wanneer bij
het sleutelen op een moeilijk be-
reikbare plaats de dop van de ratel

valt.Dit kan eenvoudig worden
voorkomen met de nieuwe Hazet-
adapters met borgring.Ze zijn le-
verbaar met aansluitingen van 1/4,
3/8 en 1/2 inch.
(Harrems Tools)

Tamper Resistant Torx 
in grootformaat
Torx dopsleutels en -bits ontbre-
ken tref je tegenwoordig in vrijwel
iedere gereedschapskist aan.Dat
is anders met de grootformaat
Tamper Resistant Torx sleutels
(Torx ‘met een gaatje’).Ze zijn on-
der andere nodig voor de kopbou-
ten van Ford en de ruitenwisser-
arm van BMW.Midlock biedt

uitkomst met de TR Torx dopsleu-
tels in de maten 60,70 en 80 (prij-
zen vanaf ƒ 24,95).Overigens in-
troduceert Midlock ook een
veeltand-dopsleutel met maat 14,
waar grote behoefte aan bestond.
(Pauwelussen)

Griptang klemt aan 
drie zijden
Vise-Grip brengt een griptang op
de markt met een bijzondere bek-
vorm.De moer of bout wordt op
drie vlakke kanten vastgeklemd
en zit zodoende hermetisch opge-
sloten in de bekken van de tang.
Het ‘over de bout of moer’schieten
is er niet meer bij en er kan een
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Ratel voor éénhands-
bediening
Sandvik-Belzer heeft met haar
nieuwe ergonomische ratelsleu-
tel, type 8155-1/2,een prestigieuze
design-prijs in de wacht gesleept.
Behalve de ergonomische voorde-
len,heeft de sleutel tal van handig-
heidjes.Zo is hij met één hand te
bedienen.Het omkeren van de
draairichting gebeurt met een in
het handvat ondergebrachte scha-
kelring.De dop wordt moeiteloos
‘gelost’door één druk op een
knop.Verder zorgt een geïnte-
greerde snelschakelschijf voor
het snel aan- en losdraaien van de
dop.
(Sandvik Saws and Tools)

Tandloos ratelen
De jongste innovatie van het scan-
dinavische merk Tecos is het
Gearless-systeem,dat wordt toe-
gepast in ratelende ringsleutels,
ratelschroevedraaiers en dop-
sleutel-ratels.Kenmerkend is dat
voor het ratelmechanisme geen
tanden worden toegepast.Daar-
door kan een maximale slag wor-
den gemaakt en is in enge ruimten
een slag van minder dan 5 graden
mogelijk.Het mechanisme voor-
komt ook overbelasting,omdat de
sleutel simpel doorslipt.De ge-
toonde ‘stubby’is een zeer korte
Gearless ratel voor kleine ruimten.
(H.v.d.Zouwen)

Verstuivers wisselen 
bij VM-motoren
De nieuwste VM-motoren met
Bosch-injectie,die onder andere
worden toegepast door Chrysler,
Jeep en Range Rover,zijn voor-
zien van elektronisch gestuurde
verstuivers met een ongewone
sleutelmaat.Midlock heeft snel
voor een passende dop gezorgd,
de VDS-28 met sleutelwijdte 28
mm.De advies verkoopprijs be-
draagt ƒ 92,50 excl.BTW.
(Pauwelussen)

Impactdop beschermt 
lichtmetalen velgen
Conventionele doppen kunnen de
fraaie lichtmetalen velgen gemak-
kelijk beschadigen.Beta heeft hier
iets op gevonden,de impactdop.
Deze bestaat uit een metalen om-
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zeer grote kracht worden overge-
bracht.Er zijn drie maten lever-
baar die de sleutelmaten 7 t/m 28
mm afdekken.De prijzen variëren
van ƒ 33,50 tot ƒ 46,50.
(Tool & Box)

Robo-Grip stelt zichzelf 
automatisch in
Een traditionele waterpomptang
is niet altijd handig in het gebruik.
Er zijn twee handen nodig om de
bekken te verstellen.De Robo-
Grip waterpomptang is daaren-
tegen uiterst praktisch.De bekken
stellen zich automatisch in en
dankzij een veersysteem kan met
één hand worden gewerkt.Er is

een uitvoering met een bekope-
ning tot 31 mm en één tot 47 mm.
Beide zijn er met rechte of gebo-
gen bek.
(Tool & Box)

CDX, de nieuwe troef 
van Facom
De nieuwste vondst van Facom is
een dopsleutel-concept met een
aansluiting die niet vierkant is,
maar een X-vorm heeft.Voordeel
van dit CDX-concept is de enorme
sterkte.Het gevolg daarvan is dat
de CDX-sleutels de afmetingen
hebben van conventionele 3/8-
inch sleutels,maar de sterkte en
krachtoverbrenging bezitten van

1/2-inch sleutels.Het CDX-gereed-
schap is dus compacter, lichter en
slanker.Overigens past Facom in
de CDX-serie een moderne ratel
toe,waarbij de dopvergrendeling
te lossen is door een druk op de
knop.Prettig is ook de 5° verdraai-
ing per tand,wat een effectieve
slag in krappe situaties mogelijk
maakt.
(Facom)

Elektronische 
momentsleutel met 
voelbaar signaal
Daar waar het echt aankomt op
zeer nauwkeurige aanhaalmo-
menten en de montagegegevens

moeten worden vastgelegd,komt
de elektronische momentsleutel in
beeld.Voor de gebruiker heeft zo’n
sleutel als nadeel dat men niet
‘voelt’wanneer het ingestelde mo-
ment is bereikt.De nieuwe IZO elek-
tronische momentsleutels van
Sandvik-Belzer geven daarentegen
wèl een voelbaar signaal,en daar-
naast ook nog een licht- en geluids-
signaal.Ze zijn eenvoudig te pro-
grammeren met een normwaarde
en +/- tolerantie en hebben een uit-
gebreid intern geheugen.Ook kop-
peling met een pc is mogelijk.Ove-
rigens is de IZO even robuust als
een mechanische momentsleutel.
(Sandvik Saws and Tools)
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loren door het verbuigen van de
handvatten.De tang is onder an-
dere zeer geschikt om van boven-
af op de kop van een bout te wor-
den geplaatst.
(Snap-on Tools)

Ratelschroevendraaier 
met versnelling
Met deze ratelschroevendraaier 
(ƒ 116,40 excl.BTW) van Mac Tools
kunt u supersnel werken.De nor-
male overbrenging via het hand-
vat is 1 op 1.Pakt u echter het ver-
snellingshuis vast,dan wordt de
hand(vat)beweging vier keer ver-
sneld.Het systeem werkt links- en
rechtsom.Ook handig is de

schroevendraaier zònder versnel-
lingsmechanisme,maar met ge-
knikt handvat en lange stift.Daar-
mee kunt u zeer veel kracht
uitoefenen.
(Mac Tools)

Universele dopsleutel
Het ei van Columbus en een echt
hebbeding is de Gator Grip univer-
sele dopsleutel,die geschikt is
voor bouten en moeren van 7 tot
19 mm.De constructie is even sim-
pel als doeltreffend.De 54 hard-
stalen verende pennen in de dop
zetten zich automatisch naar de
vorm van de zeskantmoer,vleu-
gelmoer of vierkante moer.Ook

beschadigde moeren leveren voor
de Gator Grip geen enkel pro-
bleem op.De universele dopsleu-
tel,met 3/8-inch aansluiting,kan
aanhaalmomenten tot 130 Nm ver-
dragen. Importeur Groen Bevesti-
gingsmaterialen levert de Gator
Grip via Havam,ADN,Lasaulec/-
Apco,Unitool en Haheti.De bruto
prijs bedraagt ƒ 66,50.
(Groen Bevestigingsmaterialen)

Ringsleutel voor krappe 
ruimten
Een normale ringsleutel verdraait
per hoek 30 graden.Met deze
Micro Turn ringsleutels van Mac
Tools kunt u echter ook uit de voe-

Normale dop wordt 
magneetdop
Net zoals de magnetische schroe-
vendraaier,bestaat ook vaak be-
hoefte aan een magnetische dop,
vooral wanneer er wordt gesleuteld
op plaatsen die moeilijk toeganke-
lijk zijn.Met de 206XMSP Magneti-
sche Adapter Set van Snap-on
maakt u van elke dop met aandrijf-
vierkant van 1/4,3/8,of 1/2 inch,een
magneetdop.De dop wordt een-
voudig op de adapter geklikt,waar-
bij de magnetische stift de moer of
bout vasthoudt.Een slimme vin-
ding waar Snap-on patent op heeft.
(Snap-on Tools)

Tang voor Clic-type 
slangklemmen
Slangklemmen zijn er in een enor-
me diversiteit.Vaak is voor het los-
nemen en vastklemmen een spe-
ciale tang vereist.Zo ook bij de
zogeheten ‘Clic-type’slangklem-
men,die u onder andere tegenkomt
bij brandstofleidingen van VW,
Audi,Opel en Peugeot.Hazet levert
er nu een speciale slangklemtang
voor, type 798-2 met vaste bekken.
(Harrems Tools)

Griptang nieuwe stijl
Bij de conventionele griptang
wordt de handpalm nogal eens
pijnlijk ingeklemd.Facom’s nieuwe
T5 griptang is daarentegen uiterst
eenvoudig te spannen en te ont-
spannen.Voor het spannen worden
de handgrepen simpelweg naar el-
kaar toe getrokken,voor het ont-
spannen wordt de ‘schakelaar’in-
gedrukt.Nog een voordeel is dat de
onderbek vast is en de bovenbek
beweegbaar.Hierdoor is er altijd
goed zicht op het werkstuk bij het
inklemmen.Er is een versie met
kunststof en aluminium handvat.
Prijs vanaf ƒ 49,50 netto excl.BTW.
(Facom)

Pistooltang met enorme grip
Bijzonder van vorm is de 612EP
Pistol grip tang van Snap-on.Door
de omgezette ergonomische hand-
vatten kan men een enorme kracht
uitoefenen,die dankzij het hoog-
waardige materiaal (chroom-nikkel
molybdeen) volledig wordt overge-
bracht op het ingeklemde voor-
werp.Er gaat dus geen kracht ver-
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bits hebben een oppervlakte-be-
handeling ondergaan voor een
zeer lange standtijd bij continue
belasting.De bitpunt van elke
Magnator is aangepast voor een
betere krachtoverbrenging en een
vastere grip.
(J.B.Lintner)

Extra lange tang
Soms zit je verlegen om een extra
lange tang.Mac Tools levert deze
tangen met een lengte van maar
liefst 40 cm in rechte en 45 graden
gebogen uitvoering.Ze kosten
ƒ 115,30 excl.BTW per stuk.
(Mac Tools)

ten in krappe ruimten waar u
slechts een slag van 15 graden
kunt maken.Na elke draai aan de
bout wordt de sleutel omgedraaid
en weer een kleine slag gemaakt.
Vervolgens weer de sleutel om-
draaien etc.De Micro Turn platte
ringsleutels zijn verkrijgbaar in de
maten 8 t/m 19 mm
(Mac Tools)

Ribe-dopsleutel voor 
kopbouten
Naast de Inbus,Torx en Veeltand,
heeft de werkplaats te maken met
Ribe-bouten.Dit concept komt on-
der meer voor bij de kopbouten
van Alfa,Fiat en Lancia.Midlock

levert de maten 6 t/m 14.Ze kosten
pakweg ƒ 25,- per stuk en zijn 100
mm lang met 1/2-inch aansluiting.
(Pauwelussen)

Schroefbits van topkwaliteit
Schroefbits worden tegenwoordig
veel gebruikt.Helaas wordt er
nogal eens op bespaard,wat
schroefbeschadiging en tijdver-
lies tot gevolg heeft.De Ameri-
kaanse fabrikant Magna staat be-
kend om z’n kwalitatief hoog-
staande bits.Nieuw zijn de Mag-
nator ZRN en E-plus bits.Eerstge-
noemde zijn extra hard en hebben
een zirconium coating voor een
optimale slijtvastheid.De E-plus

Berner
Berner Produkten bv
Postbus 30034
6370 KA Landgraaf

(045) 533 91 33
fax: (045) 531 45 88

Beta
Kuhne bv
Hogebrinkerweg 18
3871 KN Hoevelaken

(033) 254 22 11
fax; (033) 253 60 09

Facom
Facom Gereedschappen bv
Postbus 134
4130 EC Vianen

(0347) 37 23 34
fax: (0347) 37 60 20

Gator Grip
Groen Bevestigingsmaterialen bv
Ampèrestraat 44-46
1446 TS Purmerend

(0299) 46 20 62
fax: (0299) 64 54 69

Hazet
Harrems Tools bv
Postbus 9600
3506 GP Utrecht

(030) 265 03 11
fax: (030) 262 64 24

MAC Tools
MAC Tools Arie Verstoep
Middelblok 77
2831 BK Gouderak

(0182) 37 30 93
fax: (0182) 37 44 32

Magna
Handelsonderneming J.B. Lintner
Postbus 369
3330 AJ Zwijndrecht

(078) 610 31 41
fax: (078) 610 35 74

Metrinch
Themans Zutphen bv
Postbus 115
7200 AC Zutphen

(0575) 59 57 00
fax: (0575) 51 58 34

Midlock
Pauwelussen Speciaal Gereedschap bv
Postbus 66
1720 AB Broek op Langedijk

(0226) 33 19 33
fax: (0226) 33 19 39

Robo-Grip/Vise-Grip
Tool & Box bv
Postbus 22
4844 ZG Terheijden

(076) 593 81 40
fax: (076) 593 81 41

Sandvik-Belzer
Sandvik Saws and Tools Benelux bv
Postbus 514
5700 AM Helmond

(0492) 58 23 33
fax: (0492) 58 23 20

Snap-on
Snap-on Tools bv
Postbus 54
2140 AB Vijfhuizen

(023) 555 19 44
fax: (023) 555 17 69

Tecos
Technische Handelsonderneming H. v.d. Zouwen
Parallelweg 4
6922 HR Duiven

(026) 311 33 07
fax: (026) 311 71 41
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