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GEREEDSCHAPPEN 
Nuttige aanvullingen voor de gereedschapswagen

Vuistratel voor krappe ruimten
Onder de motorkap is steeds minder ruimte voorhanden,
waardoor conventionele
‘lange’ sleutels hun
beperkingen hebben.
Uiterst handig zijn de
nieuwe vuistratels van
Gedore, verkrijgbaar met
3/8 en 1/2 inch aandrijf-
vierkant. De solide
kunststof greep is nau-
welijks groter dan de
hand. Dankzij de uitge-
kiende vorm kan er toch een grote kracht mee worden uitgeoe-
fend en met gevoel worden gesleuteld.

Tijdwinst bij vervangen wiellagers
Met de universele wiellager montageset 4930 van Hazet kan
veel tijd worden bespaard. Voor het uitpersen van het oude
lager en het inpersen van de nieuwe hoeft de veerpoot namelijk
niet te worden gedemonteerd. Zelfs de eventuele ABS-gever
kan op zijn plaats blijven, omdat de drukbus is voorzien van een
uitsparing in het huis. Door de fijne trapeziumdraad op de
draadspindel kan men met geringe krachtsin-
spanning een hoge druk op het lager uitoe-
fenen. De 25-delige set is geschikt
voor de meeste Europese auto-
typen en wordt geleverd met
duidelijke, geïllustreerde
gebruiksaanwij-
zing.

Uitgekiende gereedschappen voor snelle monteurs

Productiever

De productiviteit van een monteur wordt voor een belangrijk deel bepaald door het

gereedschap dat hem ter beschikking staat. Alle reden dus om de inhoud van de

gereedschapswagen regelmatig te actualiseren. AMT verzamelde interessante

gereedschapsnieuwtjes, waarmee monteurs sneller en met minder krachtsinspanning

kunnen sleutelen. Duidelijk in opkomst zijn gereedschappen met ratelmechanisme en

compacte sleutels voor het moeiteloos werken onder de steeds vollere motorkap.

Doe er uw voordeel mee!

Ratelende pijpsnijder
Een conventionele pijpsnijder moet men rondom de pijp draai-
en. Daar is niet altijd ruimte voor. De ratelende pijpsnijder van
KTC is wat dat betreft
het ei van columbus.
Ook wanneer men
slechts een beperkte
slag kan maken is
een pijp moeiteloos
door te snijden. Nog
een voordeel: deze
pijpsnijder hoeft men
slechts één keer vast
te draaien. Tijdens
het snijden draait het
ratelmechanisme het
snijwiel automatisch
verder vast.
Toolsandstorage levert de ratelende pijpsnijder voor € 69,99
compleet met twee verschillende snijwielen.

Heyco gereedschaps-
wagen is ruimtewonder
Havam heeft onlangs het programma uit-
gebreid met het Duitse kwaliteitsmerk
Heyco. Behalve handgereedschappen
levert Heyco ook een praktische gereed-
schapswagen: de Formel plus. Deze is
voorzien van 6 aan weerszijde uittrekbare
schuifladen en bovendien nog eens twee
laden in de kopse kanten van de wagen.
Ook opbergvakken en een werkblad met
antislipmat ontbreken niet. Alle laden zijn
middels twee cilindersloten afsluitbaar.
De wagen is in te richten met diverse
gereedschapsmodulen.
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Tangen met antislip handvat
Bij de ontwikkeling van
het nieuwe tangenpro-
gramma van Gedore,
kreeg vooral de grip veel
aandacht. De ergonomi-
sche handgrepen hebben
een tweecomponenten
bekleding, waarbij een
speciaal PU-antislippro-
fiel voor een perfecte
grip in de hand zorgt.
Met minder krachtsin-
spanning kan men grotere krachten overbrengen.

Steeksleutel met rateleffect
Ook in de automobielwerkplaats is de steeksleutel nog altijd populair. In
navolging van andere gereedschapsmerken brengt Bahco Tools nu ook een
snel-ringsteeksleutel uit van Belzer. De bijzondere vorm van het steekgedeel-
te maakt het mogelijk ‘over te pakken’ zonder de sleutel van de moer te
nemen. Dit ‘rateleffect’ maakt razendsnel sleutelen mogelijk. Aan de andere
zijde zijn de sleutels voorzien van een ringgedeelte met 12-kant Dynamic-
Drive profiel, dat zich onderscheidt door de uitstekende grip, óók op afgesle-
ten bouten en moeren. De Belzer 100M is verkrijgbaar in 10 maten en diverse
sets waaronder een module voor de gereedschapswagen.

sleutelen

Momentsleutels met
ratelkop
Nieuw in het Heyco-gereedschappen-
programma van Havam zijn de
Varitorque-momentsleutels. Ze zijn
leverbaar met geïntegreerde Varicat
omschakelbare ratelkop, maar ook
als uitvoering voor insteekgereed-
schappen. Het instellen van het
gewenste moment gaat simpel door
het verdraaien van de handgreep. Bij
het bereiken van het ingestelde
moment is dat hoorbaar en voelbaar.
Voor het zware werk zijn er 3/4 inch
momentsleutels die middels een
greepverlengstuk verlengd kunnen
worden tot 174 cm!

Nieuw: Franklin speciaalgereedschap
Kühne heeft het gereedschappenassortiment uitgebreid met speciaalgereed-
schap van de Britse fabrikant Franklin. Het kwalitatief hoogwaardige pro-
gramma richt zich op de grote Europese automerken. Verkrijgbaar is gereed-
schap voor de motor-
timing, blokkeer- en
afstelgereedschap
voor benzine- en die-
selmotoren, wielservi-
ce gereedschap, koel-
systeemtesters, span-
ningzoekers en diver-
se speciale ‘merk’s-
leutels. Met regel-
maat introduceert
Franklin nieuwe vin-
dingen. De foto toont
een benzine-compressietester, compleet met gecalibreerde manometer.

A.N. Cupédo

Reviseren schroef-
draad gloeibougie
Voor het reviseren van het schroef-
draad van gloeibougies, levert
Midlock een handige set (261-7, €
85,-). Bij een zwaar beschadigde
draad wordt het oude draad met een
ruimer weggesneden. Vervolgens
tapt men een overmaatse nieuwe
draad. Met een insert wordt vervol-
gens de nieuwe draad weer ‘terug-
gebracht’ naar de oorspronkelijke
draaddiameter van M10x1,0. De set
is geschikt voor een groot aantal
automerken. Midlock levert er
inserts voor korte en lange schroef-
draad bij.
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Gereedschapswagen met 
optimaal gebruiksgemak
Bij de ontwikkeling van de Chrono Jet-gereed-
schapswagen heeft Facom vooral de wensen van
de monteur laten prevaleren. De laden zijn 100%,
oftewel volledig te openen. Elke lade is afzonder-
lijk te blokkeren en gemakkelijk schoon te maken.
Zowel de gereedschapswagen zelf als de laden
zijn te voorzien van een identificatie. Het ABS
werkblad bovenop de wagen is bestand tegen
schokken en chemische werkplaatsproducten. Tot
slot is de Chrono Jet Arbo-vriendelijk, zo worden
de hielen beschermd door een afgeronde bodem-
plaat.

Omschakelbare handratel
Een slim gereedschap van nePros, geleverd door
Toolsandstorage, is de omschakelbare handratel.

Het gereedschap is
nog geen 3 cm lang
en 5 cm breed, zodat
men in de kleinste
hoekjes comfortabel
kan ratelen. Dankzij
de 72 tanden
bedraagt de aanzet-
hoek slechts 5 gra-
den. Met één simpele
handbeweging kan
de draairichting ver-
anderd worden. De
80NBRG3 handratel
kost € 15,99.

Universele schroef-
draadruimer
Van de Israëlische fabrikant Nes
introduceert ToolTech een schroef-
draadopzuiveraar voor binnen-
schroefdraad. Het bijzondere is dat
deze zich ‘aanpast’ aan de draad
waardoor met slechts vier typen 
een diameterrange van 12 t/m 54
mm wordt afgedekt. De Nes22 gaat
van 12 tot 16 mm, de Nes23 van 16-
20 mm, de Nes24 van 22-32 mm en
de Nes25 van 32 tot 54 mm. Er kan
zowel metrische als inch-draad mee
worden opgefrist. Uiterst handig!

Ultra schroevendraaiers 
voor krachtig schroefwerk
De nieuwe Ultra-schroevendraaiers van Hazet tonen op vier punten hun
kracht. Ze zijn in staat grote krachten over te brengen, zijn uit een sterk com-
posiet van vier verschillende materialen vervaardigd, beschikken bij de grote-
re maten over een aanzetzeskant en zijn voorzien van een ergonomisch opti-
male greep. Het handvat is overigens bestand tegen benzine, zuren en rem-
vloeistof en heeft een antislipbekleding waardoor zelfs met vette handen het
heft niet doordraait.

Universeel gereedschap voor
bedrijfswagenassen
Werkzaamheden aan wielnaven en assen van
bedrijfswagens en bussen leveren nogal eens pro-
blemen op omdat speciaalgereedschap niet voor-
handen is. Elora brengt nu uitkomst met een
modulair opgebouwd programma van universeel
gereedschap voor bedrijfswagenassen. De basisge-
reedschappen kunnen van verschillende draadrin-
gen en draadkoppen worden voorzien, om ze aan
te passen aan specifieke astypen. Het gereedschap
is onder meer geschikt voor het losdraaien van
ringmoeren, demontage van klemmoeren, het
lostrekken van poolwielen, monteren van de wie-
len, losnemen van sierdoppen etc. Importeur is
ToolTech, levering onder andere via Brezan.Slanke ringratelsleutel

Ratelsleutels zijn uiterst praktisch, maar vragen
doorgaans veel ruimte. Dat geldt niet voor de
steek-ringratelsleutels van Belzer. De slanke sleu-
tels zijn voorzien van een 15 graden afgebogen
ringgedeelte met geïntegreerd ratelsysteem. Voor
het omkeren van de draairichting volstaat een
druk op de omschakelknop, daarvoor hoeft de
sleutel dus niet losgenomen te worden. De 12-
kant sleutel is uitgevoerd met het Dynamic-Drive
profiel voor optimale grip. Dankzij de kleine 5 gra-
den ‘actie’hoek kan ook in krappe ruimten een
volledige slag worden gemaakt. Bahco Tools levert
de Belzer 1RM steek-ringratelsleutel in maten van
8 tot 19 mm.

Elektronische momentsleutel 
met voelbaar signaal
Daar waar het echt aankomt op zeer nauwkeurige aanhaalmomenten en de
montagegegevens moeten worden vastgelegd, komt de elektronische
momentsleutel in beeld. Dit type van Belzer laat niet alleen zien en horen dat
het ingestelde moment is bereikt, maar geeft het ook voelbaar door. De IZO-
momentsleutel is eenvoudig (digitaal) in te stellen en is even robuust als een
mechanische momentsleutel. Die laatste wordt overigens ook door Belzer in
vele uitvoeringen geleverd.
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Veelzijdige slinger-ratel
Een ratel werkt snel, maar de 3/8 inch slinger-ratel
van Snap-on werkt supersnel. Door de kop van de
ratel onder een hoek van 90 graden te zetten, kan
de ratel als ‘slinger’ worden gebruikt. Het gebo-
gen handvat voorkomt daarbij beschadiging van
de knokkels. Dankzij de slanke vorm, het 3/8 inch
aandrijfvierkant en de kleine 10 graden actiehoek
is de slinger-ratel (type FSLF936) ook voor het los-
en vastdraaien van moeilijk bereikbare bouten en
moeren prima te gebruiken.

Ratels met fijn-
vertanding
Ook Elora brengt nu een ratelserie
uit met extra kleine vertanding. In
krappe ruimten kan dan toch de
maximale slag worden benut.
ToolTech in Nieuwegein levert deze
UN-ratel van Elora met een aandrijf-
vierkant van 1/4, 3/8 en 1/2 inch. De
ToolTech-dealers voeren er momen-
teel een interessante actie mee.

Force bijzonder sterk 
Force is nog een betrekkelijke nieuwkomer op de
gereedschappenmarkt, maar de bekendheid groeit.
Men levert compleet ingerichte gereedschapswagens
voor een scherpe prijs met 5 jaar garantie. Nieuwe
items zijn een verbeterde schroevendraaierset en een
nieuwe tangenset. De ergonomisch gevormde handvat-
ten van de schroevendraaiers zijn direct op de S2-

chroom-van-
adium kling
gespoten en
zijn daardoor bijzonder sterk. Elke schroevendraaier
bezit een speciaal behandelde harde punt en de
grotere maten zijn voorzien van een zeskant.
Bijzonder in de tangenset is de verstelbare moer-
sleutel. Deze is vervaardigd van een composiet
materiaal en heeft een gebogen vorm zodat deze

altijd in de juiste (draai)stand gebruikt wordt. Het verstelmechanisme kent geen speling,
waardoor de moer of bout onbeschadigd blijft.

Snelste water-
pomptang
De Speedy van de
Duitse tangenfabrikant
Orbis is volgens Kühne
Automotive de snelste
waterpomptang ter
wereld. Deze ‘automa-
tische’ waterpomptang
neemt zonder ingewik-
keld verstelmecha-
nisme met één handbe-
weging de juiste pas-
vorm van het te klem-
men materiaal aan. De
tang heeft een lengte
van 25 cm en beschikt
over een grote klem-
kracht. De handvatten
zijn bekleed met
elastisch antislipkunst-
stof. De tang wordt nu
aangeboden voor de
speciale introductie-
prijs van ¤ 18,95.

Elke stiftsleutel een herkenbare kleur
Het zoeken naar de juiste stiftsleutel neemt kostbare tijd in
beslag. Daarom heeft PB Baumann de Rainbow-stiftsleutels uit-
gebracht, waarbij elke stiftsleutel een eigen kleur heeft en
daardoor onmiddellijk herkenbaar is. Afgebeeld de set 212LH-
10RB, bestaande uit 9 stiftsleutels met kogelkop. Het merk
wordt geleverd door Harrems Tools.

Slaggereedschap met schok-
absorberende handgreep
Facom introduceert een compleet
programma slaggereedschap-
pen dat voorzien is van een
‘gedempte’ handgreep. Deze
is vervaardigd van schuim-
rubber dat met gripmate-
riaal is bekleed. De terug-
slag wordt grotendeels
opgevangen door de veer-
kracht van het materiaal en
de semi-vrije schuifbeweging
van de handgreep. De slaggereed-
schappen liggen door hun ergono-
misch gevormde handgreep vast in de
hand zodat er grote kracht overgebracht
kan worden. Leverbaar zijn stiftuitdrijvers, doorslagen, centerponsen, koud-
en ritsbeitels en een automatische centerpons. Voor harde materialen zijn sta-
len koppen verkrijgbaar met grote hardheid en voor delicate materialen poly-
amide, aluminium en koperen koppen.

Blokkeerpen 
brandstofpomp
De VW-60 van Midlock is een 6 mm
dikke blokkeerpen voor het blokkeren
van de brandstofpomp bij alle Audi en
VW TDI-motoren vanaf 1997. Hij heeft
een nauwkeurige passing en is door de
kunststof draaiknop gemakkelijk te
plaatsen. De pen is voorzien van het
voorgeschreven breekgat en een uitspa-
ring aan de voorzijde. Voor € 10,21 ver-
rijkt hij de gereedschapswagen.
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Bougiedraad ruimen van binnenuit
Bougiedraad in een lichtmetalen cilinderkop, kan gemakkelijk
beschadigen. Het ‘opzuiveren’ van de draad is dan de remedie,
en liefst zonder de kop te demonteren. Nadeel is dat het ruimen
van buitenaf gebeurt, waarbij de draadruimer zich eerst door de
beschadigde draad werkt, alvorens goed geleid te worden door
het onbeschadigde draad. Dat komt het resultaat niet ten
goede. Snap-on ontwikkelde een bijzondere draadopzuiveraar
die zonder de kop te demonteren het draad toch van binnenuit
ruimt. Dat geeft een optimale ‘geleiding’ terwijl vuil en metaal-
deeltjes naar buiten worden afgevoerd. Het gereedschap wordt
in het bougiegat gestoken. Door het verdraaien van het binnen-
werk expandeert de opzuiveraar tot de draaddiameter. Daarna
wordt deze uit het bougiegat gedraaid waarbij de draad
keurig gezuiverd wordt.

Er zijn vier modellen voor
bougie-afmetingen van
10, 12, 14 en 18mm.

Ratel met mini-slag
en maxi-kracht
De ratel is het favoriete gereed-
schap van elke monteur. De beperk-
te ruimte onder de motorkap vraagt
om ratels met een fijnere vertan-
ding, dus kleinere slag. Nadeel van
die constructie is dat het mecha-
nisme in de ratel veelal minder sterk
is. Zo niet bij de HTC-ratel van
MacTools. Die maakt een slag van slechts 6 graden, en is deson-
danks uiterst sterk. Een levenslange garantie is het tastbare
bewijs. Het geheim schuilt in het grote contactvlak tussen het
tandwiel en de omschakelpal. Bovendien drukken de tandwielen
dichter tegen elkaar aan zodra er meer kracht op de ratel wordt
uitgeoefend, wat dooslippen vrijwel onmogelijk maakt.

Elektrisch gereedschap
met snelopname
Nieuw in het programma van Viba
zijn de elektrische gereedschappen
van de Duitse fabrikant Kress. Actuele
items voor de automobielwerkplaats
zijn de haakse slijpers, boormachi-
nes en accuboormachines. Kress
maakt gebruik
van universele
(snel)opnamesy-
stemen voor
boren, zaagjes, schuurschijven en
slijpschijven. Bij de haakse slijper
kan de as met een knop wor-
den geblokkeerd, waarna
men met één hand de
schijf wisselt.

Portierbekleding 
schadevrij verwijderen
Van fabrikant KTC levert
Toolsandstorage een handige portierbe-
kledingstang met hulpstuk, ideaal voor

het eenvou-
dig losnemen van klemmen en clips waarmee por-
tierbekleding bevestigd is. De klemverwijderaar is
vervaardigd van kunststof om beschadigingen aan
het plaatwerk en de interieurbekleding te voorko-
men. Deze set, type 70CCP2, kost € 30,99.

Gereedschapswagen met elektronisch slot
Er is veel te besparen door monteurs persoonlijk verantwoordelijk te maken
voor hun gereedschap. Dan moet de gereedschapswagen natuurlijk wel op
slot kunnen. Beta’s nieuwe
gereedschapswagen, de
C29SP2, is uitgerust met
een elektronisch slot voor
het blokkeren van de
laden. Die openen pas na
het intoetsen van een per-
soonlijke pincode. Een
ander handigheidje is dat
de wielen van de wagen
blokkeren door licht aan
het handvat van de wagen
te draaien. Dat werkt veel
handiger dan de bekende
voetbeugel. De laden zijn
overigens zwaar te
belasten en zijn door
middel van een druktoets
onafhankelijk van elkaar
te openen. De adviesprijs
bedraagt € 800,-.

Nokkenas borgen zonder 
klepdekseldémontage
Met behulp van de VW-130 blokkeerplaat van Midlock kunt u
bij de 1.9 TDI en SDI-diesels van Audi, VW, Seat en Skoda de
nokkenas borgen zonder het klepdeksel te demonteren. Dat
spaart veel tijd. Het borgen van de nokkenas is onder meer
nodig bij het vervangen van de distributieriem en de water-
pomp. Voor het bevestigen van de blokkeerplaat moet wel de
vacuümpomp worden verwijderd, maar dat is een eenvoudige
handeling. Dit slimme gereedschap kost slechts € 25,87. Met
één grote beurt terugverdiend!
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