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GEREEDSCHAPPEN 
Noviteiten op het gebied van handgereedschap

Sneller sleutelen met meer gemak

Rechterhand van 
de autotechnicus
Met goed gereedschap werkt een autotechnicus veel productiever. Alle reden om de

inhoud van de gereedschapwagen periodiek tegen het licht te houden. De fabrikan-

ten van handgereedschap introduceren met regelmaat innovaties waar de werk-

plaats z’n voordeel mee kan doen. Hier een selectie van recente noviteiten.

Auke Cupédo

uit zes maten adap-
ters. Door de passen-
de adapter tussen de
snelkoppeling en de
leiding te schuiven
komt de sluitveer los
waarna de leiding
verwijderd kan wor-
den. De set is onder
meer geschikt voor
Ford, Peugeot,
Renault en Volvo.

Voor een vriendelijke
prijs van € 24,50 een
nuttige aanvulling
voor de gereedschap-
wagen. En dat geldt
ook voor de UV-
inspectielamp van
Midlock (€ 38,50)
waarmee gemakke-
lijk lekkages opge-
spoord kunnen wor-
den in airco- en koel-
systemen. De batte-
rijgevoede lamp is
ruim 50 cm lang en
bezit een dunne
flexibele as zodat
ook moeilijk bereik-
bare plaatsen besche-
nen kunnen worden.
Leverancier is
Pauwelussen Speciaal
Gereedschap. ●

Handig aircogereedschap
van Midlock
Midlock, toonaange-
vend in speciaalge-
reedschap, speelt ook
in op de aircotrend.
Steeds meer auto’s
zijn uitgerust met air-
cosystemen waarbij
de leidingen beves-
tigd zijn met snel-
koppelingen. Ook bij
brandstofleidingen
komt deze verbin-
dingstechniek voor.
Midlock heeft een
handige demontage-
set uitgebracht waar-
mee de snelkoppe-
lingen eenvoudig
gelost kunnen wor-
den. De set bestaat

heid. In de twaalf-
kant zijn ‘bruggen’
aangebracht die
voorkomen dat een
zeskant bout of moer
er doorheen schiet.
Deze blijft vast zitten
in de ratelkop waar-
door het monteren
van moeren en bou-
ten op plaatsen
waar de handen
niet bij kunnen
heel gemakkelijk
wordt. Door de
ratel een slag te
draaien kan de
sleutel
gewoon over
de bout of
moer schui-

ven en
kunnen

ook
twaalf-

kanti-
ge

moeren en bouten
worden los- en vast-
gedraaid. Heel ver-
nuftig.
Nieuw van Snap-on is
ook een universele
zesdelige demonta-
geset voor connecto-
ren (SGTT106). De
gereedschappen met
softgrip handvat zijn
uiterst sterk en ver-
vaardigd van RVS. In
de opbergetui zit
ook een kabelboom-
stripper waarmee
eenvoudig de mantel
losgesneden kan
worden om bij de
kabelboom te
komen. ●

Snap-on blijft innoveren
Met de Flex head
ratelring-steeksleutel
van Snap-on sleutelt
u dankzij de ratelen-
de ringsleutel super-
snel, en door het
kniegewricht onder
elke gewenste hoek.
Maar de sleutel heeft
nog een bijzonder-
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ook voelen door een
lichte trilling van de
handgreep. Deze
drievoudige signale-
ring biedt onder alle
werkomstandighe-
den optimaal
gebruiksgemak. De
IZO-momentsleutel
wordt in vele varian-
ten geleverd, ook
met ratelkop en
insteekgereedschap-
pen. De Memory-ver-
sie legt de aanhaal-
waarden vast in een
geheugen (tot 1000
stuks!). De waarden
zijn oproepbaar en
kunnen doorge-
stuurd worden naar
een PC. Belangrijk in
verband met ISO! ●

Bahco verhoogt
productiviteit
Snel sleute-
len in situa-
ties waar je
met gereed-
schap bijna
niet uit de
voeten kan:
de Bahco steek-rin-
gratelsleutel 1RM
maakt het mogelijk.
De sleutel heeft een
15 graden omgebo-
gen ringgedeelte.
Dankzij het ratelme-
chanisme met 72 tan-
den (actiehoek van
slechts 5 graden) kan
altijd de maximaal
mogelijke slag wor-
den benut. Voor het
veranderen van de
draairichting heeft
de sleutel een prakti-
sche omschakelknop
zodat deze niet van
de moer of bout ge-
haald hoeft te wor-
den. Het Dynamic-
Drive profiel van de
12-kant ring maakt
een grote kracht-
overbrenging moge-
lijk en heeft ook
optimale grip op
beschadigde bouten
en moeren. De Bahco
1RM is leverbaar in
de maten 8 t/m 24
mm, in drie sets en
twee modules voor
de gereedschapwa-
gen. De foto toont
een set waarop u
nog de naam Belzer
aantreft. Die merk-
naam wordt echter
vanaf heden niet
meer gevoerd: al het
gereedschap draagt
voortaan de naam
Bahco.
Bahco timmert ook
aan de weg met de
IZO-serie elektroni-
sche momentsleutels.
Het bereiken van het
ingestelde koppel
kun je niet alleen
zien en horen, maar

gereedschappen-
distributeur presen-
teert een speciale
gereedschapwagen
met vier gevulde
laden met Kukko-
trekgereedschap. De
kar is verrijdbaar, dus
kan meegenomen
worden naar de
werkplek. Dat is veel
efficiënter dan vast
opgestelde kasten of
panelen met derge-
lijk veel gebruikt spe-
ciaalgereedschap.
Behalve een groot
assortiment universe-
le in- en uitwendige
trekkers, speciale
poelietrekkers en

lagertrekkers, ver-
deeld over drie
laden, is één lade
gevuld met specifiek
APK-gereedschap
onder meer voor het
lostrekken van fusee-
en spoorstangkogels
en demontage van
wiellagers. Ook rem-
terugstelgereedschap
ontbreekt niet, even-
als moerensplijters.
Bijzonder aan de
nieuwe generatie
trekkers van Kukko
zijn de opvallend
smalle en platte bek-
ken. Een uitkomst
onder de moderne
motorkap, waar het

Gereedschapwagen 
vol trekgereedschap

woekeren is met
ruimte. Overigens
zijn er nog twee
laden van de Kukko-
wagen leeg, die naar
eigen inzicht gevuld
kunnen worden met
bijvoorbeeld veer-
spanners voor

Trekgereedschap
voor het verwijderen
van poelies, lagers
etc. zijn onmisbaar in
de moderne werk-
plaats. Er wordt
helaas nog veel mee
afgeklungeld. Vaak
ontbreekt de juiste
trekker zodat er
geïmproviseerd moet
worden, met bescha-
diging en tijdverlies
als resultaat, of de
trekker is weer eens
zoek en weg produc-
tiviteit. Harrems
Tools, importeur van
Kukko trekgereed-
schap heeft er iets op
gevonden. De

MacPherson-poten.
De complete kar met
inhoud kost 
€ 1.699,-. Er wordt
een Nederlandstalige
instructiekaart bijge-
leverd, waarop de
juiste toepassing van
elke trekker nauw-
keurig omschreven
staat. ●

gereedschappen-
markt.
Bijzonder in het KS
Tools assortiment zijn
de Gear-plus-sleutels
met ratelende ring,
waarmee snel gesleu-
teld kan worden ook
in krappe omstandig-
heden. De Gear-plus-
ratelringsleutels wor-
den geleverd tot en
met maat 34! Er zijn
diverse modellen,
met en zonder schar-
niergewricht, in kor-
te en lang uitvoering

en als steek-
ring of ring-
ring uitvoe-
ring. Ook KS
Tools hanteert
het praktische
modulesys-
teem voor de
inrichting van
de gereed-
schapwagen.
Serenco geeft
levenslange
garantie op KS

Tools en roemt de
gunstige prijs/kwa-
liteit verhouding.
Ook vermeldens-
waard is het nieuwe
Triple-plus dopsleu-
telsysteem van KS
Tools. De Triple-plus-
doppen hebben een
bijzondere vertan-
ding die niet alleen
raad weet met zes-
en twaalfkant metri-
sche moeren, maar
ook inchmaten pakt
en zelfs uitwendige
Torx! Dus drie-in-één!
Serenco vertelt u
graag meer over het

Serenco van start
met KS Tools

KS Tools-programma.
Meer informatie kunt
u ook vinden op
www.kstools.de.
Binnenkort verschijnt
de nieuwe KS Tools-
catalogus met 800
pagina’s! Eerdaags
brengt Serenco ook
een Nederlandstalige
catalogus uit. ●

Serenco Nederland,
bekend van onder
meer het Metrinch-
gereedschap, meldt
een belangrijke pro-
gramma-uitbreiding.
Men start met KS
Tools. Deze fabrikant
biedt een omvangrijk
assortiment handge-
reedschap, inclusief
gereedschapwagens.
Serenco gaat het
complete programma
voeren en wordt
daarmee een belang-
rijker speler op de
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als 712R, technisch
identiek maar zonder
hoekverdraaiings-
functie. Er zijn uit-
voeringen met een
bereik van 3-60 Nm,
10-200 Nm en 20-400
Nm. Ze
worden
compleet
met calibra-
tiecertifi-
caat gele-
verd.
Regelmatig
zelf contro-
leren of de
aanwijzing
van de momentsleu-
tel nog juist is kan
met de Sensotork
7707 W van
Stahlwille. Dit testap-
paraat is geschikt
voor metingen tot
1100 Nm. De bevin-

dingen zijn af te
lezen op een hand-
held computertje.
Ook kunnen de
meetwaarden via een
USB-kabel naar een
PC worden verzon-
den. ●

Nauwkeuriger aanhaal-
koppel met Stahlwille
Stahlwille introdu-
ceert nieuwe elektro-
nische momentsleu-
tels met display,
waarmee het aanha-
len van moeren en
bouten nog nauw-
keuriger verloopt. Bij
type 713R, met
insteek-ratelkop, is
niet alleen het aan-
haalmoment in te
stellen en af te lezen,
maar ook de ver-
draaiingshoek.
Daarvoor is geen
referentie-arm nodig.
Bij het bereiken van
het juiste koppel of
aantal graden volgt
een optisch en
akoestisch signaal.
De sleutel is zowel
rechtsom als linksom
te gebruiken. Deze
713R is ook leverbaar

mee de laden effici-
ënt zijn in te richten.
Je ziet het bovendien
direct als er gereed-
schap mist.
Opvallend aan de
nieuwe generatie
gereedschap van KTC
is het slanke ont-

werp, dat een uit-
komst is bij het sleu-
telen in krappe ruim-
ten. Alle ratels zijn
bovendien voorzien
van een borgmecha-
nisme dat voorkomt
dat een dop op een
moer achterblijft bij
het losnemen van de
sleutel. Dat laatste is
lastig op plaatsen
waar je moeilijk met
de handen bij kunt. ●

Slanker gereedschap 
van KTC
Toolsandstorage is
importeur van het
zeer hoogwaardige
Japanse NePros-ge-
reedschap. Naast dit
topmerk komt men
met een tweede lijn
van de Japanse fabri-
kant KTC. Ook op dit
gereedschap wordt
levenslange garantie
verstrekt. Voor de
gereedschapwagen
zijn complete modu-
les verkrijgbaar waar-

Dat geeft overzicht,
werkt sneller en
voorkomt misgrijpen.
Sinds kort levert Teng
Tools niet alleen het
gebruikelijke univer-
sele handgereed-
schap, maar ook
automotive speciaal-
gereedschap. In dit
programma lanceert
Teng Tools drie nieu-
we trays. Speciaal
voor motorreparaties
werd een 9-delige set
samengesteld met
slangklemtang,
slangklemschroeven-

draaier, pakkingge-
reedschap, klepveer-
spanner, cilindertes-
ter, montagepen
voor monteren en
demonteren van
borgringen en cilin-
derhoongereedschap.
Voor de wielservice is
er een 5-delige set
met drie diepe wiel-
slagdoppen met be-
schermhuls, een wiel-
gewichtentang en
een momentsleutel
met dradeninstelling.
Handig is ook de 10-
delige remmenset
met drie open ring-
sleutels, penuitdrij-
vers, hoonapparaat,
remklauwsleutel,
remveergereedschap
en remschijftrekker.
Al het gereedschap
uit deze modules is
ook los te bestellen.●

Teng Tools ook actief 
met speciaalgereedschap

Teng Tools heeft in
korte tijd grote
bekendheid gekre-
gen in de autobran-
che. Het merk biedt
‘veel’ gereedschap
voor een scherpe
prijs. Teng Tools
levert de handge-
reedschappen in han-
dige Tool Tray modu-
les, die zo in de
gereedschaplade
geplaatst kunnen
worden. De monteur
kan naar eigen
inzicht de modules
aan elkaar koppelen.

lastige klus zijn. Vaak
moet de schroeven-
draaier er aan te pas
komen om de vast-
zittende slangen los
te wrikken. Dat
levert soms een ver-
velende beschadi-
ging op aan slang en
handen. Facom heeft
een praktische tang
ontwikkeld waarmee
slangen zonder scha-
de en krachtsinspan-

ning heel gemakke-
lijk losgenomen kun-
nen worden. De tang
(DM.44) is geschikt
voor slangen van 24
tot 53 mm. Dankzij
de ergonomische
vormgeving is de
tang ook in krappe
situaties te gebrui-
ken, dus ook onder
de volgebouwde
motorkap bewijst die
dagelijks dienst. ●

Facom houdt 
koelslangen heel
Het verwijderen van
koelsysteemslangen
wil nog wel eens een
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Snap-on

Snap-on Distribution

☎ (020) 568 26 66

www.snap-on.nl

Stahlwille

Stahlwille

☎ (0162) 51 87 71

www.stahlwille.nl

Teng Tools

Rewer Tools

☎ (015) 256 41 01

www.vynckier-tools.com

Würth

Würth Nederland

☎ (073) 629 19 11

www.wurth.nl
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waarts buiten de
greep door zodat
ook de korte zij-aan-
drijving gebruikt kan
worden.
Ook nieuw zijn twee
borgveertangen,
voor in- en uitwendi-
ge borgveren. De
tangpunten zijn uit
hoogwaardig staal
vervaardigd en bre-
ken derhalve niet
snel af. Praktisch is
de slanke vorm van
de tangen, die vooral
bij diepliggende
borgveren een uit-
komst is, en de in het
scharnier weggewer-
kte openingsveer. De-
ze wordt niet vuil en
blijft goed werken.
Een laatste gereed-
schapnieuwtje van
Würth is een haakse
stiftsleutelset met
kogelkop in zakmes-
model. De sleutels
kunnen 180 graden
worden uitgedraaid
en zijn dus ook als
schroevendraaier te

gebruiken. Met één
druk op de uitdruk-
knop komen de stift-
sleutels naar buiten.
Vanaf sleutelwijdte 3
mm is de stiftkop
voorzien van een ver-
enstalen vasthoud-
ring die het boutje
vastklemt. Heel han-
dig voor het uitne-
men en plaatsen van
schroeven en boutjes
waar je moeilijk bij
kan. ●

Sleutelgemak van Würth
Würth brengt een
nieuwe serie Torx-,
inbus- en dopsleutels
uit met T-handgreep.
De T-greep is ver-
vaardigd van zacht
kunststof dat prettig
in de hand ligt. Alle
T-sleutels hebben een
in het handvat door-
lopende kling zodat
ze een grote kracht
kunnen overbrengen.
Bij de stiftsleutels
loopt de kling zij-

De sleutel heeft een
soort telwerk, waar-
mee het
ingestelde
koppel tot
1 Nm
nauwkeu-
rig is in te stellen.
Afleesfouten of
onnauwkeurigheden
behoren tot het ver-

leden. Hazet-im-
porteur Harrems
Tools levert de click-
lens momentsleutel
in een uitvoering met

Afleesgemak voor mechanische
momentsleutel

capaciteit van 40-200
Nm en 1/2 duims
aandrijfvierkant voor
een prijs van € 185,-.
De sleutel is opge-
borgen in een solide
kunststof koffer. ●

De meeste mechani-
sche momentsleutels
hebben een schaal-
aanduiding, waarbij
het nauwkeurig in-
stellen van het ge-
wenste aanhaalkop-
pel lastig is. Hazet
heeft er iets op ge-
vonden met de click-
lens momentsleutel.

Hazet, Kukko

Harrems Tools

☎ (030) 265 03 21

www.harrems.nl

KS Tools, Metrinch

Serenco Nederland

☎ (030) 241 50 11

www.serenco.nl

KTC, NePros

Toolsandstorage

☎ (0499) 46 28 28

www.toolsandstorage.com

Midlock

Pauwelussen SG

☎ (0226) 33 19 33

www.midlock.nl

Meer weten over deze tools?

Bahco, Belzer

Bahco Tools

☎ (0492) 58 23 33

www.bahco.com

Beta, Ingersoll-Rand,

Franklin

Kühne Automotive

☎ (033) 254 22 83

www.kuhne.nl

Facom

Facom Gereedschappen

☎ (0347) 36 23 62

www.facom.nl

Beta introduceert
een set bekledings-
vorken, vooral be-
doeld voor schade-
herstelbedrijven. Met
dit gereedschap is
het schadevrij de-
monteren van auto-
bekledingsdelen kin-
derspel. De set is op-
geborgen in een mo-
dule voor de gereed-
schapwagen. Beta
grijpt ook de voet-
balgekte aan met
een EK-actie rond de
oranjegekleurde C24-
gereedschapwagen.

Die wordt tijdelijk
aangeboden voor de
bijzondere prijs van 
€ 349,-. De wagen
heeft 7 laden, verste-
vigde hoeken, cen-
traal vergrendelings-
systeem en rubberen
ladenbekleding.
Franklin, een fabri-
kant die gespeciali-
seerd is in motoraf-
stelgereedschap voor
diesel- en benzine-
motoren, brengt di-
verse nieuwe gereed-
schapsets uit die zijn
afgestemd op de

Kühne houdt gereedschapwagen up-to-date
nieuwste motoren
van Europese auto-
merken. Dat zijn
onder andere Opel,
Ford en gecombi-
neerde sets voor
Peugeot/Citroën en
BMW/Rover.
Ook op het gebied
van persluchtgereed-
schap is er nieuws.
Kühne presenteert
de nieuwe Classic
serie van Ingersoll-
Rand. Deze aantrek-
kelijk geprijsde slag-
moersleutels zijn
technisch op een veel

Kühne Automotive is
een veelzijdig impor-
teur van gereed-
schap. In het om-
vangrijke programma
valt veel nieuws te
melden.

hoger niveau
gebracht, onder an-
dere door gebruik
van duurzamer mate-
rialen en het krach-
tige dubbel hamer
systeem dat eerder
voorbehouden was
aan de duurdere
Premium serie.
Kühne biedt de nieu-
we 131S slagmoer-
sleutel aan voor de

prijs van € 99,95
netto. ●
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