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GEREEDSCHAPPEN 
Productieve tools voor de werkplaats

Zelf je gereedschaplade inrichten
Het overzichtelijk inrichten van de gereedschapla-
de spaart veel tijd tijdens het gebruik. Je pakt elk
gereedschap ‘met de ogen dicht’ en ziet direct
wanneer er iets ontbreekt. Inlays zijn dan ook
populair, maar dwingen je tot een door de fabri-
kant gekozen inrichting. Snap-on introduceert het
Toolbed programma, waarmee u zelf een foam
inleg kunt ontwerpen. Dat kan online. In een data-
base zijn alle Snap-on gereedschappen te selecte-
ren en kan een eigen lay-out per lade worden
gemaakt. Het uiteindelijke lade-ontwerp wordt
vervolgens naar Snap-on verzonden, waar een
CNC-machine de ontworpen lay-out in speciaal
foam uitvreest. Zo’n maatwerk foam kost tussen
de 25 en 35 euro per lade.

Onverwoestbare
verloopadapter 
Deze nieuwe, opvallend
korte verloopadapter
van Snap-on kan zeer
hoge krachten overbren-
gen. Er zijn drie model-
len: 3/4 naar 1/2 (goed
voor 640 Nm), 1/2 naar
3/8 (230 Nm) en 3/8 naar
1/4 (51 Nm). Mocht het
toch eens mis gaan, dan

kan het aandrijfvierkant worden vervangen, dat
bespaart kosten.

Gemakkelijk verwijderen 
ruitenwisserarm
Toolsandstorage levert van KTC diverse automoti-
ve speciaalgereedschappen. Een aardig voorbeeld
van de inventiviteit van deze fabrikant is dit
demontagegereedschap voor ruitenwisserarmen.
Door het aandraaien van de knop komt de wisser-
arm gemakkelijk los van de as. Ook hardnekkig
vastzittende wisserarmen zijn zonder kans op ver-
buigen te demonteren.

Compacte bit-spinner
Deze mini spinner van
Midlock is geschikt voor
alle 1/4 duims bits. Op
plekken waar je met een
normale schroevendraai-
er niet bij komt, kun je
met de spinner prima uit
de voeten. Ideaal bij schroefwerkzaamheden ach-
ter het stuurwiel, werkzaamheden aan de airbag
of bij de montage van deurpanelen. Om de schroef
na het indraaien goed vast te zetten, kan aan de
andere kant van de spinner een 1/4 duims ratel
worden geplaatst. Voor een prijs van 3,95 euro
een uiterst handig hulpstukje.

Investeren in innoverend gereedschap loont!

Slim sleutelen
Goed gereedschap is het

halve werk en tijd is geld.

Beide waar, en dus alle

reden om de inhoud van

de gereedschapwagen met

regelmaat te actualiseren.

Dankzij slimme innovaties

van de gereedschapfabri-

kanten kunt u met minder

energie veel sneller wer-

ken. We vroegen de lever-

anciers naar hun laatste

noviteiten en doen in

woord en beeld verslag.

Auke Cupédo

In elke kar een geijkte momentsleutel
Sonic vindt dat je aan moderne auto’s niet meer
zonder momentsleutel kan werken. Daarom levert
men alle gevulde gereedschapwagens compleet
met geijkte momentsleutel. Een goed initiatief!
Heeft u een reeds ingerichte wagen zonder
momentsleutel, dan is deze nieuwe Sonic-set wel-
licht een aanrader. De set bevat een momentsleu-
tel, korte en lange ratel, kniegewrichtratel en bou-
giedoppen. Overigens levert Sonic momentsleutels
met een bereik van 3-30 Nm (1/4 duims) tot 40-
320 Nm (in 1/2 duims uitvoering). Zoals u van
Sonic gewend bent: de prijs is uiterst scherp.

Alle bits bij de hand
Voor een goede grip is de juiste maat schroeven-
draaier vereist. Maar het is niet altijd praktisch
om een groot assortiment schroevendraaiers mee
te nemen. Het kan gelukkig ook anders: met deze
Zebra-schroevendraaier van Würth heb je altijd
twaalf schroevendraaiers bij de hand. In het hand-
vat zit namelijk een slim magazijn met twaalf
schroefbits.
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Verrijdbaar werkstation
Deze Beta C38 is een imposante gereedschapwa-
gen én mobiele werkbank in één. Het werkstation
heeft een laadvermogen van ruim 1000 kg, brede
wielen en aan beide zijden een stevige handgreep.
De bovenste lade is meer dan 1 meter breed en
daardoor perfect geschikt voor groot formaat
gereedschappen. De 10 overige kogelgelagerde
laden zijn naar wens in te delen, ook de Beta
inlegmodulen passen erin. Voor de AMT-lezer biedt
importeur Kühne de C38 tijdelijk aan voor €650,-
netto, inclusief digitaal weerstation. Leverbare
kleuren zijn oranje, rood en een combinatie van
donker- en lichtgrijs.

Schade-diagnose met endoscoop
Bij schade-diagnose is de endoscoop een waarde-
vol instrument. Zonder tijdrovende demontage
van onderdelen ziet u ogenblikkelijk wat er mis is.
Hazet levert deze endoscoop met heldere koud-
lichtstraal (geen ontstekingsgevaar bij gasdam-
pen). De bruikbare lengte is maar liefst 100 cm.
De waterdichte sonde is slechts 6 mm dik en is tot
een kleine radius van 30 mm te buigen. Zo zijn
ook moeilijk bereikbare plaatsen goed in het
vizier te krijgen. Met adapters is de kijkhoek te
vergroten tot 90 of 110 graden.

Nooit meer brandplekken
Ongetwijfeld heeft u wel eens de arm verbrand bij
werkzaamheden aan een heet motorblok. Met
deze kevlar kous (€11,50) van Midlock komt dat
nooit meer voor. De kous heeft een aparte ope-
ning voor het doorsteken van de duim en past
zowel om de rechter als linker arm.

Mini trekker
Dit mini-trekkertje van KTC
komt onder andere van pas
bij het demonteren van
spatscherm-antennes. Daar
is de bevestigingsmoer
voorzien van twee gleufjes,
waar de pootjes van dit verstelbare trekkertje pre-
cies in passen. Lukt handmatig draaien niet, dan
kunt u er een dopsleuteltje op plaatsen.

Lange doppen met magneet
Een moertje of bout laten vallen in het motorcom-
partiment kan een tijdrovende zoektocht tot
gevolg hebben. Met deze magnetische doppen van
KTC laat je nooit meer iets vallen en kun je moe-
ren of bouten bevestigen op plaatsen waar je met
de hand niet bij kan. Praktisch is bovendien het
lange formaat van de doppen, zodat ook uitste-
kend schroefdraad niet in de weg zit tijdens het
vastdraaien. De 3/8 duims doppen met geïnte-
greerde magnetische ring, zijn verkrijgbaar van
M8 t/m M14.

Alldrive is niet éénkennig
Deze 18-delige Alldrive doppenset van Midlock is
werkelijk multifunctioneel. De doppen zijn voor-
zien van een speciaal profiel dat niet alleen metri-
sche bouten en moeren pakt, maar ook Torx, veel-
tand, Inch, BSF, BA en Whitworth draad. De 18-
delige set wordt compleet met opbergrail gele-
verd en kost €62,-.

Kranige schroefmachine 
in mini-formaat
Met dit snoerloze schroefmachientje van
Powerhand (importeur Serenco) kun je razendsnel
en zonder krachtinspanning schroeven. Hij draait
twee snelheden en heeft een maximum aandraai-
moment van 5 Nm. De slipkoppeling is in 16 stan-
den instelbaar. In 5-8 uur is de 4,8 Volt accu volge-
laden. De schroefmachine wordt als set compleet
met bits en koffer geleverd voor €37,95.

Ratelsleutels met kniegewricht
Sleutels met aan de ene kant een steek en de
andere kant een ratelende ring, zijn de nieuwe hit.
Ze zijn uiterst slank en leveren een belangrijke
tijdwinst op bij het sleutelen op moeilijk toegan-
kelijke plaatsen. Het gebruiksgemak wordt nog
groter wanneer de ratelende ring aan een kniege-
wricht bevestigd is. Dan kan er ook onder een
hoek bliksemsnel worden gerateld. Würth presen-
teert deze knieringratel-steeksleutels met sleutel-
wijdtes van 8 t/m 19 mm. Het powerdriv profiel
pakt bouten en moeren niet op de hoeken, maar
de flanken. Dat voorkomt beschadiging en ver-
groot de krachtoverbrenging.

Metaalboor centreert zichzelf
Wat valt er
te melden
over een
metaalboor?
Toch vinden
ook daar
innovaties
plaats.
Nieuw in het
Berner pro-
gramma zijn
de Topline en
Premiumline
metaalboren met een ‘split point’ slijpvorm. Dit
maakt vooraf centreren overbodig en voor het
aanzetten op het werkstuk is minder kracht nodig.
De platte punthoek van 130 graden voorkomt
happen en maakt ook in dun materiaal mooie
ronde gaten.

Momentsleutel met dubbele schaal
Stahlwille heeft een nieuw type ‘klikkende’
momentsleutel uitgebracht, de 730N-serie. Er zijn
diverse insteekgereedschappen op te plaatsen.
Bijzonder is de dubbele schaalverdeling, die een
zeer nauwkeurige instelling mogelijk maakt. Na
gebruik is terugstellen op ‘0’ niet nodig.
Vanzelfsprekend wordt de sleutel met kalibratie-
certificaat geleverd. Opnieuw justeren is erg een-
voudig en kan zonder demontage.
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Flexibele slangklemtang
Het aanbrengen en losnemen van slangklemmen is
vaak een hele toer bij diepliggende slangen in het
motorcompartiment. Deze 530 mm lange, flexibele
slangklemtang van Teng Tools is uiterst lenig. Bij
moeilijk bereikbare plaatsen voorkomt deze han-
dige tang een hoop gefoeter en spaart veel tijd.

Veelzijdig bitkoffertje
Een echt hebbeding, dit prachtig verchroomde bit-
koffertje van KS Tools (importeur Serenco) met
hoogwaardige inhoud. Behalve een ratelsleuteltje
met bithouder bevat het setje schroef-, inbus- en
torxbits in alle populaire maten én een verleng-
stuk. Ook een adapter om met 1/4 duims doppen
te kunnen werken ontbreekt niet. Het complete
koffertje past in de broekzak.

Handige ratelende schroevendraaier
Weer zo’n vernuftig gereedschap van Midlock met
een zeer vriendelijke prijs (€8,95). Deze SDR-Flex-
schroevendraaier voor 1/4 duims bits is voorzien
van een ratelmechanisme dat zowel rechtsom als
linksom werkt en kan niet alleen in rechte stand
worden gebruikt, maar ook onder een hoek van 90
en 45 graden. Dankzij het compacte formaat kun je
met dit schroefhulpstuk altijd uit de voeten.

Ratelsleutel komt overal
Ook Hazet gaat met de
tijd mee met een
assortiment ratelring-
steeksleutels. Dankzij
de draaihoek van 5
graden is altijd een
effectieve en dus pro-
ductieve slag te
maken. Er zijn model-
len met sleutelwijdte 8
tot 19 mm. Behalve
deze ‘gewone’ ratelsleutels levert Hazet ook deze
lange zwenkbare ringratelsleutels met T-greep.
Daarmee kunt u om een hoekje werken. Ze zijn
bijna 40 cm lang en dus perfect geschikt voor het
lossen en vastdraaien van diepliggende bouten en
moeren.

Wielmoeren nooit te vast
Gereedschappenleverancier Hazet biedt nu ook
een programma aantrekkelijk geprijsde luchtge-
reedschappen. Ratelsleutels, boormachines en
slagmoersleutels: Hazet biedt volop keus. Diverse
modellen slagmoersleutels zijn voorzien van een
ultralicht magnesium huis. Deze foto toont een
slagmoersleutel, speciaal voor wielmontage. Bij
het lossen van een moer of bout treedt het auto-
matische slagmechanisme in werking, maar niet
bij het aanhalen.
Dat gebeurt zonder
slag met maximaal
50 Nm. Zo zitten de
wielmoeren nooit
te vast!

Blaaspistool 
met lange nek
Heel handig zo’n luchtpistooltje,
voor het schoonblazen van machines,
componenten en het auto-interieur. Om
ook moeilijk bereikbare plaatsen effectief
schoon te blazen, heeft dit Hazet blaaspistool een
traploos uitschuifbare blaaspijp, Normaal meet die
165 mm, maar u kunt hem uitschuiven tot 280
mm. De prijs bedraagt slechts 15 euro.

Verstelbare 
hefboom
Bij Snap-on noemen ze
het een ‘prybar’ sleutel.
Je kunt er vastzittende
onderdelen door de hef-
boomwerking gemakkelijk mee los wippen. Een
slim vergrendelingssysteem borgt de bek in elke
gewenste stand ten opzichte van het handvat.
Naast drie standaard modellen is een 60 cm lange
uitvoering verkrijgbaar.

Geklonken waterpomptang
Wat is er bijzonder aan een waterpomptang, zult u
denken? Gedore’s nieuwe waterpomptang heeft
een geklonken scharnierverbinding in plaats van
de bekende bout-moer constructie, zodat de spe-
ling de gehele levensduur onveranderd blijft.
Dankzij de smalle en lange, zevenvoudig verstel-
bare bekken is de nieuwe Gedore-waterpomptang
ook op moeilijk bereikbare plaatsen te gebruiken.

Supersnelle slagmoersleutel
Nieuw van Ingersoll-Rand is de 1/2 duims slag-
moersleutel 231GXP met ‘close & impact’ techno-
logie. Dit zorgt voor een extra snelle hamerslag
waardoor de sleutel
bouten en moeren
uiterst snel los-
draait. In enkele
seconden genereert
de 231GXP een moment van 895
Nm. Het extra geharde slagmecha-
nisme waarborgt een lange levens-
duur. Andere kenmerken zijn de ver-
minderde vibratie en het geïsoleerde
handvat, dat ook bij winterse tem-
peraturen niet koud aanvoelt. AMT-
lezers kunnen deze nieuwe Ingersoll-
Rand sleutel bij Kühne tijdelijk kopen voor €115,-
netto.
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Met één klik van drie 
naar twee armen
Soms is er behoefte aan
een drie-armige trekker,
dan weer aan een twee-
armige. Vaak kan de trek-
ker worden ‘omgebouwd’
van drie naar twee armen
en vice versa. Teng Tools
introduceert een 7” poe-
lietrekker voorzien van
drie armen, maar die met
één simpele klik in een
twee-armige uitvoering
omgetoverd kan worden.
De capaciteit bedraagt 75-175 mm.

Motorspecifiek afstelgereedschap
De Franse fabrikant Facom staat bekend om z’n
topkwaliteit handgereedschap. Voor de autotech-
nicus biedt het merk ook speciaal automotive
gereedschap. Nieuw in dit programma zijn afstel-
koffers voor benzine- en dieselmotoren. Met dit
merkspecifieke afstelgereedschap is een belangrij-
ke tijdsbesparing te realiseren. Facom levert sets
voor Ford, Opel, Renault, VAG en PSA en ook kof-
fers die afgestemd zijn op inspuitsystemen van
Bosch, Nippondenso, CAV, Rotodiesel 
en Lucas.

Momentsleutel met 
kalibratieherinnering
Auto’s worden steeds meer hightech
en het aantal bevestigingen dat met
een nauwkeurig voorgeschreven
aanhaalkoppel moet worden vastge-
zet groeit gestaag. Gedore levert een
uitgebreid programma Rahsol
Dremotec momentsleutels, oplopend
in capaciteit van 1-5 Nm tot 140-750
Nm. Bijzonder is de jubileum uitvoe-
ring ‘Gold’ met een aanhaalbereik
van 40-200 Nm. De halfduims
momentsleutel onderscheidt zich
niet alleen door het goudkleurige
aluminium, maar ook door de kali-
bratieherinnering. Na 12 maanden of
5000 keer gebruik gaat er een led
lampje branden. Dan is het dus tijd
voor kalibreren, om de 3% nauwkeu-
righeid te handhaven. De adviesprijs
bedraagt €269,-.

Carolus: uiterst lenig
Ook Gedore is met een tweede lijn uitgekomen,
met een scherpe prijs-kwaliteit verhouding.
Carolus is de naam. Bijzonder is de Rastoflex-tk
handgreep waarop diverse opsteekgereedschap-
pen bevestigd kunnen worden, zoals ratel-, ring-
en steeksleutelkoppen.
Leverbaar zijn 1/4, 3/8,
en 1/2 duims uitvoerin-
gen. Het aandrijfvierkant
is in 14 vergrendelbare
standen ten opzichte van
de handgreep te verstel-
len. Ideaal bij lastig toe-
gankelijke bevestigin-
gen.

Quick sleutel heeft altijd grip
Soms zijn er van die verbindingen waar je onmo-
gelijk met een gewone sleutel bij kan, of waar een
gangbare sleutel niet op past. Dan is de Quick
sleutel van Franklin een uitkomst. Bouten, moeren,
wartels en koppelingen draai je er moeiteloos
mee los, ook wanneer je de sleutel er niet recht
op kunt zetten. Kühne levert twee uitvoeringen.
De één heeft een verstelbereik van 8-17 mm
(€ 9,95), de ander van 14-32 mm (€18,95). De
Quick sleutel heeft ook grip op rondgedraaide
bouten en moeren.

Alle sleutels bij de hand
Met een basisset gereedschap kan geen autotech-
nicus meer uit de voeten. De behoefte aan speci-
aalgereedschap groeit met de dag. En dus ook de
behoefte aan gereedschapwagens met meer
opbergruimte. Teng Tools heeft het antwoord met
deze 135 cm brede mobiele werkplek met maar
liefst 13 laden. Heen en weer lopen naar de kast
met speciaalgereedschap hoeft dus niet meer, de
technicus heeft alles bij de hand. De binnenzijde
van de robuuste wagen is versterkt met een chas-
sis van kokerprofielen, zodat zware lasten geen
probleem zijn. De laden kunnen volledig open
geschoven worden.

Leveranciers genoemde merken:
Berner

Berner Produkten

☎ (045) 533 92 62

www.berner.nl

Beta, Franklin, Ingersoll-Rand

Kühne Automotive

☎ (033) 254 22 11

www.kuhne.nl

Facom

Facom Gereedschappen

☎ (0347) 36 23 62

www.facom.nl

Gedore

Technag

☎ (0172) 42 73 50

www.gedore.nl

Hazet

Harrems Tools

☎ (030) 265 03 21

www.harrems.nl

KS Tools, Powerhand

Serenco Nederland

☎ (030) 241 50 11

www.serenco.nl

KTC

Toolsandstorage

☎ (0499) 46 28 28

www.toolsandstorage.com

Midlock

Pauwelussen SG

☎ (0226) 33 19 33

www.midlock.nl

Snap-on

Snap-on Tools

☎ (020) 568 26 66

www.snapon.com/nl

Sonic

Sonic Equipment

☎ (0299) 43 70 00

www.sonic-equipment.com

Stahlwille

Stahlwille

☎ (0162) 51 87 71

www.stahlwille.nl

Teng Tools

Vynckier Tools

☎ (015) 256 41 01

www.vynckier-tools.com

Würth

Würth Nederland

☎ (073) 629 19 11

www.wurth.nl
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