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Innovatieve gereedschappen sparen tijd

Slimme sleutels
De autotechniek evolueert, evenals de bevestigingstechnieken. Wie productief wil blijven
sleutelen, zorgt dat de inhoud van de gereedschapwagen meegroeit. AMT ging op zoek naar
nieuwe, innoverende, handgereedschappen waarmee de autotechnicus beter en vooral sneller presteert. Dat is goed voor het werkplaatsrendement én de klanttevredenheid!
Auke Cupédo
Betaalbaar gereedschap
voor de liefhebber
Toolcraft is een Zwitsers gereedschapmerk, dat
fraaie gereedschapsets levert met een aantrekkelijke prijsstelling. Afgebeeld is de nieuwe zwartverchroomde Black Edition 1/4 duims set, die voor
72,50 euro uw eigendom is. Toolcraft past bij haar
doppen het SLS, SuperLock Systeem toe. Het gegolfde profiel pakt de moer en bout bij de vlakke
kant in plaats van de hoeken. Daardoor is optimale
grip verzekerd en zijn beschadigde moeren gemakkelijk los te draaien. Het Toolcraft-programma biedt
ook scherp geprijsde ratelende momentsleutels.

Handgreepratel met
telescopisch verlengstuk
Het wordt steeds krapper onder de motorkap en
dat maakt het sleutelen er niet eenvoudiger op.
Soms is het korte verlengstuk te kort en het lange
verlengstuk te lang. Gedore introduceert een reuze
praktische dopsleutelset met telescopisch verlengstuk. Deze is in stappen van 10 mm uitschuifbaar
van 186 tot 296 mm. Een bijgeleverde omschakelbare T-greepratel zorgt voor optimaal sleutelgemak. De 37-delige set (20XLU-3T) wordt compleet
geleverd met bits en doppen.

Speciaalgereedschap
voor kunststofmoeren
Om de brandstofsensor of ondergedompelde
brandstofpomp in de tank te vervangen, moet bij
sommige auto’s een grote kunststof-‘moer’ worden losgedraaid. Die beschadigt snel als er standaardgereedschap wordt gebruikt. Facom ontwikkelde voor dit doel de DM.JPB, waarmee de kunststofring zonder schade te berokkenen eenvoudig is
los en vast te draaien. Het hulpstuk is geschikt
voor ringdiameters van 89 tot 170 mm. De slanke
vingers klemmen zich vast zodra er aan de zeskantmoer wordt gedraaid.

Trekker met schaalverdeling
Zelfs bij het bekende trekkergereedschap zijn innovaties te ontdekken. Gedore presenteert een
trekker met schaalverdeling en drukknopbediening. Dit maakt het symmetrisch instellen van de
trekkerhaken erg eenvoudig. Met een druk op de
knop wordt de haak ontgrendeld en over de traverse geschoven. Bij het loslaten van de knop is de
haak meteen vergrendeld.

Schadevrij losnemen van autobekleding
Het verwijderen van bekleding en kunststofdelen met gebruik van
verkeerd gereedschap zorgt voor schade en dus een extra kostenpost. Voor 46 euro levert Midlock een set met vijf cliptrekkers,
waarmee allerhande bevestigingsclips moeiteloos zijn los te werken. Dankzij de slanke vorm duw je de trekker gemakkelijk achter
de bekleding. De set (1125) bevat zowel rechte als gebogen cliptrekkers, zodat u er overal mee uit de voeten kunt.
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Meer weten over
handgereedschap?
Ringratelsleutel als multitalent
Sonic introduceert een opmerkelijk veelzijdige ringratelset. Met één sleutel
kunt u metrische maten aan van 8 t/m 19 mm en de populaire E-torx-bevestigingen van E8 t/m E22. De juiste dop klikt u simpel in de ratelsleutel, waarna
u razendsnel moeren en bouten los- en vastratelt. Sonic levert de 19-delige
set in een fraai koffertje. Een hebbeding voor de techneut.

Zoekt u leveranciers van mechanisch, pneumatisch,
elektrisch en hydraulisch gereedschap? Of bent u toe
aan een nieuwe gereedschapwagen?
Ga naar www.AMT.nl/handgereedschap, waar we u in
contact brengen met de vele gespecialiseerde aanbieders. Ook treft u er wetenswaardige artikelen aan over
de werkplaatspraktijk, waarin het gebruik van speciaalgereedschap centraal staat.
Wie geabonneerd is op de AMT e-mail nieuwsbrief, ontvangt ook een speciale nieuwsbrief waarin handgereedschap, sleuteltips en gereedschapopbergsystemen
centraal staan.
Nog geen gratis nieuwsbriefabonnee?
Ga naar www.AMT.nl en klik bovenin op de tab
‘Nieuwsbrief’, waarna u zich eenvoudig registreert.

Automatische
oliefiltersleutel
Oliefilters kunnen hardnekkig vastzitten en zijn ook vaak moeilijk bereikbaar. De Facom U48 automatische
oliefiltersleutel maakt het u gemakkelijk. De klemband is met een simpele handeling in te stellen, waarna
het oliefilter door het rateleffect snel
losgedraaid kan worden, ook in
krappe ruimten. De Facom-oliefiltersleutel past om oliefilters van 66 tot
105 mm.

Zijkniptang voor
het zware werk

Topper onder
de ratelsleutels

Nieuw in het gereedschappenprogramma van Berner is de Heavy Duty
zijkniptang. Zoals de naam al suggereert, is deze bij uitstek geschikt
voor het zware werk. Knippen van
dikke materialen kost weinig kracht
dankzij de extra hefboom in de tang.
Ten opzichte van standaardzijkniptangen is de benodigde knijpkracht
met 40% teruggebracht. De Heavy
Duty zijkniptang
kost 43 euro.

De FLF80 ratel van Snap-on is niet alleen
oogstrelend om te zien door z’n slanke
en gladde design, maar is ook technisch
doordacht. Zo is er een 80 tands ratelmechanisme met dubbele pal toegepast
(Dual 80 technologie). Daardoor kan een
maximale slag worden gemaakt. Omdat
er steeds zeven tanden in contact staan
met het tandwiel, kan maar liefst 339
Nm worden overgebracht met een
3/8 duims ratel. Bijzonder is ook de
platte constructie. In combinatie met
de korte doppen van Snap-on kunt u in
de kleinste ruimten uit de voeten.
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Schroevendraaiers met momentinstelling
Ook schroefverbindingen zijn soms uiterst kritisch en moeten met
een nauwkeurig moment worden vastgezet. Gedore levert twee
draaimoment-schroevendraaiersets waarmee een juist aanhaalmoment verzekerd is. Het gewenste moment is instelbaar op de handgreep. Het bereiken van het ingestelde moment is hoorbaar en
voelbaar. De 25-delige set bevat tevens bits, doppen en verlengstukken. Er is keuze uit een maximum koppel van 3,0 of 5,4 Nm.

Momentsleutel met hoekverdraaiing
Steeds vaker moeten kritische verbindingen met een combinatie
van aanhaalmoment en hoekverdraaiing worden vastgezet. Dat vereist het gebruik van een momentsleutel én een losse gradenboog.
Veel handiger is de TechAngle van Snap-on, die een momentsleutel
en hoekverdraaiingsmeter in één sleutel combineert. Dat werkt veel
sneller en nauwkeuriger. Na het bereiken van een ingesteld moment, telt de TechAngle automatisch door in graden. Ideaal voor
cilinderkopbouten.
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Nooit meer
een dop kwijt

Vibro-extractor trilt bougies los
Bougies en gloeibougies zitten soms zo vast door corrosie en
koolaanslag, dat er risico bestaat op breuk bij het losdraaien.
Müller-Werkzeug is behulpzaam met de Vibro-extractor. De speciale slagmoersleutel brengt een trilling over op de bougie die
daardoor lostrilt. Het maximum moment is instelbaar tot net
onder de afbreekgrens van de bougie. De Vibro-extractor is ook
van nut bij het losdraaien van bouten waarmee de onderbeplating is vastgezet. Bij sommige auto’s is dat nodig voor het olieverversen en kost veel tijd. Bij de set zitten diverse doppen en
een slagvast kniestuk.

Bent u ook altijd op zoek naar de
juiste dop? Zonde van de tijd, nietwaar? Uitkomst bieden de magnetische dopsleutelhouders van Kamasa. Pauwelussen Speciaalgereedschap levert ze als 3-delige set voor
1/4, 3/8 en 1/2 duims doppen. Elke
verchroomde houder biedt plaats aan
10 doppen. Bijzonder is dat de magnetische houder de doppen zelf niet
magnetisch maakt. De houders (nummer Z-55851) kosten slechts € 23,77
excl. BTW per set van drie. Ze zijn
ook aan de achterzijde magnetisch,
om ze zonder schroeven te bevestigen aan een gereedschapwand of
-wagen.

Inspecteren zonder demonteren
Zien wat er aan de hand is, zonder tijdrovende demontage van
onderdelen. Dat kan met de V-Scope van Serenco. De ultradunne
opnamesonde met ledverlichting is door de kleinste openingen
naar binnen te voeren. Het livebeeld wordt geprojecteerd op
een 3,5 inch TFT-scherm en kan als foto op een SD-kaart worden
vastgelegd. Zelfs opname van een video is mogelijk. De V-Scope
is ideaal om via een bougie- of injectorschacht in de motor te
kijken, maar is ook behulpzaam bij het stellen van diagnose
achter het dashboard, in een
portier etc.

Gespierde slagmoersleutel
Snap-on introduceert de MG725 1/2 duims slagmoersleutel. Bijzonder is het lichtgewicht ééndelig
magnesiumhuis en het forse startkoppel van 1619
Nm. Het maximum moment bedraagt 1100 Nm.
Daar draait u dus alles mee los. De speciale greep
absorbeert vibraties en biedt een prettig houvast.
Snap-on past een hoogwaardige rotor en twinhammer-slagmechanisme toe. Hij kost 448 euro,
maar dan hebt u een indrukwekkende krachtpatser
in huis.

Universele trekkerset
voor remzadelzuigers
Een interessante noviteit van Midlock is de professionele remzadelzuiger-trekkerset 2782. Deze is geschikt
voor zowel linkse als rechtse draad.
De set in metalen kist, bevat twee
trekkers, een afstandsplaat en 15
adapters. Op de toepassingenlijst
prijken maar liefst 27 automerken!
Met recht dus een universeel remgereedschap voor 325 euro excl. BTW.
Overigens zijn alle onderdelen uit de
set ook los leverbaar, handig als je
eens wat kwijt bent.

Moeiteloos losdraaien van beschadigde moeren
Het verwijderen van beschadigde moeren kan een lastige klus zijn omdat de
standaardsleutels er geen grip op krijgen. Beta schiet te hulp met een 11-delige dopsleutelset die speciaal bedoeld is voor het demonteren van beschadigde moeren en bouten. De set bevat doppen van 8 t/m 14 mm met een 3/8"
aandrijfvierkant en doppen van 15 t/m 19 mm met 1/2" aandrijfvierkant. De
doppen zijn vervaardigd van speciaal gehard staal. Beta-importeur Kühne levert de set (1428/SB11) compleet met handige bevestigingsrail.
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Altijd het juiste aanhaalmoment
Steeds meer bevestigingen in de auto moeten met
een voorgeschreven koppel worden aangehaald.
Geen autotechnicus kan meer zonder momentsleutel. TengTools presenteert een serie scherp geprijsde ratelende momentsleutels. Er zijn twee 3/8"
modellen met een bereik van respectievelijk 10-60
Nm en 20-100 Nm en twee 1/2" momentsleutels
met een bereik van 40-200 Nm en 50-320 Nm. Het
instellen gaat met een draaiknop. Een duidelijke
schaalverdeling geeft het ingestelde koppel aan.
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Instelbare digitale
remontluchter
Vooral door de komst van ABS,
remassistent en ESP, is een luchtvrij
remsysteem erg belangrijk. Behulpzaam bij het verversen van de remvloeistof is een professionele
remontluchter. Facom presenteert
een digitale remontluchter (DF.21),
met een instelbare druk van 0,5
tot 3,0 bar. Zo kan elk fabrieksvoorschrift worden opgevolgd. Tijdens het
vullen/ontluchten houdt
het apparaat de druk op
een zeer constante waarde. De
remontluchter schakelt automatisch uit zodra het minimum niveau is bereikt.

Uitboren van afgebroken gloeibougie
Tot overmaat van ramp kan een gloeibougie afbreken bij het demonteren. Vooral de dunne exemplaren zijn erg kwetsbaar. Dat levert een fikse schadepost op. Of je maakt gebruik van de gloeibougieuitboorset van Müller-Werkzeug. Hiermee verwijdert u afgebroken gloeibougies met de maten M8x1, M9x1 en M10x1 en
M10x1,25. Met een speciale linksdraaiende stappenboor wordt
eerst het schroefdraad uitgeboord, waarna het resterende deel van
de gloeibougie met een slaggewicht wordt uitgenomen.

Kogeltrekker voor
lastige kogels
Conische kogelverbindingen kunnen
hardnekkig vastzitten. Voorbeelden
zijn stuurkogels en reactiestangen.
Een doeltreffend gereedschap voor
de demontage is de Vibro-Impact kogeltrekker van Müller-Werkzeug. De
trekker wordt in combinatie met een
slagmoersleutel gebruikt. Er wordt
een trilling en slag op de kogel uitgeoefend, waardoor deze moeiteloos
losspringt. Müller-Werkzeug levert de
speciale trekker in drie maten.

Verwijderen van beschadigde schroeven
Het uitdraaien van een beschadigde schroef kost doorgaans veel
tijd en ergernis. Een praktisch hulpje hierbij is de 7-delige Beta-dopsleutelset voor het demonteren van beschadigde schroeven en tapeinden. De set bevat doppen van speciaal gehard staal in de maten
2 t/m 6 mm met 3/8" aandrijfvierkant en doppen van 8 t/m 10 mm
met 1/2" aandrijfvierkant. Bij de set (1429/SB7) hoort een bevestigingsrail. Zo raak je nooit meer een dop kwijt.

Ongestoord sleutelen
aan de motor

Drie ratelsleutels
voor 12 maten!

Bij reparaties aan een uitgebouwd
motorblok is het prettig wanneer
het blok rondom vrij toegankelijk
is. Beta ontwierp hiervoor een handige motorstandaard met een capaciteit tot 750 kg. De standaard is
opvouwbaar en neemt zodoende
zeer weinig ruimte in beslag wanneer deze niet in gebruik is. Hij
kost 139 euro.

De S4RM/3T is een ingenieuze ringratel-sleutelset van Bahco. Met drie sleutels kunt u 12
maten van 8 t/m 19 mm de baas. Elke
sleutel is aan beide zijden van een verschillend profiel voorzien. Door de sleutel om te keren past deze op een andere
maat moer of bout. Een pal zorgt voor het omschakelen van de ratelrichting. Bahco levert de
ruimtebesparende ratelset in een stevig etui.
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Beter zicht met
lamellenschijf
Magnetische
spuitbushouder
Spuitbussen met onderhoudsproducten zijn onmisbaar in de werkplaats.
Vaak staan ze bovenop de gereedschapwagen, waardoor er nauwelijks
werkruimte resteert. Een oplossing is
de magnetische spuitbushouder van
Beta. Die klem je eenvoudig tegen de
zijkant van de gereedschapwagen.
De houder (2499PF/M) is voorzien
van vier krachtige magneten met
rubberen beschermcups. Voor de prijs
hoeft u het niet te laten: 27,50 euro.

Doppenset voor
metrische en engelse
maten

Met een lamellenschijf op de haakse
slijpmachine, slijp je oppervlakken in
een oogwenk glad. De lamellenschijf
is ook ideaal voor het bewerken van
lasnaden. Een nadeel is het slechte
zicht op het werk. Dat geldt niet voor
de ‘Lamellenschijf Control’ van Berner.
Het geheim zit in drie uitsparingen,
waardoor je tijdens het slijpen als het
ware door de schijf heen kunt kijken.
Je ziet precies wat je doet en waar je
schuurt. Ondanks de uitparingen hapt
de Lamellenschijf Control niet. Slijpgemak voor 6,75 euro per stuk!

Nieuw van TengTools is een 1/2" doppenset, die raad weet met zowel metrische als engelse bevestigingen. De
set bevat metrische doppen van 10
t/m 32 mm en engelse doppen van
3/8" tot 1 3/16". Daar draait u dus
alles mee los. In de stevige kunststofkoffer bevinden zich tevens een ratel,
verlengstukken, bougiedoppen en
een T-greep.

Wie levert wat?
Bahco

Gedore

Sonic

Bahco Tools

Technag

Sonic Equipment

 (0492) 58 23 33

 (0172) 42 73 50

 (0299) 43 70 00

www.bahco.com

www.technag.nl

www.sonic-equipment.nl

Berner

Midlock, Kamasa

TengTools

Berner Produkten

Pauwelussen

Vynckier Tools

 (045) 533 91 33

Speciaalgereedschap

www.berner.nl

 (0226) 33 19 33

 (015) 256 41 01
www.vynckier.biz

www.midlock.nl
Beta

Toolcraft

Kühne Automotive

Müller-Werkzeug

 (033) 254 22 11

Müller-Werkzeug Benelux

www.kuhne.nl

 (0418) 68 03 43

Shopfor

 (077) 474 20 98
www.shopfor.nl

www.mueller-werkzeug.nl
Facom

V-Scope

Facom Gereedschappen

Snap-on

 (0800) 236 23 62

Snap-on Tools

www.facom.com

 (020) 568 26 66

Serenco Nederland

 (030) 241 50 11
www.serenco.nl

www.snapon.com/nl
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