
© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional



Hiermee sleutelt u sneller en gemakkelijker

Kijk op hand(ig)gereedschap
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Auke Cupédo

Zelfklemmende slang-
klemschroevendraaier
Er is steeds minder vrije ruimte
onder de motorkap, en dat maakt het
bevestigen en losnemen van slang-
klemmen er niet gemakkelijker op.
De schroevendraaier of dopsleutel
springt gemakkelijk van de slang-
klem. Serenco heeft er een oplossing
voor: de slangklemschroevendraaier
PRO met klemsysteem. Deze klemt
zich na het overhalen van de hef-
boom stevig vast op het zeskant en
is na het aandraaien met een simpele
beweging aan de hefboom weer te
ontgrendelen. Hij is verkrijgbaar in
lengtes van 175, 250 en 500 mm.
Ook is er een uitvoering met flexibele
schacht. Ze kosten € 9,- tot € 17,- 
per stuk.

Eénhands griptang
Beta presenteert een griptang, waar-
van de bekken zich automatisch in-
stellen op de materiaaldikte. De auto-
matische griptang is met één hand te
bedienen en de klemkracht is instel-
baar. Deze kracht blijft gelijk, onge-
acht de dikte van het materiaal. De
Kühne-actieprijs bedraagt 25 euro.

Timingafstelset voor
 Citroën/Peugeot
Midlock staat bekend als leverancier van uitge-
kiend automotivegereedschap. Nieuw is de 2212-
CP tijdafstelset. Daarmee kan de timing van nok-
kenassen en krukas worden geborgd tijdens werk-
zaamheden aan de distributieriem. De set is be-
doeld voor benzinemotoren van de Citroën C5,
Xsara en Picasso en de Peugeot-modellen 206, 307,
406, 407, 607 en 806 met 1.8, 2.0, 2.0 HPi en 2.2
benzinemotor. Midlock vraagt er 147 euro voor.

Het wordt steeds voller in de auto en onder de motorkap. Dat vraagt om slim gereed-

schap om toch moeiteloos te kunnen sleutelen. Ook de hoge arbeidstarieven vragen

om productieve tools om het onderhoud betaalbaar te houden. Gelukkig komen de

gereedschappenleveranciers de werkplaats tegemoet met praktische innovaties.

Maak er gebruik van!

Schroevendraaiers met moment -instelling
Ook schroefverbindingen zijn soms uiterst kritisch en moeten met een nauw-
keurig moment worden vastgezet. Gedore levert twee draaimoment-schroeven-
draaiersets waarmee een juist aanhaalmoment verzekerd is. Het gewenste mo-
ment is instelbaar op de handgreep. Het bereiken van het ingestelde moment is
hoorbaar en voelbaar. De 25-delige set bevat tevens bits, doppen en verleng-
stukken. Er is keuze uit een maximaal koppel van 3,0 of 5,4 Nm.

Gemakkelijk interieurdelen  verwijderen
Het schadevrij verwijderen van interieurdelen is een lastig karwei. Ronin Tools
maakt het gemakkelijk met een set speciale interieur-verwijderingsgereed-
schappen in een praktische inlay. De set bevat vijf handige wippers waarmee
interieurpanelen in de diverse automodellen eenvoudig losgewerkt kunnen
worden. Ze hebben een ergonomische, thermoplastische handgreep. De com-
plete set kost 32 euro en is snel terugverdiend.
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Ratel die niet ratelt!
SAM Gereedschap presenteert een ratel (S-159FA SAM) die niet ratelt. Hij
heeft namelijk een slag van nul graden, pakt dus direct wanneer je aanhaalt,
waardoor je in de kleinste ruimten een optimale slag kunt maken. De bijzon-
dere ratel is voorzien van een kniegewricht en halfduims aandrijfvierkant en
kan zowel links als rechtsom z’n kunsten vertonen.

Led-zaklamp met tele scopische magneet
Een ideaal attribuut voor de autotechnicus is deze led-zaklamp T19701 van
AmPro Tools. Hij wordt gevoed door vier knoopcelbatterijen en geeft met zes
leds helder wit licht. Erg handig is de uitschuifbare magneet, voor het oppak-
ken van een gevallen metalen voorwerp op moeilijk toegankelijke plaatsen.
Het magneetje heeft een draagkracht van maar liefst 1,35 kg. Het uiteinde
van de telescoop bevat een flexibel gedeelte om de magneet in elke ge-
wenste stand te buigen.

Innovatieve remleidingsleutel
De nieuwe remleidingsleutel van Serenco is een vernuftig gereed-
schap. Hij is bedoeld voor 11 mm remleidingwartels. De bijzon-
dere constructie met geïntegreerd veersysteem maakt het
mogelijk de sleutel over de remleiding direct op de wartel
te plaatsen. Het ratelmechanisme zorgt
er voor dat de wartels snel los- en
vastgedraaid kunnen worden. Ook af-
geronde wartels zijn gemakkelijk te
draaien. Aan één zijde is de sleutel
voorzien van een kniegewricht.
Hij kost € 24,50.

 Extra handje 
voor de monteur
Bij het onder controle houden van
een draagarm, tijdens het demonte-
ren of monteren van een fuseekogel
of aandrijfas, kom je als monteur
handen tekort. Vaak moet er een stuk
pijp aan te pas komen, dat helaas ge-
makkelijk wegschiet. Uitkomst biedt
de draagarm-support 432 900 van
Müller-Werkzeug, waarmee deze en
andere montageklussen gemakkelij-
ker geklaard worden. De haak is in
hoogte en lengte verstelbaar, én om-
keerbaar. Wie ermee leert werken,
gebruikt de support voor allerhande
werkzaamheden.

www.AMT.nl/handgereedschap

Injectiedruk meten
Bij storingen aan de brandstofinspui-
ting, is het belangrijk de injectiedruk
te meten. Dat kan met de TE-165
brandstof-injectiedruktester van Mid-
lock. Deze is geschikt voor benzine-
en dieselmotoren, met directe en in-
directe inspuiting, en heeft een meet-
bereik van 0-10 bar en 0-145 Psi.
Dankzij snelkoppelingen is het meet-
gereedschap gemakkelijk aan te slui-
ten. De set bevat twee manometers,
vijf flexibele aansluitslangen en 31
adapters. De prijs bedraagt 395 euro.

Handgreepratel 
met telescopisch 
verlengstuk
Vaak is het korte verlengstuk van de
dopsleutelset nét te kort en het
lange verlengstuk weer te lang. Ge-
dore introduceert een reuze prakti-
sche dopsleutelset met telescopisch
verlengstuk. Dat 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.

Acht maten met twee sleutels
Erg praktisch voor mobiel gebruik is de Berner-
ringratelsleutelset ‘8 in 2’. Met twee omkeerbare,
dubbele ringratelsleutels beschikt u over de maten
8x10, 12x13, 14x17 en 18x19 mm. Door de korte
slag van 5 graden kunt u er ook op moeilijk bereik-
bare plaatsen productief mee sleutelen. Met een
bij te leveren losse adapter is de sleutel ook ge-
schikt voor 1/4 inch bits.
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Meer weten over handgereedschap?
Zoekt u leveranciers van mechanisch, pneumatisch, elektrisch en
hydraulisch gereedschap? Of bent u toe aan een nieuwe gereed-
schapwagen of praktische werkbank? 
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.

Foutcodelezer als 
standaardgereedschap
Voor het uitlezen van foutcodes, resetten van het
service-interval en allerhande onderhoudswerk-

zaaamheden heb je tegenwoordig een uit-
leesapparaat nodig. Het mag dus eigenlijk
in geen gereedschapwagen ontbreken.
Harrems Tools laat met de MaxScan-fout-
codelezers/diagnosetesters zien dat het

eenvoudig en goedkoop kan. Nieuw in
het MaxScan-programma zijn de

OE309 en OE509. De eerste is een
foutcode-uitlezer/wisser, de
OE509 geeft ook live data weer.
Ook nieuw zijn de OETPMS, voor

testen en activeren van banden-
spanningsensoren, en de OEEPB waar-

mee de elektronische handrem ontgren-
deld kan worden. De software van de Max-
Scan’s is eenvoudig via internet met Flash-

technologie te upgraden.

Momentsleutel met led-indicatie
Beta heeft een nieuwe 1/2 duims elektronische momentsleutel uitgebracht
met een meetbereik van 40-200 Nm, perfect geschikt dus voor de autotechni-
cus. Hij is voorzien van een lcd-display en waarschuwt met leds wanneer het
ingestelde koppel is bereikt. Bij 90% van het koppel lichten de groene leds op
en bij 100% de rode leds. De momentsleutel is uitgerust met een omkeerbare
ratel en geschikt voor linksom en rechtsom vastdraaien. Het aanhaalkoppel is
gemakkelijk instelbaar met pijltoetsen. Voor de voeding zorgen 2 AA batte-
rijen. Beta-importeur Kühne hanteert een actieprijs van 210 euro.

Sleutelen met tijdwinst
Nieuw in het uitgebreide gereedschap-

penprogramma van Sonic zijn deze
speedy T-grip sleutels. De 3-delige set

bevat T-sleutels met 1/4, 3/8 en 1/2
duims aandrijfvierkant. Met één hand

houdt je de geprofileerde huls beet, 
terwijl je met de andere hand de 

T-sleutel supersnel ronddraait.

Slimme ratel schroeven-
draaierset in  koffer

Praktisch verpakt in een Berner-Smart-
Box introduceert Berner een 48-delige

ratelschroevendraaierset. De greep kan
eenvoudig veranderd worden van pis-

toolgreep naar rechte greep. In het
handvat bevindt zich een cassette met

plaats voor zes bits. De Smart-Box bevat
13 doppen van 4-14 mm (met Berner

Flank Drive-profiel voor een groot con-
tactvlak), en 29 bits met zaagsnede, PH,
PZD, inbus, TX en Safety Torx TR. Ook zit-
ten er vijf verlengstukken in, waaronder
een flexibele verlenging met extra greep

voor moeilijk bereikbare plaatsen.

Felsgereedschap 
voor  leidingen
Voor het felsen van kragen op sta-
len-, koperen- en aluminium leidin-
gen ontwikkelde Müller-Werkzeug de
leiding-felsset 463 020. De zeer com-
pacte houder maakt het mogelijk op
moeilijk bereikbare plaatsen te wer-
ken, direct aan de auto. De set wordt
compleet geleverd met felsnippels
voor acht verschillende felsvormen.
Ook originele stalen remleidingen
kunt u ermee bewerken.

Facom multifunctionele sleutelset
Zeer functioneel, zeker voor het sleutelen in krappe ruimtes, is de Facom-
gereedschapset 467S. Een compact koffertje met slimme inhoud. In een oog-
wenk stelt u er diverse vernuftige gereedschappen mee samen. Het koffertje
bevat zeven korte ringsteekratelsleutels (7 t/m 14 mm), 10 doppen (5,5 t/m 14
mm), een verlengstuk, een insert om de doppen op de ringratelsleutel te be-
vestigen en een insert voor bits. Ook diverse bits, zoals inbus, resistorx, kruis-
kop en sleuf ontbreken niet.

�
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Uitgekiende
 opvangbak
Reuze handig is deze professionele
opvangbak van Sonic. Hij heeft een
inhoud van 17 liter en is voorzien van
drie handvatten voor het gemakke-
lijk dragen en leeggieten van de bak.
Het legen gaat erg gemakkelijk door
de geïntegreerde uitgietkraan. De
polyethyleen bak is niet alleen ideaal
voor het opvangen van olie en koel-
vloeistoffen, maar ook te gebruiken
voor het reinigen van onderdelen.

Supersnelle T-greep  
 inbus sleutels
De nieuwe T-greep inbussleutels 84TCS van Facom
zijn erg doordacht. Elk van de drie uiteinden is
voorzien van een inbusprofiel, waardoor de sleutel
ook als ‘hefboom’ gebruikt kan worden. Nog een
handig detail is de huls rond de lange schacht.
Deze kunt u stevig in de hand klemmen en daarna
razendsnel de sleutel ronddraaien. Facom levert de
T-greep inbussleutel in een set met vier verschil-
lende sleutels in de maten 3, 4, 5 en 6 mm.

Diagnose stellen 
met  endoscoop-camera
Met een endoscoop kunt u in ruimtes kijken die
voor het eigen oog ontoegankelijk zijn. SAM Ge-
reedschap levert een betaalbare endoscoop met
5,5 mm dunne sonde en 3,5 inch kleurenscherm. U
kunt inzoomen van 10 mm tot oneindig. De endos-
coop is voorzien van een camera. U kunt de opna-
mes dus opslaan, zowel als foto en als video. De
endoscoop-camera is eenvoudig aan te sluiten op
een laptop om op een groter scherm de beelden te
analyseren.

Gemak van 
draadloos licht
Sonic brengt een compleet vernieuwd programma
Power Lights uit. Het bestaat uit twee draadloze
handlampen, twee draadloze werklampen voor
onder de motorkap en twee werklampen met
snoer. Ze zijn afgestemd op de harde werkplaats-
praktijk, kunnen tegen een stootje en zijn water-
dicht. Er is keus uit uitvoeringen met gloeilampen
en leds. Opladen van de draadloze handlampen
gaat met inductietechniek. Met volle lading geven
ze 4 tot 6 uur continu licht.

Alles bij de hand in
Ronin Tool Station

Ronin Tools is een nieuwe aanbieder
van professioneel handgereedschap.
Voor de auto- en schadewerkplaats
wordt een compleet ingerichte ge-

reedschapwagen geleverd: de Ronin
Tool Station. Deze gereedschapwa-

gen heeft acht afsluitbare laden en is
gevuld met 271 veel gebruikte ge-

reedschappen. Deze zijn overzichte-
lijk opgeborgen in het Ronin Inlay
System. De onderste lade is extra
hoog en ideaal voor elektrisch en

pneumatisch gereedschap. De bruto
verkoopprijs bedraagt 1.550 euro.

Reparatieset voor 
carterplugschroefdraad

Vooral in lichtgewicht aluminium carterpannen, kan
het schroefdraad voor de carterplug gemakkelijk be-

schadigen. Gelukkig is het gehavende schroefdraad
gemakkelijk te repareren met deze reparatieset van

Midlock. Hiervoor hoeft de carterpan niet verwijderd
te worden. De set bevat een ruimer/tap met de maten

M12, M14 en M16. Van elke maat zijn ook twee carter-
pluggen met ringen bijgesloten. De set heeft bestel-

nummer 278-9 en kost 98 euro.
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Ratelende steeksleutels
Kühne heeft een interessante gereedschapnoviteit
van Ct: een koffertje met vier steeksleutels. Dat
zijn bijzondere sleutels, want het betreft steeksleu-
tels met een ratelmechanisme, om snel te sleutelen
zonder de steekratelsleutel van de bout of moer te
hoeven nemen. Nog een praktisch detail is dat elke
bek geschikt is voor twee metrische maten en een
duimse maat. Met één sleutel uit de set kunt u dus
zes maten aan (van 9 t/m 27 mm). Overigens pak-
ken de sleutels ook op versleten bouten en moe-
ren. De prijs van het koffertje bedraagt 49,50 euro.

DremoTest-E 
test  momentsleutels
Steeds meer verbindingen vragen om een precieze
klemkracht. Daarbij is gebruik van een moment-
sleutel vereist. Belangrijk is natuurlijk of de mo-
mentsleutels die in de werkplaats gebruikt
worden, voldoende nauwkeurig zijn. Om dat perio-
diek te controleren, levert Rahsol, onderdeel van
de Gedore-groep, de DremoTest-E. Dit elektronisch
testapparaat wordt simpel op de netspanning aan-
gesloten en controleert momentsleutels in het be-
reik van 9 tot 320 Nm tot op 1% nauwkeurig.
Overigens beschikt Gedore-importeur Technag ook
over een professionele kalibratieruimte voor tes-
ten, afstellen en repareren van momentsleutels.

Bott Cubio modulaire
 werkplaatsinrichting
Bott-dealer Toolsandstorage presenteert het Bott
Cubio-programma voor werkplaatsinrichting, met
opbergkasten, werkbanken, werktafels en ladekas-
ten. De inrichting is volledig modulair samen te
stellen. Er is een grote keus in afmetingen en
kleurstellingen. Desgewenst maakt Bott een 3D-
tekening van de inrichting, zodat u een goed beeld
krijgt van de ruimte-indeling. Met een slim inrich-
tingsplan kan het werkplaatsrendement belangrijk
verbeterd worden. Als bewijs van kwaliteit geeft
Bott 5 jaar garantie.

Harrems verzorgt inrichting
op maat
Harrems Tools is distributeur van vele gereed-
schapmerken. De expertise op dit gebied wordt nu
benut voor de inrichting op maat van gereed-
schapwagens. In overleg met de klant worden uit
de programma’s van diverse gereedschapmerken,
inlays voor de gereedschapwagen samengesteld
die nauwkeurig zijn afgestemd op de werkzaamhe-
den van het bedrijf. Zo ontstaat een optimaal com-
promis uit de beste tools van de vele leverbare
merken.
Behalve aparte inlays kunnen ook compleet inge-
richte gereedschapwagens worden geleverd met
een mix van merken. De zachtschuim inlays wor-
den door Harrems op maat vervaardigd. Harrems
trapt met dit TS Profound-concept af met een 25-
tal themagerichte inlays.

Slanke ringsleutels
Komt u er met een standaard ringsleutel net niet
tussen, dan is de high performance ringsleutelset
XDHM606 van Snap-on een aanrader. De set bevat
zes sleutels van 8-20 mm, vervaardigd van hoog-
waardig chroomnikkelmolybdeen-staal. Het Flank
Drive-profiel zorgt voor een goede grip en voor-
komt ronddraaien van de bout of moer. Deze top-
line-ringsleutels van Snap-on zijn erg slank en toch
extreem sterk. De opvallend dunne ringkanten zijn
ideaal bij klussen waar weinig ruimte voorhanden
is. De advies verkoopprijs van dit topgereedschap
bedraagt 272 euro.

Prybars: krachtige demontagehulp
Een Prybar is een soort hefboom die van pas komt bij tal van demontagehan-
delingen. Snap-on levert ze in vele uitvoeringen, met maanvormig uiteinde
(multi-positie), met gebogen tip en nu ook met rechte tip. Deze nieuwe Pry-
bars met rechte tip worden als driedelige set verkocht (MPBS703 voor 192,50
euro) met lengtes van 31, 61 en 91 cm. U kunt er extreme krachten mee over-
brengen, waardoor alles moeiteloos los gaat. Het handvat heeft een stalen
uiteinde voor het werken met slaggereedschap.

Turbo socket lost 
beschadigde bouten
Krijgt u beschadigde bouten of moeren met stan-
daard gereedschap niet los, dan lukt dit vermoede-
lijk wel met de Turbo socket-set 305TTWYA van
Snap-on. De set bevat vijf superdunne ‘shallow
twist’ doppen van 3/4 t/m 1 duim (19 t/m 25 mm)
en kost 167 euro. In de doppen is een speciale
spoed in de vorm van een ‘wokkel’ aangebracht,
die extreme grip geeft op kapotgedraaide
(wiel)bouten en moeren. De doppen zijn geschikt
voor gebruik op een slagmoersleutel.

�
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Accutester met printer
Nieuw in het programma van SAM Gereedschap is
een accutester, die geschikt is voor 6, 12 en 24 V
accu’s. Ook het oplaadcircuit wordt getest. De uit-
komsten worden gepresenteerd op een digitaal
scherm en zijn zwart-op-wit af te drukken met de
geïntegreerde printer. Het testbereik loopt van 40-
2000 CCA. Ook als de accu is uitgeput, geeft de
tester toch een betrouwbare diagnose. Hij werkt
op een 1,5 V batterij.

Demontageset voor
alle radio’s

AmPro Tools levert behalve ‘stan-
daard’ gereedschap ook diverse 

automotivetools. Een voorbeeld is de
radiodemontageset T71269. Daarmee
kunt u radio’s in nagenoeg alle auto-

modellen en van alle audiomerken
gemakkelijk verwijderen. Het spaart

tijd en voorkomt beschadiging aan
het audiosysteem en het dashboard,

bij gebruik van ondeugdelijk gereed-
schap. De set bevat 52 verschillende

gereedschappen.

Voor de mobiele technicus
Veel monteurs moeten ‘op locatie’ hun kunsten
vertonen, en dat vraagt om een praktisch, trans-
portabel gereedschapopbergsysteem. Beta komt
de mobiele monteur tegemoet met de C41 trolley.
De solide trolley heeft een plaatstalen frame met
kunststof bovenzijde, grote transportwielen, ko-
gelgelagerde laden, een centraal slot en telescopi-
sche handgreep. Type C41S (199 euro) is voorzien
van twee afneembare modules, te weten een ge-
reedschapkoffer en een module met twee laden.
Model C41H (229 euro) heeft eveneens een af-
neembare gereedschapkoffer en bovendien een
uittrekbare kunststof bak en een extra lade.   

Gelijkmatig kitten 
zonder kracht
Het kitten met een handbediend kit-
pistool vergt kracht en geeft een on-
gelijkmatige kitrups. Die nadelen
heeft de accu-kitspuit BACCG van
Berner niet. De draadloze kitspuit
verwerkt kokers en worsten t/m 410
ml en met een ombouwset zelfs tot
600 ml. De dosering is mooi constant
en traploos regelbaar. Een automati-
sche terugloop voorkomt ‘nadruppelen’ van de kitspuit. Een vol-
geladen accu is goed voor het verwerken van circa 35 kitkokers.

Schadevrij losnemen
van interieurdelen

Sonic introduceert een uitgebreide
set om sierlijsten, clips, afdekplaatjes

en kunststof beplating in het interi-
eur te verwijderen, zonder daarbij

schade te berokkenen. De 11-delige
set bevat gereedschappen in diverse

vormen, zodat er voor elke situatie
wel een passende tool voorhanden is.

De gereedschappen zijn uit een spe-
ciaal kunststof vervaardigd, dat wei-

nig slijt en geen krassen achterlaat
op het achterliggende materiaal. 

Momentsleutel ‘upgraden’ 
met hoekverdraaiingsmeter
Steeds meer boutverbindingen moeten met een combinatie van
moment en hoekverdraaiing worden vastgezet. Wie een
Stahlwille 730D-momentsleutel bezit, en ook hoekverdraaiing
wil kunnen meten, hoeft geen aparte gradenboogsleutel meer
aan te schaffen. Stahlwille levert nu een losse hoekverdraaiings-
module, die eenvoudig op het huis van de 730D momentsleutel
bevestigd kan worden. Hij wordt middels een jackplugkabel aan-
gesloten en schakelt zich automatisch in. Na het bereiken van
het gewenste aanhaalmoment schakelt de momentsleutel auto-
matisch om op gradenmeting.

Om een deukje weg te werken
Het komt steeds minder voor, maar soms moet er toch plaat-
werk worden uitgedeukt. Daarvoor levert Ronin Tools een
nieuwe set uitdeukgereedschappen, bestaande uit een krimpha-
mer met ronde wafelkant en vierkante platte kant, een puntha-
mer met ronde bolle kant en een puntkant, en drie verschillende
‘tassen’. De set is verpakt in een inlay voor de gereedschapwa-
gen en kost 136 euro.

Thema
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Trekker voor 
brandplaatjes
Injector-afdichtringen, oftewel ‘brandplaat-
jes’, kunnen gemeen vastzitten en je kunt er
lastig bij. Müller-Werkzeug ontwikkelde een
speciaal gereedschap om ze moeiteloos uit
de injectorschacht te trekken. Deze injector-
afdichtringtrekker (type 600 105) past op
nagenoeg alle type brandplaatjes van com-
mon rail-injectiesystemen. U spaart er tijd
mee en voorkomt schade aan de cilinderkop.

Elektronicaveilig acculaden
Bij Facom kunt u ook terecht voor een nieuwe

serie acculaders, waar bijzondere aandacht is be-
steed aan het elektronicaveilig laden. U kunt de
accu laden in gemonteerde toestand, zonder ge-
vaar voor beschadiging van de boordelektronica

van de auto. Dat spaart tijd. Afgebeeld is het
model BC128BP, bedoeld voor 12V accu’s van 20

tot 160 Ah. De 8A lader is geschikt voor alle accu-
typen, inclusief AGM en Gel. Ook volledig ontladen
accu’s kunnen ermee tot leven worden gewekt. De

Facom-acculader test de accu voor en na het laden.
Dit type lader is ook zeer geschikt als bijvoeding

tijdens diagnosewerkzaamheden.

Automatische griptang 
werkt sneller
Een griptang komt bij veel werkzaamheden goed
van pas. Lastig is dat deze steeds ingesteld moet
worden op de materiaaldikte. Bij de automatische
griptangen van Serenco is dat niet nodig. De auto-
matische griptang is met één hand te bedienen en
stelt zich automatisch in op de dikte van de te
klemmen materialen. U kunt de gewenste klem-
kracht naar behoefte instellen. Er is keuze uit di-
verse modellen.

Verwijderen van vastzittende
verstuivers
Gloeibougies kunnen hardnekkig vastzitten. Om ze
toch zonder schade te demonteren, ontwikkelde
Vibropac de M40, een vernuftig trilgereedschap.
Met de VPE120-uitbreidingsset is de M40 ook ge-
schikt voor het loswerken van verstuivers. De
nieuwste ontwikkeling is een uitbreidingset, be-
doeld om Bosch-verstuivers te verwijderen uit
PSA-motoren van het type DV6 en DV4. Vibropac
heeft veel ervaring op dit gebied en levert de ge-
reedschappen compleet met praktische gebruiks-
handleiding.

Wie levert wat?

AmPro Tools

Holt Waterloo

� (0499) 46 04 00

www.holtwaterloo.com

Berner

Berner Produkten

� (045) 533 91 33

www.berner.nl

Beta, Ct

Kühne Automotive

� (033) 254 22 11

www.kuhne.nl

Bott

Toolsandstorage

� (0499) 46 28 28

www.toolsandstorage.com

Facom

Facom Gereedschappen

� (0800) 236 23 62

www.facom.nl

Gedore

Technag

� (0172) 42 73 50

www.technag.nl

Midlock

Pauwelussen

 Speciaalgereedschap

� (0226) 33 19 33

www.midlock.nl

Müller-Werkzeug

Müller-Werkzeug Benelux

� (0418) 68 03 43

www.mueller-werkzeug.nl

Ronin Tools

Ronin International

� (038) 467 66 70

www.ronintools.com

SAM tools

SAM Gereedschap

� (06) 51 01 03 29

www.sam-gereedschap.nl

Serenco, Powerhand

Serenco Nederland

� (030) 241 50 11

www.serenco.nl

Snap-on

Snap-on Tools

� (0251) 20 97 15

www.snapon.com/nl

Sonic

Sonic Equipment

� (0299) 43 70 00

www.sonic-equipment.nl

Stahlwille

Stahlwille

� (0162) 51 87 71

www.stahlwille.nl

Toolspecial, MaxScan

Harrems Tools

� (030) 265 03 21

www.harrems.nl

Vibropac

Roy's Special Tools

� (0523) 61 56 53

www.vibropac.nl

Schroevendraaiers 
voor de professional
Drall+ is de naam van de nieuwe schroevendraai-
ers van Stahlwille. Ze zijn voor professioneel ge-
bruik bedoeld, waarbij bijzondere aandacht werd
besteed aan duurzaamheid en ergonomie. De
greep bestaat uit twee materialen: een elastische
component die zich aan de hand aanpast, en een
vast component voor optimale krachtoverbren-
ging. De kling is vervaardigd van hoogwaardig
chroomalloy-staal en over de volle lengte gehard.
De punt heeft een geruwd oppervlak dat 
zich goed vastzet in het schroefprofiel.
Stahlwille levert de Drall+ 
schroevendraaiers zowel 
los als in sets, inclusief 
TCS-inlays.
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