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Kon u vroeger nog aardig uit de voeten met een fors formaat steeksleutel onder de

motorkap, nu is dat onmogelijk. Ruimte om te sleutelen is er nauwelijks en de zeskant

bout en moer wordt een zeldzaamheid. Wie efficiënt wil blijven repareren doet er

goed aan oog te hebben voor de nieuwste innovaties op gereedschapgebied. AMT

speurde voor u naar slimme tools voor de gereedschapwagen.

Innovatief gereedschap spaart tijd en kracht

Productiever sleutelen

Handgereedschap

Auke Cupédo

Blokkeergereedschap voor handremveren
Bij het vervangen van de remschoenen in de
trommelrem, zitten de veren vaak vervelend
in de weg. Facom komt met een uitgekiend
gereedschap, waarmee u de veren kunt blok-
keren. Het geheim is een speciaal haaksys-
teem met schroef-drukmechanisme. Door het
handvat te draaien wordt de handremkabel
ingedrukt, waarna het gereedschap op de
kabel geblokkeerd wordt. Dankzij een inge-
bouwde terugstelveer laat het gereedschap
na de reparatie weer gemakkelijk los. Het
werkt op alle auto’s met trommelremmen.

Centreren van SAC-koppeling
Het monteren van de SAC Self Adjusting Clutch,
luistert heel nauw. SAM tools levert voor 429 euro
de EX-SAC, een complete set waarmee u de koppe-
ling nauwkeurig kunt centreren. De set is geschikt
voor SAC-koppelingen met drie en vier gaten. U
komt ze onder andere tegen in modellen van Fiat,
VW, Audi, BMW, Mercedes, Volvo, Opel en Renault.

Tang voor moeilijk bereikbare veer-slangklemmen
Slangen van het koel- en verwarmingssysteem zijn
vaak bevestigd met zogenaamde zelfspannende
veer-slangklemmen. Het losnemen daarvan is soms
erg lastig, zeker wanneer je er moeilijk bij kunt. 
KS Tools schiet te hulp met de 115.1190 veerslang-
klemtang. Hij is met één hand te bedienen. De
flexibele zwanenhals is in elke gewenste stand te
buigen en blijft daarin staan. Het eindstuk van de
tang grijpt zich vast op de slangklem. Met een ver-
tanding wordt de samengeknepen slangklem ver-
grendeld. De tang is geschikt voor klemmen van
18 tot 54 mm en kost 69 euro.

Vinger met ledverlichting
Als je een elektrisch draadje door moet trekken, of een gevallen
voorwerp op wilt pakken, is de mechanische vinger een onmis-
baar gereedschap. Maar vaak heb je slecht zicht op de ‘operatie-
plek’. Midlock heeft er iets op bedacht: de mechanische vinger
met ingebouwde ledverlichting. De sterke led schijnt door de 7
mm grote opening van de klauwtjes heen. De flexibele vinger is
635 mm lang en kost 15,75 euro.

Op inspectie met videoscoop
Het is altijd verstandig eerst te kijken wat er aan
de hand is, voordat je gaat repareren. Soms is dat
onmogelijk omdat het onderdeel niet zichtbaar is
van buitenaf. Dan biedt de videoscoop van Berner
uitkomst. U kijkt er moeiteloos mee in de cilinder,
in een portier en achter het dashboard. De video-
scoop is uitgerust met een 5,5 mm dunne opname-
sonde met geïntegreerde camera en vier regelbare
leds. Het beeld is zichtbaar op een 3,5” TFT-scherm
en kan als foto of video opgeslagen worden op
een SD-card.
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Reinigen ABS-sensorbehuizing
Als bij een Audi, BMW E36/E46, Seat,
Skoda of Volkswagen de ABS-sensor
vervangen moet worden, blijven er
soms resten van de oude sensor ach-
ter in de behuizing. Met de ABS-18
sensorhuisreiniger van Midlock ver-
wijdert u moeiteloos deze resten,
waarna een optimale passing van de
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nieuwe sensor gegarandeerd is. Mid-
lock vraagt er 39,65 euro voor.

Ratelset voor krappe ruimten
Ruimtegebrek is het grootste probleem bij het sleutelen aan een moderne
auto, of het nu onder de motorkap of in het interieur is. Snap-on komt graag
met praktische oplossingen en ontwikkelde een low profile ratelset, in een 1/4
en 3/8 duims uitvoering. De speciale ratel is extreem plat, evenals de bijbeho-
rende doppen, en kan een zeer kleine slag maken. Set 210RAFSM (3/8) kost
149 euro en set 110RTSM (1/4) 127,50 euro. Erg fraai en handig!

T-greep rateltje komt overal bij
Reuze handig van Berner is deze 1/4 duims T-Handle Ratchet-set. De zwenkba-
re ratelkop van de T-greep werkt onder elke hoek. In het setje zitten doppen
van 8 t/m 13 mm, een bitadapter en een zwenkbaar verlengstuk. De ratel maakt
een kleine slag van 5°. U heeft drie slimme gereedschappen in één: een ratel-
schroevendraaier, ratel en T-sleutel. U kunt er overal mee uit de voeten.

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.

Slotbouten verwijderen
Voor het losdraaien van onder ande-
re slotbouten en rondgedraaide bou-
ten en moeren, komt Sonic met een
set lange wielboutverwijderaars. De
drie doppen hebben de maten 17, 19
en 21 mm. Daar krijgt u die lastpak-
ken gegarandeerd mee los!

Olievulslang voor
DSG-transmissie
Met de DSG-15 olievulslang van Mid-
lock is het bijvullen van de DSG-ver-
snellingsbak bij Audi, Seat, Skoda of
Volkswagen erg gemakkelijk. De
adapter is aan te sluiten op de vul-
opening en aan de andere kant van
de 2 meter lange slang zit een adap-
ter die past op de originele 1-liter
olieflacon. Zonder knoeien en kunst-
grepen vult u de DSG-bak bij. Hij kost
84,75 euro.

Duurzame ratel
Stof en vuil dat in het ratelmechanisme binnendringt, verkort de levensduur van
een ratel. Facom ontwikkelde een nieuw type ratel, de SM.161A, die dit pro-
bleem niet kent en daardoor veel langer mee gaat. De ratelkop is voorzien van
een dubbele waterafdichting. De nieuwe Facom-ratel heeft nog meer voordelen,
zoals een slanke kop waardoor hij minder ruimte nodig heeft. Dankzij een ratel-
systeem met 72 tanden bedraagt de terugstelhoek slechts 5°, zodat altijd van
een maximale slag geprofiteerd kan worden. De omkeerhendel maakt het om-
keren van de draairichting met één hand mogelijk.

Speciaalgereedschap voor spoorstangen
Kamatec is een gerenommeerd fabrikant van speciaalgereedschap, dat ook bij
de autofabrikanten aftrek vindt. Harrems Tools meldt een interessante noviteit
van Kamatec voor de werkplaats. Het is de Speedy, bedoeld voor het de- en
monteren van spoorstangen. Hij is geschikt voor ronde en hexagonale stuurko-
gels met diameters van 35 tot 45 mm. Dankzij de compacte kop is de Speedy
ook toepasbaar in krappe ruimten. Om de stuurstang te (de)monteren wordt 
de Speedy simpelweg over de stuurkogel geschoven en vervolgens naar links
en rechts gedraaid. In specifieke gevallen, zoals bij modellen van BMW en
MINI, kan de tijdwinst oplopen tot 1,5 uur.
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Complete kar met distributiegereedschap
Bij het vervangen van de distributie-
riem is bijna altijd speciaalgereed-
schap nodig. Met de SAM tools
99-CD-KIT distributie-afstelkar, grijpt
u zelden mis. Drie laden zijn gevuld
met alle mogelijke speciaalgereed-
schappen voor de distributie van
benzine- en dieselmotoren. Er zit ook
een tensiometer (met databoekje) bij
en een handleiding op cd. Volgens
SAM gereedschap kunt u met de in-
houd van deze distributiekar 90%
van de distributieriemreparaties uit-
voeren. U kunt tijdelijk profiteren
van een actieprijs van 1.809 euro.

Accuschroefmachine 
met momentregeling
Lösomat, sinds kort behorend tot de 
Gedore-groep, introduceert een serie
hoogwaardige accuschroefmachines
met Li-ion-techniek. Er is keuze uit acht
modellen met aanhaalmomenten van
90 tot zelfs 4000 Nm. Het gewenste
aanhaalmoment is instelbaar, met een
nauwkeurigheid van 3%. Dankzij de
snellader is een lege accu binnen een
uur weer vol. De accuschroefmachines
worden, compleet met kalibratiecerti-
ficaat, geleverd door Technag.

Optisch testapparaat voor AdBlue
Dieselvoertuigen met SCR-katalysator hebben vaak een AdBlue-tank aan boord.
Met de Beta 1759ADB kunt u de ureumconcentratie van de AdBlue-vloeistof
meten. Het optisch testapparaat kost 76,50 euro en wordt compleet geleverd
met druppelaar, schroevendraaier voor de nulstelling en opbergkoffer.

Ratelende leidingsleutel voor
grote maten
Ongetwijfeld kent u de slimme Powerhand
(rem)leidingsleutel van Serenco. De ratelende sleu-
tel was verkrijgbaar in maten van 8 t/m 15 mm. Se-
renco introduceert nu ook grote maten, namelijk
17, 19 en 22 mm. Deze zijn bij uitstek geschikt
voor hydrauliekleidingen. De sleutel is direct over
de leiding te plaatsen, waarna het ratelmecha-
nisme de wartel snel los- en vastdraait. U krijgt er
ook versleten wartels mee los. Een 4-delige set 8
t/m 15 mm kost 79,95 euro, de prijs van de 3-de-
lige hydrauliekset (LWSFL-1722) was bij het ter
perse gaan van deze AMT nog niet bekend.

Met video-endoscoop op onderzoek
Ook Beta heeft een video-endoscoop
in het assortiment opgenomen. Aan
het uiteinde van de 1 meter lange,
5,5 mm dunne sonde zit een mini-
camera waarmee u op plaatsen kunt
kijken die voor het blote oog ontoe-
gankelijk zijn. Kühne levert de Beta
961 video-endoscoop voor 665 euro.
De flexibele sonde is voorzien van in-
stelbare ledverlichting en geeft het
beeld door aan een 2,5 inch TFT-
scherm. Een oplaadbare accu ver-
zorgt de voeding.

Sneller repareren met compacte 
accuslagmoersleutel
Erg handig is de accugevoede CT561 compacte slagmoersleutel van Snap-on.
De 3/8 duims slagmoersleutel weegt slechts 800 gram en is dermate klein, dat
u er ook onder de motorkap mee uit de voeten kunt. Hij is goed voor 129 Nm
koppel en 3000 slagen per minuut en is binnen 45 minuten volgeladen. Com-
pleet met tas, twee accu’s en lader kost de CT561 199 euro. Heeft u al een
Snap-on accuschroevendraaier, dan kunt u ook kiezen voor een slagmoersleu-
tel zonder accu’s (139 euro).

Trekkers voor stekkers
De auto komt steeds voller te zitten
met elektrische verbindingen. Het ver-
wijderen van een stekker uit een stek-
kerblok is lastig, helemaal zonder het
juiste gereedschap. Sonic helpt met
vier verschillende sets (6 tot 16 delig)
met stekkertrekkers. Elke set wordt 
geleverd in kunststof koffer, compleet
met toepassingenlijst.
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Verwijderen van geplakt balanceergewicht

Gereedschapsets voor de servicewagen
Vynckier Tools presenteert twee
doppensets van TengTools, die
door de veelzijdige samenstel-
ling ideaal zijn voor gebruik in
de servicewagen. De TengTools
T1268 (afgebeeld) is een 68-de-
lige 1/2 duims doppenset met 16
stuks 12-kant doppen in de
maten 10-32 mm. De set bevat te-
vens 10 steekringsleutels (8-19
mm), 6 schroevendraaiers, 4 tan-
gen en diverse hulpstukken.
De TengTools TM106 is een
106-delige doppenset, com-
pleet met 3/8, 1/4 en 1/2
duims 6-kant doppen in de
maten 4-32 mm. In de koffer
zitten ook 12 steekringsleutels van 8-19
mm en diverse andere gereedschappen en hulpstukken. Beide sets worden ge-
leverd met een solide kunststof koffer, voorzien van metalen scharnieren.

▲

Zelfklevende balanceergewichten
kunnen hardnekkig vast zitten. Bij het
verwijderen bestaat het risico op
velgbeschadiging. KS Tools ontwik-
kelde er een speciale tang voor, de
150.2026 kleefgewichttang (59 euro).
De speciaal gevormde bek krijgt ste-
vig grip op het plakgewicht en de (af-
neembare) rubber doppen voorkomen
beschadiging van de velg bij het los-
wrikken.

Doppen voor 12-hoekige Torx
In auto’s van Duitse makelij zijn diverse delen met
12-hoekige Torx-schroeven en -bouten bevestigd.
Om deze moeiteloos los en vast te draaien komt
Ronin Tools met een 16-delige set Spline dopbits in
1/2 duims uitvoering met maten van M5 t/m M18.
De set bevat korte (2 cm) en lange (10,5 cm) dop-
bits. De doppen zijn geschikt voor intensief gebruik
op elektrisch en pneumatisch gereedschap.

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 autotechnicus. 
Hij is voorzien van een lcd-display en waarschuwt met leds (en een zoemer)
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. Hij kost 220 euro.

Schroevendraaiers met momentinstelling
Ook schroefverbindingen zijn soms uiterst kritisch en moeten met een nauw-
keurig moment worden vastgezet. Gedore levert twee draaimoment-schroe-
vendraaiersets waarmee een juist aanhaalmoment verzekerd is. Het gewenste
moment is instelbaar op de handgreep. Het bereiken van het ingestelde mo-
ment is hoorbaar en voelbaar. De 25-delige set bevat tevens bits, doppen en
verlengstukken. Gedore-importeur Technag biedt keuze uit een maximaal kop-
pel van 3,0 of 5,4 Nm.

Kijken onder elke hoek
Een videoscoop kan hoge reparatiekosten voorkomen, omdat u er mee kunt in-
specteren zonder eerst allerlei delen te verwijderen. Ook KS Tools presenteert
zo’n moderne inspectiehulp. Deze 550.6001 Premiumwireless (1.289 euro), be-
staat uit een sonde die radiografisch in contact staat met een monitor. Bijzon-

der is de 150° draaibare
camerakop. Deze is
middels een draaiknop
op de houder verstel-
baar. Zo kunt u in elke
gewenste richting kij-
ken, zonder gebruik van
een voorzetspiegel.

Gloeibougie testen zonder demontage
Twijfelt u aan de
conditie van een
gloeibougie? Dan
geeft de BCP-50B
gloeibougietester
van SAM tools snel
uitsluitsel. U kunt de
gloeibougie contro-
leren zonder deze te
demonteren. Voor de
voeding zorgt de
voertuigaccu. De 12
cm lange testhuls
wordt bevestigd op
de gloeibougie. Met
leds geeft de tester
zijn bevindingen
aan. Hij kost 121
euro.
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Momentsleutel en hoekverdraaiingsmeter in één

Digitale gradenboog
Aanhalen met hoekverdraaiing in plaats van mo-
ment, wint aan populariteit omdat de klemkracht
niet afhankelijk is van de weerstand in de schroef-
draad. Erg gemakkelijk werkt de 601 digitale gra-
denboog van Beta. U kunt deze gebruiken met een
momentsleutel of 1/2 duims ratel. Hij hoeft niet
gefixeerd te worden en waarschuwt met leds en
een zoemer als de ingestelde hoek is bereikt.
Beta’s digitale gradenboog kost 120 euro en werkt
tot op 1 graad nauwkeurig.

Geen ruimte te klein voor de Papillon
Papillon is de naam van de innovatieve 3/8” pneumatische slag-
moersleutel van Facom. Hij is ultracompact, slechts 120 mm
lang, en de luchtslang is over 180° draaibaar. Ook het gewicht is
prettig: 460 gram. Het dubbele hamermechanisme beperkt tril-
lingen. Met één hand is de draairichting om te keren. Het koppel
bedraagt maximaal 60 Nm en is in vier standen instelbaar.
Facom levert de Papillon in kunststof koffer, compleet met 12
doppen van 6-19 mm.

Schroefdraad-reparatieset voor wiellagerhuizen
Bij het verwijderen van de rem-
klauw-geleidepennen, kan het
schroefdraad in het wiellager-
huis beschadigen of zelfs scheu-
ren. De 122.1300 reparatieset
van KS Tools maakt het mogelijk
het schroefdraad vakkundig te
herstellen. Met de set kan het
schroefdraad worden nagesne-
den en uitgescheurd schroef-
draad worden vernieuwd. Dit
maakt vervanging van het com-
plete wiellagerhuis overbodig,
wat hoge kosten bespaart. De
16-delige set kost 98 euro en
bevat een boor, tap, reparatie-
bussen en boorsjablonen voor
VAG-modellen, Opel Astra en
Ford Focus.

Vooral cilinderkopbouten moeten vaak met een combinatie van moment én hoekverdraaiing worden
vastgezet. In die gevallen spaart de TechAngle van Snap-on veel tijd. U kunt er het moment en de beno-
digde hoekverdraaiing op instellen. Na het bereiken van het juiste moment telt de TechAngle automatisch
door in graden. Wanneer de bout volgens voorschrift is aangehaald klinkt een akoestisch signaal en trilt
de sleutel. Dankzij de scharnierende ratelkop kunt u er erg snel mee werken, de achterwaartse rotatie
wordt niet gemeten.

Krachtige slagmoersleutel met accuvoeding
Met een slagmoersleutel ben je doorgaans aan
een luchtaansluiting of stopcontact gebonden.
AmPro Tools presenteert een slagmoersleutel
met 24 V accuvoeding, waarmee volledig mo-
biel gewerkt kan worden. Het is bovendien een
krachtpatser, met een maximum koppel van
480 Nm. Hij heeft een 1/2 duims aansluiting en
maakt 2600 slagen per minuut. Holt Waterloo
levert de accuslagmoersleutel (T80252) com-
pleet met koffer voor 382 euro.

Ratelbare pry-bars
Een pry-bar is een reuze handige hefboom om
vastzittende delen gemakkelijk uit elkaar te krij-
gen. Sonic komt met een set van drie ratelbare
pry-bars. Compleet met koffer kost de set slechts
54,99 euro. De hoek van de pry-bar kan in acht
standen worden gezet.
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Ringsteeksleutel met dubbele ratelfunctie
De steekringsleutel met ratelende ring is een populair gereed-
schap. Kraftwerk komt met een nog slimmer exemplaar: de
Clickraft ringsteeksleutel. Hier heeft ook de steekzijde een ra-
telfunctie. Tijdens het vastdraaien met de steekzijde hoeft de
sleutel niet meer losgenomen te worden bij elke slag. Dat
spaart tijd. De Clickraft heeft ook grip op versleten bouten en
moeren. Harrems Tools levert de Clickraft zowel los als in
twaalfdelige set (artikelnummer 3401-53 voor 99,50 euro).

Veilig veren
vernieuwen
Met de DLS 500 pneu-
matische veerspanner
van Facom vervangt u
niet alleen zonder
krachtsinspanning de
McPherson-veren, maar
ook veilig. Het apparaat
beschikt over een solide
veiligheidskooi. Bij het
openen van de kooi
wordt de luchttoevoer
automatisch onderbro-
ken. Ten slotte is de
compressiesnelheid be-
grensd tot 10 mm/sec.
Met snel wisselbare
schotels is de DLS 500
geschikt voor 95% van
het wagenpark. De
luchtdruk is regelbaar
van 6 tot 10 bar, waar-
door een kracht tot
1226 kg bereikt wordt.

Reparatieset voor gloeibougiegat
Gloeibougies kunnen extreem vast zitten. Bij het
verwijderen kan het schroefdraad in de kop lelijk
beschadigen. Met de 260-7 gloeibougiegat-repara-
tieset van Midlock kunt u het M8x1 schroefdraad
weer herstellen. De set bevat een M8 op- zuivertap
om vervuild schroefdraad te reinigen, een ruimer
om het oude M8 schroefdraad weg te snijden, een
M10 tap om nieuw schroefdraad te tappen en hul-
zen om de M8 gloeibougie in het nieuwe schroef-
gat te monteren. Voor 93 euro bespaart u zich een
hoop ellende.

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

Compacte moersleutel
Een verstelbare moer-
sleutel blijft een favoriet
gereedschap, omdat je
met één sleutel elke maat
kunt pakken. AmPro Tools
komt met een ergonomi-
sche variant: de compacte
T39841 verstelbare
moersleutel. Ondanks de
kleine afmetingen kunt u
er veel kracht mee zetten.
De bek opent tot 25,5
mm. AmPro-importeur
Holt Waterloo maakt de
aanschaf nu extra aan-
trekkelijk met een actie-
prijs van slechts 6,95
euro. De bek heeft een
metrische en een SAE
schaalverdeling.

Veilig sleutelen aan hybrides
De hybride-auto is sterk in opkomst en ook de elektrische auto
rijdt binnenkort de werkplaats binnen. Alle reden om het ge-
reedschap hierop aan te passen. Snap-on stelde een speciale
hybride-gereedschapset samen, keurig gerangschikt in een Tool
Control System. Hiermee kunt u veilig sleutelen aan hoogspan-
ning. De hybrideset (999 euro) bevat een hoogwaardige digitale
multimeter (speciaal afgestemd op nauwkeurige metingen in
hoogspanningscircuits) en een assortiment tangen, schroeven-
draaiers en ratelset, geïsoleerd tot 1000 Volt.

Ratelende Torx E-sleutels
Torx-bevestigingen komen steeds meer voor
in de auto. Sonic signaleert daardoor een
groeiende vraag naar zogenaamde E-sleutels
en komt met een 4-delige set met de maten
E6 t/m E24. Ze zijn voorzien van een ratel-
functie om snel te werken. De prijs is vrien-
delijk: 45,99 euro.
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Wie informeren u verder?

AmPro Tools

Holt Waterloo

☎ (0499) 46 04 00

www.ampro-international.com

Berner

Berner Produkten

☎ (045) 533 91 33

www.berner.nl

Beta

Kühne Automotive

☎ (033) 254 22 11

www.kuhne.nl

www.AMT.nl/handgereedschapThema
Handgereedschap

Facom

Facom Gereedschappen

☎ (0800) 236 23 62

www.facom.nl

Gedore, Lösomat

Technag

☎ (0172) 42 73 50

www.technag.nl

KS Tools

KS Tools Nederland

☎ (06) 24 14 29 24

www.kstools.de

KTC

Toolsandstorage

☎ (0499) 46 28 28

www.toolsandstorage.com

Midlock

Pauwelussen Speciaalgereedschap

☎ (0226) 33 19 33

www.midlock.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

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

Kamatec, Kraftwerk, 

Powerhand

Harrems Tools

☎ (030) 265 03 21

www.harrems.nl

Vynckier Tools

Vynckier Tools

☎ (015) 256 41 01

www.vynckier.biz

Magnetische, uitschuifbare ledlamp
De Heavy Duty magnetische, telescopische zaklamp met ledverlichting van
AmPro Tools is een erg handig hulpje voor de sleutelaar. Hij is uitschuifbaar
tot 69 cm. De kop van de lamp, voorzien van 3 heldere leds, is in elke richting
te buigen. In de lampkop is een magneet verwerkt die voorwerpen tot 4,5 kg
oppakt. AmPro-tools importeur Holt Waterloo biedt de magnetische zaklamp
(T19731) aan voor 23,28 euro.

Supersnel 
remleidingen
(de)monteren
Nieuw in het programma
van Harrems Tools zijn de
ratelende remleidingsleu-
tels van Powerhand. De
kop van de sleutel schar-
niert open, waarna deze
gemakkelijk over de war-
tel geplaatst kan worden. Dankzij de ratelfunctie
draait u vervolgens de wartel snel los en vast. 
Harrems Tools levert een set met vier remleidings-
leutels, in de maten 8 t/m 15 mm voor 79,95 euro.
Ook moeilijk bereikbare remleidingen kunt u er
snel mee demonteren en monteren.

Lichtgewicht luchtratel
Toolsandstorage introduceert een zeer compacte
3/8 duims luchtratel van KTC. Hij weegt maar een
halve kg en is slechts 170 mm lang. Zo is hij ook te
gebruiken op plaatsen waar weinig ruimte voor-
handen is. De mooi afgewerkte luchtratel geeft
een maximum koppel van 23 Nm. Voor 75 euro een
praktische aanwinst voor de gereedschapwagen.

Ontbrekend gereedschap 
elektronisch herkend!
Handgereedschap raak je gemakkelijk kwijt. Het
helpt als missend gereedschap direct wordt opge-
merkt. Dat kan met inlays, voorzien van gekleurde
onderlaag. Nog slimmer is het RFID Check-Tool-
System van Gedore, met Radio Frequency IDentifi-
cation technologie. Alle gereedschappen worden
voorzien van nagenoeg onzichtbare RFID-tags. Elk
ontbrekend gereedschap is op een display zicht-
baar. De bijbehorende RFID-lezer is voorzien van
accuvoeding. Gedore-importeur Technag geeft u er
graag meer informatie over.

Ratelende ringsteeksleutel
Ratelende ringsteeksleutels mogen eigenlijk in
geen enkele gereedschapwagen ontbreken, want
daar maakt u echt snelheid mee. Ook Ronin Tools
heeft een 12-delige set van deze handige sleutels
uitgebracht, met maten van 8 t/m 19 mm. Dankzij
het 72-tands binnenwerk maakt de ratelsleutel een
kleine slag van 5°, zodat u ook in krappe ruimten
een maximale slag kunt maken.
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