
Altijd het juiste aanhaal moment
Steeds meer bevestigingen in de auto moeten met

een voorgeschreven koppel worden aangehaald.
Geen autotechnicus kan meer zonder momentsleu

tel. TengTools presenteert een serie scherp ge

prijsde 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.

Gespierde slagmoersleutel
Snap-on introduceert de MG725 1/2 duims slag

moersleutel. 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 twin

hammer-slagmechanisme toe. Hij kost 448 euro,

maar dan hebt u een indrukwekkende krachtpatser
in huis.

Universele trekkerset
voor remzadelzuigers
Een interessante noviteit van Mid

loek is de professionele remzadelzui

ger-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 remge

reedschap voor 325 euro excl. BTW.

Overigens zijn alle onderdelen uit de

set ook los leverbaar, handig als je

eens wat kwijt bent.

Nooit meer
een dop kwijt
Bent u ook altijd op zoek naar de

juiste dop? Zonde van de tijd, niet

waar? Uitkomst bieden de magne

tische dopsleutelhouders van Ka

masa. Pauwelussen Speciaal gereed

schap 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 mag

netische houder de doppen zelf niet

magnetisch maakt. De houders (num

mer Z-55851) kosten slechts {23,77

excl. BTW per set van drie. Ze zijn

ook aan de achterzijde magnetisch,
om ze zonder schroeven te bevesti

gen aan een gereedschapwand of

-wagen.

Vibro-extractor trilt bougies los
Bougies en gloei bougies 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 spe

ciale slag moersleutel 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 onderbepla

ting is vastgezet. Bij sommige auto's is dat nodig voor het olie

verversen en kost veel tijd. Bij de set zitten diverse doppen en

een slagvast kniestuk.

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 TH-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.

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-de

lige dopsleutelset die speciaal bedoeld is voor het demonteren van bescha

digde moeren en bouten. De set bevat doppen van 8 t/m 14 mm met een 3/8"

aandrijfvierkant en doppen van 15 tlm 19 mm met 1/2" aandrijfvierkant. De

doppen zijn vervaardigd van speciaal gehard staal. Beta-importeur Kühne le

vert de set (1428/SB11) compleet met handige bevestigingsrail.




