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Schroeven van verschillend formaat? Geen probleem - het passende bit is
direct beschikbaar

Het kernprobleem: Vaak moet men gedurende een montageproces schroeven van
verschillende groottes onmiddelijk na elkaar met de accuschroevendraaier
vastschroeven. Het op dat moment passende bit ligt natuurlijk heel ver weg en
goed veilig opgeborgen in een willekeurig doosje op een geheim plekje. Dan klinkt
weer: "Mams, waar is eigenlijk het blauwe doosje met de ..?"

Oplossing 1: Men graaft in de broekzak tussen kleingeld, kauwgom, spitse
schroeven en sleutelbos naar het passende bit.

Oplossing 2: Men heeft ca. 15 accuschroevendraaiers met verschillende bits aan
zijn werkjas hangen.

Oplossing 3: Men ontdekt een planeet, waar alle schroeven dezelfde bitvorm resp.
hetzelfde formaat hebben en laat zich de schroeven daarvandaan leveren.

Oplossing 4: Men begint een kantoorbaantje.

Mijn oplossing: Een kleine witte
kabelbinder (www.supermagnete.ch/
dut/group/cable_ties/CAT-01/white)
door een potmagneet met verzonken
gat CSN-25 (www.supermagnete.ch/
dut/CSN-25) en een aan veel
accuschroevendraaiers voorhanden
ringetje vlechten. Aantrekken - uiteinde
afknippen - klaar! Benodigde tijd: 10
seconden!
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Met de CSN-25 kan men minstens 15
bits probleemloos in "standby" houden.
Het gebruik van de
accuschroevendraaier wordt op deze
manier niet gestoord. En de bits blijven
ook bij "rammelend" gebruik goed
zitten.

Ik verheug me al sinds 3 jaar elke dag
weer als een ouwe dief over mijn ideetje
:)
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Opmerkingen van het supermagnete-team:

 • Wij bieden in onze productgroep Werkstatt (www.supermagnete.ch/dut/group/
workshop) ook kant-en-klare magnetische hulpmiddelen aan. Een paar hiervan
zijn hier beneden verlinkt.

 • Aan deze potmagneten met verzonken gat zouden ook handig schroeven
kunnen worden bevestigd, die dan met het bijbehorende bit kunnen worden
vastgeschroefd.

 • Een vergelijkbare toepassing is het project "Schroevenvoorraad binnen
handbereik" (www.supermagnete.ch/dut/project130), dat ook met bits zou
kunnen worden gerealiseerd.

Gebruikte artikelen
CSN-25: Potmagneet Ø 25 mm met verzonken gat (www.supermagnete.ch/dut/
CSN-25)
ZTN-25: Potmagneet Ø 25 mm met rond doorlopend gat (www.supermagnete.ch/
dut/ZTN-25)
CAT-01: Kabelbinder 200 x 5.00 mm (www.supermagnete.ch/dut/CAT-01)

Online sinds: 16.12.2010

De complete inhoud van deze pagina is auteursrechtelijk beschermd.<br />Zonder uitdrukkelijke
toestemming mag de inhoud niet worden gekopieerd en ook niet ergens anders worden
gebruikt.

© Webcraft AG, Weiherallee 11a, 8610 Uster, Zwitserland Pagina 3 van 3

https://www.supermagnete.ch/dut/project424
https://www.supermagnete.ch/dut/group/workshop
https://www.supermagnete.ch/dut/project130
https://www.supermagnete.ch/dut/CSN-25
https://www.supermagnete.ch/dut/ZTN-25
https://www.supermagnete.ch/dut/CAT-01

