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Zo maakt u een kabel intrekhulp met magneten

Bij een van mijn opdrachten moest ik een nieuwe stroomkabel door een rieten
plafond leggen. Daarbij stond ik voor het probleem, hoe de kabel het
eenvoudigste door het plafond te trekken zonder het al te erg te beschadigen. Mijn
oplossing: Een zelfgemaakte kabel intrekhulp met twee supermagneten. Met
behulp van deze twee magneten kon ik de stroomkabel zonder problemen door
het spouwplafond trekken. Hoe ik hierbij te werk ben gegaan, ontdekt. u in dit
krantenproject.

Dit materiaal heb ik gebruikt, om de
kabel door het tussenplafond te trekken:

 • Scheurvast touw
 • Ducttape
 • Blokmagneet van neodymium, type

Q-51-51-25-N (www.supermagnete.
ch/dut/Q-51-51-25-N)

 • Kogelmagneet van neodymium, type K-30-C (www.supermagnete.ch/dut/K-30-
C)

Ik heb deze twee neodymium magneten gekozen, omdat allebei de magneten ook
nog bij een afstand van 5–6 cm een erg sterke aantrekkingskracht op elkaar
hebben. Het plafond, waar ik de kabel doorheen moest trekken, had een dikte van
ca. 3-4 cm. Daarom pasten de gekozen magneten ideaal.

Het plafond betrof een oud rieten
plafond. Bij dit type plafond werd naast
het normale materiaal een rieten mat
mee verwerkt. Daardoor werd de
ondergrond van de holle ruimte
ongelijkmatig, waarom ik een ronde magneet koos, om het touw er doorheen te
trekken. Ronde magneten glijden beter over de oneffenheden. (Nog beter zouden
een ovale magneet of een ovale behuizing voor de magneet zijn.)
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Hoe trek ik een kabel door het
plafond?
Stap 1
Ik heb de kogelmagneet met ducttape
omwikkeld om er zo het stuk touw aan
te kunnen bevestigen.

Stap 2
Ik heb de gaten in de muur
voorgeboord en daarna voorzichtig
uitgebeiteld.

Stap 3 
Ik heb de kogelmagneet met het stuk touw in het tussenplafond gestoken. Nu kon
ik hem met de grote blokmagneet aan de buitenkant makkelijk door het plafond
trekken.

Belangrijke aanwijzing: Vindt u eerst uit waar de balken zijn, door op het
spouwplafond te kloppen. De plafondplaten zijn op een aantal plekken
vastgeschroefd. Deze plekken kan men van tevoren ontdekken, door de route
gewoon met de blokmagneet na te lopen.

Van boven gezien, heb ik in het
tussenplafond een zigzag patroon
getrokken. Zo kon de kogelmagneet
beter over de ongelijkmatige
ondergrond van het plafond trekken.
Het magnetische punt (hindernis) ben ik
daarbij uit de weg gegaan, voordat ik er
op de gewenste plek weer uitgekomen
ben.

Stap 4
Tot slot heb ik mijn stroomkabel ook
met ducktape aan het touw bevestigd
en het dan voorzichtig door het riet
plafond getrokken. De opening kan nu
worden weg geplamuurd of met een
visueel aantrekkelijk deksel worden verstopt. (Bijvoorbeeld met inbouwdozen,
deksels van de kabeldoorvoer, wandcontactdoos voor kabeldoorvoeren,
kabeluitgang, etc.)

Eenvoudig kabels intrekken: Met het resultaat van mijn kabel intrekhulp voor het
spouwplafond was ik erg tevreden. Van tevoren had ik voor dit project twee keer
online magneten besteld, die echter allemaal niets waard waren. Ik was echt
vertwijfeld, omdat de magnetische oplossing mijn enige hoop was. Met deze twee
supermagneten is het nu perfect gelukt.
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Opmerking van het supermagnete team: Deze aanpak is ook geschikt om kabels op
moeilijk toegankelijke plekken te geleiden. Tips hiervoor vindt u in ons
klantenproject "Kabelgeleiding" (www.supermagnete.ch/dut/project349).

Gebruikte artikelen
Q-51-51-25-N: Blokmagneet 50.8 x 50.8 x 25.4 mm (www.supermagnete.ch/dut/
Q-51-51-25-N)
K-30-C: Kogelmagneet Ø 30 mm (www.supermagnete.ch/dut/K-30-C)

Online sinds: 12.04.2022

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.
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