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Zo heeft men schroeven en spijkers zeker op het juiste moment pakklaar

Ik maakte gebruik van de truuk een
supermagneet in je borstzak te stoppen.
De schroeven blijven dan rustig aan de
buitenkant van mijn shirt hangen en
kunnen makkelijk worden gepakt.

Laatst heb ik bij een vriend een
gipsplafond aangebracht. Hierbij werk je
voortdurend boven je hoofd en het is
dienovereenkomstig lastig, telkens weer
nieuwe schroeven tevoorschijn te halen.
Natuurlijk kan men ze in een bakje aan
de ladder hangen, maar ook dan is het
niet zo eenvoudig, telkens weer daarin
te grijpen.

Ter plekke had ik slechts vier Q-10-05-02-G (www.supermagnete.be/Q-10-05-02-G)
bij me. Dat ging prima. Maar als ik de vrije keus heb, dan neem ik eenvoudigweg 1
of 2 S-20-05-N (www.supermagnete.be/S-20-05-N).

Als je werkkleding over een borstzak
beschikt, kun je daar een magneet in
stoppen, dan blijven de schroeven aan
de buitenkant hangen. Als je geen
borstzakken hebt heb je gewoon twee
magneten nodig. Deze kan je aan beide
kanten van de stof plaatsen en de
schroeven dan direkt aan de buitenste
magneet ophangen.

Wanneer je tegelijkertijd met schroeven
van verschillende grootte werkt, dan
kun je ze op verschillende plekken op je
kledij bevestigen.

Opmerkingen van het supermagnete
team: 

 • Steekt u geen magneten in uw borstzakje, wanneer u een pacemaker draagt!
 • Wij bieden in onze groep werkplaats (www.supermagnete.be/group/workshop)

ook kant-en-klare magnetische hulpmiddelen aan, echter voor aan de pols. Een
paar hiervan zijn hier beneden verlinkt.
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Wanneer u met een hamer werkt,
helpen u magneten er eveneens bij, de
spijkers binnen handbereik te hebben.
Bevestigt u hiervoor een magneet aan
de kop van de hamer en meteen blijven
de spijkers daaraan aan de hamer
vastzitten.

Nog meer tips en trucs:

 • "Bits voor het grijpen aan de
accuschroevendraaier" (www.
supermagnete.be/project424)

 • "Boorspanen opvangen" (www.
supermagnete.be/project406)

 • "Schroevendraaier magnetiseren"
(www.supermagnete.be/project282)

Voor handwerkers en doe-het-zelvers hebben wij de volgende praktische
magneetprodukten in ons sortiment:

Gebruikte artikelen
S-20-05-N: Schijfmagneet Ø 20 mm, hoogte 5 mm (www.supermagnete.be/
S-20-05-N)
Q-10-05-02-G: Blokmagneet 10 x 5 x 2 mm (www.supermagnete.be/Q-10-05-02-G)
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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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