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Artikelenoverzicht folder probleemoplossers

Schroeftang, 130 mm

De gepatenteerde en met een design-prijs onderscheiden tweecomponenten-schroeftang is de 
optimale oplossing voor vastzittende, vuile of door corrosie beschadigde schroeven. De speciale 
kopvorm van de tang omsluit de schroefkop stevig en maakt zo schroeven los die met gangbaar 
gereedschap niet meer kunnen worden verwijderd. Ingelegd scharnier met gewelfde, verticaal vertande 
grijpvlakken, voor alle zelftappende of metrische schroeven van M1 – M3.

CIMCO-artikelnr. 10 0350

Schroeftang, 160 mm

Ingelegd scharnier met inductief gehard precisiesnijvlak (ca. 58 HRC) voor harde, middelharde en 
zachte draad. Gewelfde, horizontaal en verticaal vertande grijpvlakken, voor alle zelftappende of 
metrische schroeven van M2 – M6.

CIMCO-artikelnr. 10 0352

Assortiment schroevendraaiers voor elektriciens, 7-delig

Conform IEC 60900:2005, classificatie VDE 0682, deel 201. 
Elk exemplaar getest in een waterbad met een testspanning van 10.000 volt.

VDE-schroevendraaier voor elektriciens, voor sleufschroeven

• 2,5 x 0,4 x 75 mm CIMCO-artikelnr. 11 7701

• 3,0 x 0,5 x 100 mm CIMCO-artikelnr. 11 7702

• 4,0 x 0,8 x 100 mm CIMCO-artikelnr. 11 7704

• 5,5 x 1,0 x 125 mm CIMCO-artikelnr. 11 7705

VDE-kruiskopschroevendraaier

• PZ 1 x 80 mm CIMCO-artikelnr. 11 7741

• PZ 2 x 100 mm CIMCO-artikelnr. 11 7742

VDE-spanningtester (250 V AC)  CIMCO-artikelnr. 11 1280

CIMCO-artikelnr. 11 7802
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Set dopsleutel-schroevendraaiers Speciaal, 7-delig

Met de sleutelwijdtes SW 8 – SW 10 – SW 11 – SW 13 – SW 15 – SW 17 mm.
Inhoud: telkens 1 exemplaar

Zeskant-dopsleutelinzetstukken met 3/8"-vierkantaandrijving en dwarsgreep van chroom-vanadium-
staal, speciaal gehard, hoogglanzend gepolijst en hardverchroomd.

Bijzonderheid: Met behulp van de speciale sleutelvorm kunnen zelfs beschadigde (dolgedraaide)  
buitenzeskantschroeven worden losgedraaid.

CIMCO-artikelnr. 11 3160

Bit- en dopsleutel-schroevendraaierassortiment, 28-delig

In een aantrekkelijke, compacte, tweekleurige kunststof box, dopsleutel-schroevendraaiers en ratel-
sleutel van chroom-vanadiumstaal, speciaal gehard, hoogglanzend gepolijst en hardverchroomd.
Inhoud: telkens 1 exemplaar

Twaalfkantige dopsleutelinzetstukken met 1/4"-vierkantaandrijving: 
4 – 4,5 – 5 – 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 mm

Miniratel met omschakelaar en Quick-Release-1/4"-vierkantaandrijving

Schroefbits van speciaal S2-staal, 25 mm lang; telkens één bit
• voor gleufschroeven 4 – 5 – 6 mm
• voor kruiskopschroeven Phillips PH 1 – PH 2 – PH 3
• voor kruiskopschroeven Pozidriv PZ 1 – PZ 2 – PZ 3
• voor binnenzeskant-(inbus-)schroeven 4 – 5 – 6 mm

Bithouder met snelsluiting, 55 mm lang, voor werken met de hand en met een machine

Adapter van 1/4"-vierkantaandrijving (bijv. voor ratel) naar 1/4"-zeskantaandrijving  
(bijv. voor schroefbits), 25 mm lang

CIMCO-artikelnr. 11 3154
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Set zeskant-stiftsleutels Speciaal, 9 delig

Met de sleutelwijdtes SW 1,5 – SW 2 – SW 2,5 – SW 3 – SW 4 – SW 5 – SW 6 – SW 8 – SW 
10 mm, extra lange uitvoering met kogelkop, van speciaal doorgehard S2-staal, gepolijst, hardver-
chroomd oppervlak, in een praktische kunststof houder met riemclip. 

Bijzonderheid: Met behulp van de speciale sleutelvorm kunnen zelfs beschadigde (dolgedraaide)  
binnenzeskantschroeven worden losgedraaid (niet aan kogelkopzijde).

CIMCO-artikelnr. 11 0606

Set zeskant-stiftsleutels, 9-delig

Met de sleutelwijdtes SW 1,5 – SW 2 – SW 2,5 – SW 3 – SW 4 – SW 5 – SW 6 – SW 8 – SW 
10 mm, met extra lange uitvoering met kogelkop, van speciaal doorgehard S2-staal, gepolijst, hard-
verchroomd oppervlak, afgeronde randen, in een praktische kunststof houder voor in een gereed-
schapstas en voor wandbevestiging

CIMCO-artikelnr. 11 0604

Roestoplosser en contactspray

Corrosiebescherming, reiniging, smering, waterverdringing en conservering in één product. Lost 
roest op, verdringt water van ontstekingscontacten en elektrische contacten, beschermt langdurig 
tegen corrosie en voor het invetten van glijvlakken, met goede kruipeigenschappen. 
Verhindert kruipstromen, vonkvorming en kortsluitingen.
Inhoud: 400 ml

CIMCO-artikelnr. 15 1040


