
 

DE BESTE STEEK- OF MOERSLEUTEL OM 
AAN UW BEHOEFTEN TE VOLDOEN

PRAKTISCHE INFO

VERSTELBARE MOERSLEUTEL
Deze sleutel moet zorgvuldig en zelden gebruikt worden als het 
bevestigingsmiddel niet mag worden beschadigd, maar het is 
nog altijd een zeer handig item in een gereedschapskist. 
Naast de vier basisproductgroepen bestaan er enkele speciale 
sleutels met een extra kenmerk. Combinatie van steekringsleutel 
met ratelring – een zeer handige speciale set van 6 sleutels met 
het voordeel van een ratelring met een werkhoek van 5°, zodat 
u in heel moeilijk te bereiken ruimten kunt werken en u het 
voordeel hebt van een openstaand uiteinde om te werken met 
bevestigingsmiddelen zonder 360° toegang, zoals vaak het geval 
is bij leidingwerk.
Verstelbare moersleutel – Het openstaande gedeelte van de 
sleutel bevat een innovatieve kaak, die de gebruiker kan openen 
en vergrendelen zonder de sleutel van de moer af te halen.

RINGSTEEKSLEUTELS
Deze steeksleutels combineren één stuk gereedschap met een 
openstaande kaak en een ring, beide met dezelfde afmeting. 
De openstaande kaak heeft een offset van 15° waardoor de 
gebruiker elke moer kan draaien, ook al is er een hele kleine 
opening. Het twaalfhoekige ringuiteinde is ook gebogen op 15 ° 
horizontaal gezien, waardoor u de handgreep kunt vasthouden 
zonder dat u uw knokkels bezeert.

STEEKSLEUTELS
Beide uiteinden van deze sleutels zijn open met de koppen 
ingesteld op 15°. De openstaande opmaak is ideaal voor het 
werken aan leidingen die alleen aan één zijde toegankelijk zijn. 
Selecteer dunne openstaande kaken voor een betere 
toegankelijkheid binnen de dikte van het bevestigingsmiddel.

SOKSLEUTELS
De ringen zijn gebogen in een hoek van 70° om een zo goed 
mogelijke toegang te bieden aan verzonken moeren en om 
ruimte over te laten voor uw knokkels. Kies soksleutels voor 
werk dat een grotere kracht vereist zonder dat het 
bevestigingsmiddel wordt beschadigd. Het twaalfkantige profiel 
betekent dat u de moeren in zeer moeilijk te bereiken plaatsen 
kunt vastdraaien.

Er zijn vier basisproductgroepen:
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