
 

PRAKTISCHE INFO
TIPS EN 
TECHNIEKEN

TIP 2 

Wanneer toegang mogelijk is, moet u het ringuiteinde van 
een sleutel gebruiken voor de eerste losdraaibeweging of de 
laatste vastdraaibeweging. Dit biedt een maximale sterkte 
en grip om schade aan de moer te vermijden.

TIP 3 

Bij het losdraaien van een ‘vastzittende’ of ‘vastgeroeste’ 
moer, mag u nooit met een hamer slaan of de sleutel ver-
lengen met een stuk pijp; u beschadigt zowel de sleutel als 
het bevestigingsmiddel. Gebruik in plaats daarvan kruipolie.

TIP 4 

Bij het vastdraaien of losdraaien, kunt u meer kracht 
toepassen en controle krijgen door de sleutel naar u toe te 
trekken. Als de sleutel dan per ongeluk van de moer glijdt, is 
er minder kans op letsel.

TIP 5

Voor de beste prestatie van een verstelbare moersleutel, mag 
u geen te grote moersleutel kiezen voor het bevestigings-
middel. Sluit de kaken van de moersleutel op de vlakke zijden 
van de moer en beweeg de moersleutel dan voor zichtig heen 
en weer en draai het verstelbare vergrendelwiel verder dicht 
totdat de moer zonder beweging wordt vastgehouden. Dit 
minimaliseert de schade aan het bevestigingsmiddel.

TIP 6

Draai een verstelbare sleutel altijd zodanig dat de kracht 
wordt overgedragen op de gefixeerde kaak.

•  Gebruik nooit een hamer voor extra kracht.
•  Gebruik geen openstaande sleutels of verstelbare 

moersleutels om “vastzittende” moeren los te 
draaien of om een moer op het laatst nog iets vaster 
aan te draaien; gebruik in plaats daarvan een 
ringsleutel.

•  Houd de sleutels vrij van olie om wegglijden te 
voorkomen.

VEILIGHEID

TIP 1 

De openstaande kaken van een sleutel zijn bedoeld voor 
gebruik als er weinig plaats is of als de bevestigings-
middelen in lijn liggen, zoals het geval is bij leidingwerk.

Harry Van Den Broeck, elektricien
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