Naam
Draadkniptang

Omschrijving
Knippen van ijzerdraad.

Combinatietang

Combinatie van buigtang,
knijptang en kniptang. Door
de getande bek goed te
gebruiken om iets vast te
pakken.

Platbektang

hiermee kun je hoeken in ijzerdraad buigen.

Rondbektang

Voor het buigen van ogen en ronde draadvormen.

Ringsleutel

Voor het losdraaien of vastdraaien van zeskant bouten en moeren.
Meer grip dan een steeksleutel.

Steeksleutel

Voor het losdraaien of vastdraaien van bouten en moeren. Bouten en
moeren waarbij je met een ringsleutel niet bij kunt.

Engelse sleutel

Verstelbare variant van de steeksleutel ook wel Bahco genoemd.

Kruiskop
schroevendraaier
Platbek
schroevendraaier
Handzaag

Schroeven draaien met een kruiskop.

Kapzaag

Zaag met een extra rand bovenlangs, de kap. Geschikt voor precies
zaagwerk. Vaak gebruikt samen met een verstekbak.

Toffelzaag

Kleinere versie van de kapzaag voor nog meer precies zaagwerk. Vaak
gebruikt samen met een verstekbak.

Metaalzaag

Beugelzaag om metaal te zagen.

Juniorzaag

Metaalzaagbeugel in kleine uitvoering om metalen- en kunststoflatjes en buizen te zagen.

Figuurzaag

Om figuren uit houten of kunststof platen te zagen.

Verstekzaag

Om nauwkeurig onder een ingestelde hoek te kunnen zagen. Zoals de
verstekbak maar dan instelbaar onder meerdere hoeken.

Schroeven draaien met een platte bek.
Om houten balken latten in rechte lijnen te zagen en af te korten.

Metaalboor

Een metaalboor is even dik over de hele lengte en heeft bovenop een
soort dakje.

Hand verzinkboor

Hiermee maak je de ingang van een boorgat wat ruimer om er een
schroefkop in te laten verzinken.

Kunststof hamer

Hamer voor het bewerken van metaal en kunststof. Bijna geen
beschadiging op het materiaal.

Bankhamer

Voor algemeen gebruik. De grootte wordt in gram aangegeven.

Klauwhamer

Ook wel timmermanshamer genoemd met achterop een klauw om
spijkers uit hout te trekken.

Houten hamer

Voor het in elkaar kloppen van houten onderdelen.

Rolmaat

Oprolbaar meetlint voor langere afstanden (2-5 meter). Niet heel
nauwkeurig.

Winkelhaak

hiermee kun je werkstukonderdelen op 45 graden(verstek) en 90
graden (haaks) aftekenen. Ofwel een schuine hoek of een rechte hoek.

Stalen liniaal

Om zuiver mee te meten maar ook voor aftekenen en snijden.

Schuifmaat

Zeer nauwkeurig meetgereedschap voor buitenmaten, binnenmaten
en dieptematen.

Priem

Om gaten in hout en papier te prikken. Bijvoorbeeld om hier later een
schroef in te draaien.

Inbussleutel

Een zeshoekig staafje dat meestal in de vorm van een L gebogen is.
Hiermee draai je inbusschroeven los of vast.

Vijlen

Gereedschap om je werkstuk glad te vijlen.

Kraspen

Metalen pen met scherpe punt om op metaal mee te krassen en zo
lijnen te zetten.

Waterpas

Gereedschap om te kijken of iets recht ofwel waterpas staat. Het
luchtbelletje in de libel moet precies tussen de lijnen staan.

Centerpons

Om in metaal een klein deukje te slaan met een hamer zodat je boor
niet wegglijdt.

