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Beste lezers

De waarde van ieder stuk gereedschap wordt bepaald door ge-
bruikers die snel en succesvol hun veeleisende werkzaamheden 
willen uitvoeren. De vakman in Japan, die onze nieuwe koperen 
hamers uitprobeert en deze enthousiast zij n collega’s aanbeveelt 
(zie de laatste pagina). De elektrotechnici, die tij dens de interna-
tionale vakwedstrij den Worldskills in Abu Dhabi, veeleisend werk 
uitsluitend met ons kwaliteitsgereedschap uitvoeren willen.

Ook zij  zullen onze nieuwe draai- en slaggereedschappen aan de 
hand van hun persoonlij ke criteria testen en beoordelen. Hun ge-
deelde bevindingen zij n voor anderen doorslaggevend en beteke-
nisvol. Met «Content Marketing» bereiken we jongere generaties 
daardoor beter.

Ze zij n geïnteresseerd in onze duurzame processen en geïnte-
greerde robots, die onze medewerkers productief ondersteunen. 
Met betrekking tot mens en technologie werken we milieuvrien-
delij k en volgens internationale regelgeving. Daarom is onze fi rma 
kort geleden volgens de nieuwe internationale ISO normen gere-
certifi ceerd en onderscheiden met:
• Kwaliteitsmanagement ISO 9001 : 2015
• Milieumanagement ISO 14001 : 2015
• Medical Devices ISO 13485 : 2016
• Richtlij n 93/42/EWG bij lage II, FSC STD 40-004 3.0

Work with the best.

Met vriendelij ke groet

Eva Jaisli
CEO, Chief Executive Offi cer
e.jaisli@pbswisstools.com

HOFFMANN BEURS IN ODELZHAUSEN

TREFPUNT SCHROEFBAR
Eind juni hebben we deelgenomen aan de beurs «World of Tools 
2017» van de Hoffmann Group in Duitsland.
Onze schroefBAR was een echte Highlight – en bij  kij ken alleen 
bleef het niet. Bezoekers konden in de schroefBAR verschillende 
profi elen en schroevendraaiers zelf uitproberen. Zij  ondersteunden 
daarmee ook een goed doel: Voor iedere ingedraaide schroef gaf 
PB Swiss Tools een bij drage aan de stichting van onze verkoop-
partner. Onder het motto «gereedschappen creëren mogelij khe-
den» worden instellingen ondersteund, die de ontwikkeling van 
kansarme en getraumatiseerde kinderen en jongeren stimuleert.

Meer foto’s van de beurs
vindt u op:
pbswisstools.com/qr/odelzhausen/nl
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NEW
ELEKTRONICA-SCHROEVENDRAAIERS

DE PERFECTE DRAAI VOOR FIJN WERK

Onze nieuwe precisie-schroevendraaierlijn hebben we speciaal voor het gebruik in de  
fijnmechanica en elektronica ontwikkeld. Hij omvat alle gangbare schroefprofielen en 
groottes voor deze toepassingsgebieden. De nieuwe schroevendraaiers zijn los, als set 
of als set in selfserviceverpakking verkrijgbaar – en ook in ESD-uitvoering.

Color Code Draaibare hechttop

Perfecte passing
Dankzij de precies vervaardigde 
punten past het gereedschap 
perfect in de schroef. De taaiharde 
speciaallegering maakt extreem 
hoge belastbaarheid mogelijk, juist 
bij kleine afmetingen.

Back to the Roots
De vermelding van het serienum-
mer maakt het mogelijk alle pro-
ductiestappen tot op de gebruikte 
grondstof te achterhalen. 

Ergonomisch werken
De slanke hechtvorm is ideaal voor 
fijn werk en gebruik in de elektro-
nica. Dankzij de ronde hals kan 
ook justeerwerk precies uitgevoerd 
worden.

ESD: Elektrostatische ontlading
EPA: Elektrostatisch beveiligde ruimte
EGB: Elektrostatisch kwetsbare componenten
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VOOR IEDERE TOEPASSING DE JUISTE VORM EN GROOTTE

ALLES IN DE HAND

Bij het gebruik van elektronica-schroevendraaiers worden voor-
namelijk kleine draaimomenten toegepast. De in het hecht geïn-
tegreerde groeven zijn voor gebruikers een oriëntatiehulp bij het 
aantrekken en lossen van de schroeven. En als de klus eens wat 
langer duurt: De oppervlakte uit Santoprene® zorgt voor een aan-
genaam contactgevoel en effectief, moeiteloos gebruik, ook bij 
langdurig werken. 

En zo gaat het in zijn werk
Het hecht heeft bovenaan een draaibare hechttop. Deze verge-
makkelijkt het hanteren van het hecht bij de verschillende toepas-
singen, namelijk:

Justeren
Voor het fijnste justeerwerk fixeert u het hecht bo-
ven op de hechttop met de wijsvinger en draait met 
twee vingers aan de hechtmantel.

In- en uitdraaien
Snel draaien en gerichte krachtoverdracht verkrijgt 
u, als u uw hand op de hechttop laat steunen.

Vastdraaien en lossen
Zit de schroef wat vast of moet deze gericht aange-
trokken worden, omvat dan het hecht met de hele 
hand. De krachtoverdracht merkt u direct.

ColorCode: één blik is genoeg!
Dankzij de kleurcodering heeft u het juiste gereedschap snel in de 
hand. ColorCode ondersteunt de visuele waarneming, zodat u het 
gewenste profiel direct herkent. Ook onze nieuwe schroevendraai-
ers zijn voorzien van de ColorCode.

Kleurcodering naar schroefprofiel

Vet gedrukte groottes zijn ook in
ESD-uitvoering (elektrostatische ontlading) 
verkrijgbaar.

Eén blik, één greep: Het juiste gereedschap
is snel in de hand dankzij kleurcodering naar
schroefprofiel.

Hier staat alles in: Ons gehele assortiment met alle 
details vindt u in de catalogus.
Nu gratis aanvragen!

Multifunctionele tafel- en wandhouder
De houder kan naar wens aan de wand 
bevestigd, of op een tafel gezet worden.  
Zo zijn de schroevendraaiers in iedere ruimte 
overzichtelijk gerangschikt en makkelijk uit 
te nemen.

Gleufkop 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 1.8 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5

Phillips (kruiskop) 000 / 00 / 0 / 1

Binnen-zeskant 0.71 / 0.89 / 1.27 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3

Voor Torx® schroeven 3 / 4 / 5

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15

Buiten-zeskant 5

Pentalobe
For use with Apple®  
Products

0.8 / 1.2
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Zijn eindgebruikers bereid voor kwaliteit meer te betalen? Verschil-
lende firma’s uit Japan berichten over de acceptatie van onze te-
rugslagvrije koperen hamers.

Al geruime tijd is er in Japan bij eindgebruikers een grote vraag 
naar terugslagvrije koperen hamers. In het getoonde voorbeeld 
worden ze hoofdzakelijk ingezet voor het richten van werkstuk-
ken tijdens het freesproces. Om de werkstukken uit staal niet te 
beschadigen, mogen ze niet met stalen hamers bewerkt worden.

TERUGSLAGVRIJE HAMERS

ZE ZIJN DE PRIJS WAARD

Elektrotechnicus Simon Furrer vertegenwoordigt Zwitserland 
op de WorldSkills van 14 – 19 oktober 2017 in Abu Dhabi.
Lees in de volgende Newsletter hoe hij zich voorbereid heeft 
– en welke doelen hij stelt.

Coming soon:

Het resultaat overtuigt
Tot nu toe gebruikten eindgebruikers hoofdzakelijk koperen ha-
mers van andere fabricaten tegen lagere prijzen. De hamerkop-
pen konden niet verwisseld worden. Tijdens testprocedures zijn 
de eindgebruikers overtuigd geraakt van de voordelen van de 
PB Swiss Tools innovatie: «Het bewerken van de werkstukken is 
eenvoudiger en effectiever. In kortere tijd kunnen duidelijk meer 
werkstukken zeer precies en met hoge kwaliteit bewerkt worden», 
aldus de verklaringen van de gebruikers.

De meerwaarde is de investering waard
De terugslagvrije koperen hamer met de steel uit glasfibermate-
riaal (artikel PB 308 Cu) is bij de firma Horiuchi Kikai het meest 
populaire product vanwege de duurzaamheid en de precisie. De 
ervaring leert ons «met deze hamers verloopt de exacte en be-
hoedzame krachtoverdracht gegarandeerd succesvol. Minder uit-
val en betere resultaten zijn aantoonbaar».
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Bij het werken met  
slaggereedschappen een  
veiligheidsbril dragen!

Firma Murakami Seiki, Japan, metaalverwerkend bedrijf Firma Horiuchi Kikai, Japan, fabrikant van hydraulische cilinders


