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De boorspanen blijven aan de magneet hangen - en nergens anders

Kent u dat probleem? U boort in een
ijzeren of metalen werkstuk en de
spanen vliegen overal rond. Dat is niet
alleen ergerlijk, maar ook gevaarlijk. De
spanen kunnen in je ogen belanden, of
de handen verwonden. Met een
eenvoudige truc kunt u dat in toekomst
vermijden.

Alles wat u hiervoor nodig heeft is een
supermagneet. Deze legt u op het
werkstuk van ijzer/metaal, dicht bij de
plek waar u wilt boren. De boorspanen
worden door de magneet aangetrokken
en blijven aan hem vastzitten. Op de
foto ziet u een volledig met ijzerspanen
bedekte schijfmagneet van het type
S-10-10-N (www.supermagnete.nl/
S-10-10-N).

Opgelet alstublieft: Om het duidelijk te
kunnen laten zien heb ik de magneten
niet ingepakt. Ik raad echter iedereen
aan, de magneten stevig in plastic of
papier te wikkelen. Zo kunt u de
boorspanen weer eenvoudig van de
magneet verwijderen.

Hier op de foto: een geheel met spanen
bedekte ringmagneet van het type
R-27-16-05-N (www.supermagnete.nl/
R-27-16-05-N).

Opmerking van het supermagnete-team:
Indien de ijzeren spanen toch te sterk aan de magneet zouden vastzitten bevelen
wij u de toepassing "IJzervijlsel van magneten verwijderen" (www.supermagnete.
nl/project348) aan.

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Duitsland Pagina 1 van 2

https://www.supermagnete.nl/project406
https://www.supermagnete.nl/S-10-10-N
https://www.supermagnete.nl/R-27-16-05-N
https://www.supermagnete.nl/project348


Klantentoepassing nr. 406: Boorspanen opvangen
www.supermagnete.nl/project406

  

    

      

        

          

          

            Vanwege uw actuele cookieinstellingen kunt u de video niet starten. Indien u
instemt met de verklaring gegevensbescherming kunt u zich deze inhoud laten
tonen.

          

          

                        Ik stem er in to, dat mij externe inhouden worden getoond. Dit kan
worden gebruikt om persoonsgegevens door te geven aan platforms van derden.
Meer hierover in onze Privacyverklaring (www.supermagnete.nl/
data_protection#10-verwendung-von-sozialen-medien-videos).

          

        

        

          Nicht einverstanden

          

            Einverstanden

          

        

      

    

  

Gebruikte artikelen
1 x R-27-16-05-N: Ringmagneet Ø 26,75/16 mm, hoogte 5 mm (www.
supermagnete.nl/R-27-16-05-N)
1 x S-10-10-N: Schijfmagneet Ø 10 mm, hoogte 10 mm (www.supermagnete.nl/
S-10-10-N)

Online sinds: 09.09.2010

De complete inhoud van deze pagina is auteursrechtelijk beschermd.<br />Zonder uitdrukkelijke
toestemming mag de inhoud niet worden gekopieerd en ook niet ergens anders worden
gebruikt.
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