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Een blik in de achteruitkijkspiegel laat de positie van de aanhanger zien

"Aanhangervoelspriet" om de
positie van de aanhanger te
markeren
Ik moet vaak de aanhanger aan mijn
auto koppelen. Soms transporteer ik
mijn boot daarop en de aanhanger is
dan erg zwaar en star en kan de
carrosserie sterk beschadigen, wanneer
men de auto niet nauwkeurig
positioneert.

Ik heb met behulp van magneten een
hulpmiddel gebouwd: De
"aanhangervoelspriet". Het gaat hierbij
om lange flexibele staafjes met rode
vlaggetjes aan het uiteinde, die aan de
auto en de aanhanger worden
vastgemaakt en de positie van de
aanhanger ten opzichte van de auto
laten zien.

Deze "aanhangervoelsprieten" kunnen
bij mij worden gekocht. Schrijft u mij alstublieft indien u daarin geïnteresseerd
bent een e-mail op het hierboven gepubliceerde e-mail-adres.

Bevestiging met potmagneten
Het onderste uiteinde van de staven is
aan een GTN-16 potmagneet (www.
supermagnete.de/dut/GTN-16)
vastgeschroefd. Een van deze
"voelsprieten" wordt aan de
aanhangerkoppeling van de auto en een
aan de trekstang van de aanhanger
bevestigd.

Om de staven vast te kunnen schroeven,
heeft men een aluminium
binnenschroefdraad in de staven nodig.
Dit schroefdraad heb ik bij een
voorgaande versie (links) zelf met een
speciaal gereedschap gemaakt. Bij de
actuele versie (rechts) heb ik een
felsmoer met M4-schroefdraad in de
staven geplaatst.

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Duitsland Pagina 1 van 3

https://www.supermagnete.de/dut/project360
https://www.supermagnete.de/dut/GTN-16
https://www.supermagnete.de/dut/GTN-16


Klantentoepassing nr. 360: Aanhanger aankoppelen
www.supermagnete.de/dut/project360

Visueel hulpje bij het achteruitrijden
Wanneer ik nu in der achteruitkijkspiegel kijk (zonder mijn hoofd om te draaien) zie
ik het volgende beeld:

Nu weet ik altijd hoe ver ik met de auto nog achteruit moet rijden om de
aanhanger aan te kunnen koppelen. Wanneer de vlaggetjes precies bij elkaar zijn
kan de aanhanger makkelijk met de hand worden bevestigd.
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            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.de/dut/
data_protection#10-verwendung-von-sozialen-medien-videos).

          

        

        

          Nicht einverstanden

          

            Einverstanden

          

        

      

    

  

Gebruikte artikelen
2 x GTN-16: Potmagneet Ø 16 mm met draadeind (www.supermagnete.de/dut/
GTN-16)

Online sinds: 27.05.2010

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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