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Eenvoudig en snel inzamelen van verstrooide spijkers

Een bakje vol spijkers is op de grond gevallen! Wat nu? De eenvoudigste oplossing
is het om ze met een magneet weer in te zamelen. Dan krijgt men echter de
spijkers nauwelijks meer van de magneet af. Natuurlijk bestaan er mooie
gespecialiseerde apparaten, die dit probleem oplossen - u biedt er immers ook een
op uw website aan (zie Magneetinzamelaar (www.supermagnete.it/dut/WS-
PUT-04)). Nu willen de meeste mensten niet eerst zo'n apparaat kopen als bij hen
een bakje spijkers op de grond is gevallen ...

Er bestaat ook een duidelijk eenvoudigere en voordeligere methode.

U heeft alleen maar een stabiele plastic zak en een of meer sterke magneten nodig
(ik nam hiervoor 10 S-12-06-N (www.supermagnete.it/dut/S-12-06-N)).

1. De magneten in de zak leggen.
2. Met de zak de magneten inzamelen.
3. De zak omstulpen, zodat zich de magneten aan de buitenkant bevinden.
4. De magneten van de zak aftrekken en wegleggen.
5. De naalden eenvoudigweg terug in het bakje schudden.
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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.it/dut/
data_protection#10-verwendung-von-sozialen-medien-videos).

          

        

        

          Nicht einverstanden
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Gebruikte artikelen
10 x S-12-06-N: Schijfmagneet Ø 12 mm, hoogte 6 mm (www.supermagnete.it/dut/
S-12-06-N)
WS-PUT-04: Magnetische inzamelhulp (www.supermagnete.it/dut/WS-PUT-04)

Online sinds: 09.05.2011

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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