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Waar doen we in hemelsnaam de grote skibox heen? - Aan het plafond!

De onhandig grote dakkoffer voor mijn
auto wil ik natuurlijk niet altijd op het
dak van mijn auto gemonteerd laten.
Wanneer hij niet in gebruik is, wordt hij
aan het plafond van onze carport
opgehangen. Dat spaart een hoop
plaats.

Aan de onderkant van de dakkoffer
bevinden zich over de hele lengte
verzinkte metalen versterkingsstrips -
perfect om ze aan sterke magneten vast
te laten dokken.

Ik heb dus 4 potmagneten met verzonken gat (www.supermagnete.it/dut/group/
countersunk) aan de houten balken aan het plafond geschroefd. Daarbij moest ik
goed opletten, waar ik ze precies plaatste, opdat de magneten zich ter hoogte van
de metalen versterkingsstrips bevinden.

Zo kan ik de ca. 20 kg zware dakkoffer perfect en zonder hulp aan de magneten
laten vastklikken.

Opmerking van het supermagnete-team: Het is gevaarlijk een zo zware kist op te
hangen! Let u er perse op, dat magneten en metalen balken voldoende
contactvlak hebben en neemt u alstublieft onze waarschuwingen en aanwijzingen
(www.supermagnete.it/dut/safety?highlight=falling#falling) in acht.

Gebruikte artikelen
4 x CSN-ES-20: Potmagneet Ø 20 mm met verzonken gat (www.supermagnete.it/
dut/CSN-ES-20)
4 x CSN-25: Potmagneet Ø 25 mm met verzonken gat (www.supermagnete.it/dut/
CSN-25)
4 x CSN-32: Potmagneet Ø 32 mm met verzonken gat (www.supermagnete.it/dut/
CSN-32)
4 x ZTN-25: Potmagneet Ø 25 mm met rond doorlopend gat (www.supermagnete.
it/dut/ZTN-25)
4 x ZTN-32: Potmagneet Ø 32 mm met rond doorlopend gat (www.supermagnete.
it/dut/ZTN-32)
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