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Hvad er det? Det er en bitholder til en
boremaskine. Den har en vinkel på 90
grader og kan bruges i alle retninger. Jeg
skal til at sætte nogle skabe op i hjørnet af
et klasselokale, og der vil den gøre arbej-
det langt nemmere. 

Hvordan fik du den?Da skolen skulle
have smartboards, skulle der monteres
computerkasser på væggen ved siden af.
Men kasserne var beregnet til at blive
skruet fast under bordene. Jeg prøvede at
lave huller hele vejen igennem kassen,
men skruemaskinen kunne ikke nå. Så
spurgte jeg mig for i byggemarkedet og
fandt frem til denne vinkelforsats, som
kan skrue om hjørner. 

Hvordan vedligeholdes den?Man kan
skille den ad, så man kan give den en
smule fedt. Men det er vist ikke noget, der

skal gøres særligt ofte. Den har to kugle-
lejer, der sidder fast med låsering, og to
koniske tandhjul kører ind i hinanden og
får bitten til at dreje. 

Hvad dur den ikke til?Begrænsningen
er nok, at den ikke er god til singleskær
eller stjerneskruer, fordi man ikke kan
give den nok vægt, når man skal rundt om
hjørnet. Så springer bitten bare af og vil
ødelægge kærven. Men til umbraco, torx
bit og topnøgler fungerer den glimrende. H

mail@martinhammer.dk

det virker

Johnny Munk Jensen er teknisk serviceleder
på Brødeskov Skole i Hillerød.

Johnnys vinkelforsats
Vinkelbitholder, vinkelforsats eller
vinkeladaptor til batteridreven bore-
eller skruemaskine. 
Vinkelforsatser fås til forskellige 
priser fra forskellige producenter.
Den pågældende er af mærket Uniq
Tools og koster 569 kroner hos
Stark.

[bag om ordet]
Torx bit er bits med form af en
seks-takket stjerne. Designet 
minimerer risikoen for, at bitten
smutter ud af skruehovedet.

Johnny kan skrue 
om hjørner

Med en vinkelforsats til skruemaskinen kan 
Johnny Munk Jensen komme til i svært 
tilgængelige hjørner og kroge.

Hver månd viser et FOA-
medlem et arbejdsredskab,
som fungerer godt. 
Fordi det sparer tid, giver 
et kvalitetsløft eller løser 
et problem.

Dit værktøj
Har du et stykke værktøj,
du gerne vil vise til de 
øvrige medlemmer i 
teknik/service-sektoren,
så lad os endelig høre.
Send en mail til 
redaktionen@foa.dk.
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