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Hvad er det? Det er et topnøglesæt, som
er hult i både nøgle og skaft, så bolten kan
gå igennem. Jeg bruger det til toiletsæder,
hvor en almindelig topnøgle vil støde
mod. Men denne kan komme op under
møtrikken, selvom den er skjult af toilet-
tets porcelæn. 

Hvordan fandt du sættet? Det var helt
tilfældigt. Det var samtidig med, at vi
skulle skifte 53 toiletter på en gang af den
type, hvor møtrikken går op i porcelænet.
Jeg så sættet i en brochure og kunne
straks se, at det ville være genialt til

toiletsæderne. 

Hvad gjorde du før? Tidligere
har jeg prøvet at skifte toilet -
sæde med en svensknøgle, en

fladtang, en vandpumpetang eller en
stjernegaffelnøgle. Men det tager lang tid,
når man kun kan dreje en kvart omgang.
Hvis der er lidt rust kan det være næsten
umuligt. Nogle gange kunne det tage en
halv dag at skrue et sæde fast. 

Hvad dur det ikke til? Eneste begræns-
ning er, at jeg ikke kan få lange forlænger -
arme til skraldenøglen. Så hvis jeg skal
skrue en møtrik på, hvor jeg ikke kan
komme til, fordi den for eksempel sidder i
væggen klemt mellem to skabe, må jeg
have fat i mit gamle topnøglesæt, hvor jeg
har forlænger til. H

det virker

“Jeg vil æde min gamle hat på,
at der er flere, der ikke kender til
det her topnøglesæt,” siger Niels
Peter Osvald Laursen, der er ple-
jehjemspedel på Skipper Klement
i Svenstrup ved Aalborg.

hul igennem topnøglen

Topnøglen med gennemgang tillader Niels Peter 
Osvald Laursen at stramme svært tilgængelige 
møtrikkerpå gevindstænger.

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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Niels Peters favoritter
Udover topnøglen med gennem-
gang er Niels Peter Osvald Laursen
også glad for sin håndstøvsuger og
polsøger, ligesom han altid går med
sin lille skruetrækker med en sam-
ling forskellige bits. Han fremhæver
også et meget lille topnøglesæt,
han bruger under vaskene til blan-
dingsbatterier.

Værktøjet
Niels Peters sæt er et Parts -
master Go Thru Socket Set
Sættet er fremstillet i kromvana-
dium og består af:
£ Skraldenøgle i 5 graders vinkel

med blødt håndtag
£ Toppe: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

17, 18, 19, 21, 22 og 24 mm.
£ Adaptere: ¼", 3/8"
£ En forlænger på 80 mm
Vejledende pris hos Partsmaster: 
844 kr. ekskl. moms.
WÜRTH sælger et lignende sæt
med toppe fra 10 til 19 mm.


