
Klantentoepassing nr. 106: Keukengereedschap revisited
www.supermagnete.fr/dut/project106

Klantentoepassing nr. 106: Keukengereedschap revisited
Auteur: Georg Ruß, Magdeburg, Duitsland, supermagnete@georgruss.de

Fraai ophangsysteem voor al diegenen, die in hun keuken orde op zaken
willen stellen

Ik heb bij het ophangen van
verschillend keukengereedschap
verschillende neodymium magneten
(www.supermagnete.fr/dut/
magnets_overview_raw) uit uw
assortiment gebruikt.

Aangezien ik de gebruikelijke manier
van ophangen van houten lepels en
gardes niet erg origineel vond en
bovendien een paar Supermagneten
over had, kwam ik op het idee, de
houten lepels in hun lengte open te
boren en er een passende
supermagneet in te zetten. Al naar
gelang het gewicht van het houten
gereedschap voldoen ofwel de S-04-13-
N (www.supermagnete.fr/dut/S-04-13-
N)- ofwel de S-05-25-N (www.
supermagnete.fr/dut/S-05-25-N)-
staafmagneet prima. Bij een platte
houten lepel was het nog eenvoudiger,
aangezien ik hier eenvoudig een
schijfmagneet zoals de S-08-05-N (www.supermagnete.fr/dut/S-08-05-N) in het
reeds voorhandene gat kon inzetten.

De houten gereedschappen hangen nu
aan een hiervoor door mij boven het
aanrecht gespannen fietsremkabel --
een minimalistische manier van
ophangen.
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Bovendien kunnen andere
Supermagneten zeer fraai dienen als
houder voor een zware houten plank
met stalen handvat, hier bijvoorbeeld de
S-20-10-N (www.supermagnete.fr/dut/
S-20-10-N), die aan een stalen profiel
hangt en de plank probleemloos houdt
... of ook een chique blikopener, die
probleemloos aan een blokmagneet
Q-15-15-08-N (www.supermagnete.fr/
dut/Q-15-15-08-N) blijft hangen. Men
kan overigens ook zonder enig
probleem een magneet onder een houten tafel aanbrengen, waaraan men dan een
opener hangt, die zo steeds binnen handbereik is.

Tot nu toe heeft eenieder, die het zag, zich er allereerst over verwonderd en zich
dan verheugd over de creativiteit, die erachter steekt :-)

Gebruikte artikelen
S-04-13-N: Staafmagneet Ø 4 mm, hoogte 12,5 mm (www.supermagnete.fr/dut/
S-04-13-N)
S-05-25-N: Staafmagneet Ø 5 mm, hoogte 25 mm (www.supermagnete.fr/dut/
S-05-25-N)
S-08-05-N: Schijfmagneet Ø 8 mm, hoogte 5 mm (www.supermagnete.fr/dut/
S-08-05-N)
S-20-10-N: Schijfmagneet Ø 20 mm, hoogte 10 mm (www.supermagnete.fr/dut/
S-20-10-N)
Q-15-15-08-N: Blokmagneet 15 x 15 x 8 mm (www.supermagnete.fr/dut/
Q-15-15-08-N)
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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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