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12V-auto-klopschroeven-
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Art.-No. 01725           



     

12V-auto-klopschroevendraaier 
met de mogelijkheid het 

draaimoment vooraf te kiezen 
artikelnummer 01725 

 
Handleiding 

 
Gebruik volgens de voorschriften 
 
De klopschroevendaaier wordt gebruikt om vastzit-
tende schroeven en moeren, in het bijzonder wiel-
moeren los te draaien. Door de digitale controle over 
het draaimoment kan van te voren een willekeurig 
draaimoment van 80 bis 340 Nm worden ingesteld, 
waarmee de schroef die moet worden vastgedraaid 
automatisch wordt aangedraaid. 
 
Informatie over de toepassing 
 
• Controleer voor gebruik van het klopschroeven-

draaier dat uw voertuig beveiligd is tegen wegrol-
len en dat de krik op de juiste wijze is opgesteld. 

• In het voertuig mogen zich geen personen be-
vinden, de handrem moet zijn aangetrokken. 

• Bij voertuigen met een automatische schakeling 
moet de keuzeknop op de positie „P“ worden 
gebracht. 

• Voor het opkrikken van het voertuig moet de 
informatie van de producent van het voertuig in 
overeenstemming met bedrijfshandleiding in acht 
worden genomen. 

 
Veiligheidsinstructies 
 
• Bescherm de klopschroevedraaier tegen natheid 

en vochtigheid. 
• Gebruik de klopschroevendraaier uitsluitend met 

een 12V-gelijkspanningsbron. 
• Bij aansluiting op het contact van de sigaretten-

aansteker moet dat minstens 15A aankunnen. 
• Laat de klopschroevendraaier maximaal 8 mi-

nuten lopen om een overhitting van de motor te 
vermijden. 

 
Beschrijving 
 
1. Aansluitingskabel 
2. Bedrijfsschakelaar voor rechts- / linksloop 
3. ½“ – aandrijvingsvierkant (om de kop van een 

steeksleutel op te nemen) 
4. Reserve - fijnzekering 15 A 
5. Steeksleutel-inzetstuk     17/19 mm 
6. Steeksleutel-inzetstuk     21/23 mm 
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Technische gegevens 
 
Spanning   12V DC 
Max. draaimoment ca.  340Nm 
Kabellengte   ca. 3,6 m 
Steeksleutel-inzetstukken van CV-staal  
 
 17mm                         6             21mm 
 

 
 
19 mm                23mm  
                                  5 



     

Steek de eurostekker in het contact van de 
sigarettenaansteker. 
• Kies het passende steeksleutel-inzetstuk en 

steek dat op de aandrijvingsvierkant van de 
klopschroevendraaier. 

• Verwijder eventueel de sierafdekkingen van de 
wielmoeren en zet de steeksleutel-inzetstuk vast 
op de wielmoeren of de wielpennen. 

• Schakel de bedrijfsschakelaar in door hem op de 
linker / rechter kant naar beneden te drukken (L= 
losmaken / T= aandraaien). Aan het geluid van 
de motor kunt u horen dat de klopschroeven-
draaier eerst het draaimoment opbouwd en dat 
dan met een „slag“ aan de schroef afgeeft. Door-
dat het draaimoment met elke slag aantrekt 
wordt de schroef losgedraaid, hij kan vervolgens 
met de hand worden verwijderd. 

• Ga op dezelfde manier te werk met alle wiel-
moeren tot u het wiel af kunt nemen. 

• Zet het nieuwe wiel er op en let erop dat de 
gaten in de velg overeenkomen met de 
boorgaten van de wieldrager.  

• Draai alle wielmoeren om te beginnen vast met 
de hand. 

• Zet het steeksleutel-inzetstuk op de wielmoeren 
en schakel de bedrijfsschakelaar in door hem op 
de rechter kant naar beneden te drukken. 

• Als het blinkende symbool „>->-> op het display 
te zien is moeten de wielmoeren voldoende 
worden aangetrokken. 

• Bij gebruik van het reservewiel moet de ban-
denspanning daarvan direct worden gecon-
troleerd. 

• Bij het monteren van aluminiumvelgen moet de 
klopschroevendraaier voorzichtig worden ge-
hanteerd. Eerst moet het draaimoment worden 
ingesteld volgens de instructies van de velgen-
producent. 

 
Weergave en instelling van het draaimoment 
 
De auto-klopschroevendraaier is voorzien van elec-
tronica waardoor een keuze vooraf van het draai-
moment mogelijk wordt gemaakt. Het ingestelde 
draaimoment wordt op een digitaaldisplay in drie 
cijfers weergegeven. 
Als het van te voren ingestelde draaimoment is 
bereikt, dan is op het display het blinken van < te 
zien. Door het drukken van toets 2 wordt het inge-
stelde draaimoment met iedere druk op de toets  
verhoogd. Toets 1 verlaagt met iedere schakeling het 
draaimoment . Door tegelijkertijd toets 1 & 2 te 
drukken wordt het van te voren ingestelde 
draaimoment tot 0 teruggebracht. Op het display kan 
worden weergegeven: 
 
000->80->110->130->140->150->160->170->180-
>190->200->210->220->230->240->250->260->270-
>280->290->300->310->320->330->340->000 

 
display 

 

 
 
 
 
    toets 1  toets2 
 
Keuze vooraf van het te bereiken draaimoment  
van 0 tot 340 Nm : 
 
Toets1 & toets2 tegelijkertijd: Reset draaimoment  
 
Toets1:  - 10  Nm  
 
Toets2: + 10  Nm   
 
Weergave op het display  „ > > >“ betekent 
draaimoment bereikt! 
 
 
 
Rechts- en linksloop 
 
 

 
 
 
               L=(losmaken) linksloop 
 
T=(aantrekken ) rechtsloop 
 
 
Het omwisselen van een defecte fijnzekering 
 



     

 

 
 
 
 
Door losdraaien van het voetcontact van de euro-
stekker kan de in een koffer meegeleverde reserve-
fijnzekering worden omgewisseld. Vervolgens moet 
het voetcontact weer worden vastgeschroefd. 
 
2 jaar volledige garantie  
 
De garantietijd voor dit apparaat begint op de dag dat 
het gekocht wordt. De datum van aankoop a.u.b. 
bewijzen door de originele kassabon mee te sturen. 
Wij garanderen tijdens de garantieperiode: 
 
• Kostenloos verhelpen van eventuele storingen. 
• kostenloze vervanging van alle onderdelen die 

kapot gaan. 
• kostenloze, vakkundige service (d.w.z. gratis 

montage door ons service-personeel)  
 
Voorwaarde is wel dat de fout niet te herleiden is tot 
onjuist handelen. 
Bij eventuele vragen of kwaliteitsproblemen wordt u 
verzocht om direct contact op te nemen met de 
producent: 
 
Brüder Mannesmann Werkzeuge GmbH  
Afdeling reparatuur-service 
Lempstr. 24 
 
D-42859 Remscheid 
 
Telefoon:  +49 2191 37 14 71 
Telefax:  +49 2191 38 64 77 
 

U Versleten onbruikbare electrohandgereed-
schappen en milieu 
 

• Mocht uw machine ooit zo intensief gebruikt zijn 
dat hij vervangen worden moet of u er geen 
toepassing meer voor heeft dan bent u verplicht 
het electrische apparaat milieu vriendelijk uit het 
verkeer te nemen b.v. bij de winkel van aankoop 
onder de noemer 'oud voor nieuw'. 
Wordt een nieuw apparaat gekocht, dan kan het 
oude apparaat zonder bijbetaling worden 
ingeleverd bij de winkel van aankoop. Het moet 
dan wel een apparaat zijn dat gelijksoortig is aan 
het apparaat dat nieuw wordt gekocht. Dus een 
oude tv voor een nieuwe tv of een oude 
stofzuiger voor een nieuwe stofzuiger. 
Deze 'oud voor nieuw'-regeling geldt ook voor 
elektrische huishoudelijke apparaten waarvoor bij 
aankoop geen verwijderingsbijdrage moet 
worden betaald. Een andere mogelijkheid is de 
machine bij de reinigingsdienst van de gemeente 
in te leveren. Afgedankte apparaten kunnen 
namellijk ook worden aangeboden bij deze 
reinigingsdienst van de gemeente. De wijze 
waarop kan per gemeente verschillen.  

• Elektrische machines bevatten waardevolle 
herbruikbare grondstoffen. U draagt ertoe bij 
waardevolle grondstoffen tot hergebruik bij te 
voegen als u uw oude apparaat bij een centraal 
teruggifte punt aanleverd.  

• Electrische apparaten bevatten ook stoffen die bij 
onoordeelkundige verwijdering tot schade aan 
mens en mileu kunnen bijdragen. 

• Het symbool voor de doorgestreepte vuilniscon-
tainer staat voor de verplichting, dat het gekente-

kende apparaat aan een 
gescheiden verzameling van 
electro- en electronica apparaten 
ter her gebruik toegevoegd moet 
worden.  

   
 
Bij vragen dient u zich te wenden aan uw Brüder 
Mannesmann wederverkoper. 
 
CE-CONFORMITEITSVERKLARING 
Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat dit product 
overeenkomt met de normen of normatieve documenten 
volgens de bepalingen van de volgende richtlijnen: 
  
RL 98/37 EG, RL 89/336 EWG (EMV), RL 73/23 EWG 
 
 
 
 
 
BRÜDER MANNESMANN WERKZEUGE GMBH  
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