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Eindelijk een licht voor op mijn fiets, dat ik zonder gefrunnik kan monteren

Fietslicht met schijfmagneten bevestigen

Heb jij ook genoeg van het eeuwige
gefrunnik met je fietslicht? Zou je het
niet meer provisorisch aan je fiets, maar
ook niet meer aan je kleren willen
bevestigen? Hier volgt een eenvoudige
oplossing.

Je hebt nodig:

 • Een stuk zwart kunststof plakband
 • Een fietslicht op batterijen
 • Vier S-05-02-N52N (www.

supermagnete.es/dut/S-05-02-N52N)-magneten
 • Een beetje handigheid

Plak de vier magneten zoals op de foto
te zien is in de vorm van een vierkant op
het stuk plakband. Zorg ervoor, dat ze
op deze manier zijn gerangschikt, dat is
naderhand het flexibelste.

Bevestig het plakband op de achterkant
van het fietslicht, met de magneten in
de richting van het licht. Het plakband
dient ook als polstering, zodat je fiets bij
het bevestigen en weer wegnemen van
het licht niet wordt beschadigd.

Nu is het fietslicht klaar om te worden
gemonteerd en getest. Let op, druk het
kleefband goed vast, zodat het geheel
goed blijft zitten.
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Bevestig nu het licht voor op je stuur.
Licht aandrukken en de vier S-05-02-
N52N (www.supermagnete.es/dut/
S-05-02-N52N)-magneten zullen je
fietslicht muurvast op zijn plek houden.
Heel makkelijk weer weg te halen en
opnieuw te bevestigen. Dankzij de
vierkante plaatsing van de magneten
kan het licht ook aan ronde delen van
de fiets worden bevestigd, aangezien
deze zich dankzij de flexibiliteit van het
geheel mooi aan de buisvorm kunnen
aanpassen.

Fietslicht met potmagneet bevestigen

Aanvulling van klant M.H., Wageningen
(Nederland):

Onze klant heeft twee lampen met een
eigen magneetsysteem aan zijn
mountainbike gefixeerd. Hij heeft
daarvoor een ringmagneet van het type
R-27-16-05-N (www.supermagnete.es/
dut/R-27-16-05-N) en een potmagneet
met draadeinde van het type TCN-25
(www.supermagnete.es/dut/TCN-25)
gebruikt.

Hij heeft een potmagneet met de pot
naar boven in de kunststof houder
gelijmd. De ringmagneet heeft hij aan
de onderkant van de lamp gelijmd. Door
de combinatie van deze twee sterke
magneten blijft het fietslicht ook bij
hobbelige ritten stevig en vast op het
stuur zitten.

Gebruikte artikelen
4 x S-05-02-N52N: Schijfmagneet Ø 5 mm, hoogte 2 mm (www.supermagnete.es/
dut/S-05-02-N52N)
R-27-16-05-N: Ringmagneet Ø 26,75/16 mm, hoogte 5 mm (www.supermagnete.
es/dut/R-27-16-05-N)
TCN-25: Potmagneet Ø 25 mm met draadbus (www.supermagnete.es/dut/TCN-25)
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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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