
Verktygslista för Hobbyurmakare
Som vill kunna renovera armbandsur

av Tidlösa Ur

Handverktyg
Skruvmejselsett (Horotec och Boley med kullager och aluminiumtopp är bra och prisvärda)
Korntång mässing (Horotec och Dumot är bra, B5. Mässing för att plocka delar med)
Korntång stål, spetsig (Horotec och Dumot är bra, Nr 5 och/eller 7. Spetsig stål föra små jobb)
Korntång trä eller plast (för att plocka batterier)
Lupp ca x4 förstoring
Lupp ca x10 förstoring
Hävarmar (Vässa dom innan användning, ska vara knivskarpa)
Visarpåsättarverktyg (Rekommenderar Bergeon 5378, men enklare funkar också)
Verkkudde (Med plastkant är säkrare)
Verkhållare (Justerbart Slick är bra. Stor för vanliga herrverk
Verkringar (För fickur och för att stänga alla sorters fjäderhus)
Verkhållare med mothåll 12 ½ linjer (Vissa vanliga Omega-verk kräver för visarmontering)
Stålplan med hål
Stiftklovar
Glättnålar
Små rivare (Dom minsta krävs för att få olja att suga ned i lager med motsten)
Boettkniv (Helst med både knivblad och trubbigt blad)
Fourniturfat med dammkåpa
Plattång
Avbitartång hårdmetall
Bensinkopp 2 st
Oljekoppar
Oljegivare svart eller röd
Små filar
Diamantbryne (Dianova är bäst)
Glasfiberkratts 
Bänkunderlägg (Bergeon 6808-V)
Petmoj (Pinne av plexi eller trä att hålla verkdelar på plats med)
Skjutmått
Liten hammare
Bandstiftsverktyg (Bergeon 7745 eller enkelt handhållet sylverktyg)
Länkhållare (Länklabyrint)
Timglasflaska för epilam

Förbrukningsmaterial
Oljor

Moebius 9415
Moebius 9010
Moebius HP1300
Grafitfett
Moebius 9504
Jismaa 124

Fingertutor (Ta en storlek större än du tror att du ska ha)
Rodico grå
Skyddsplast (För visaravtagning. Plast från zip-påse fungerar bra)



Putspinnar (Tandpetare funkar också)
Flädermärg
Bensin kemiskt ren
Alkohol kemiskt ren, isoproanol
Rengöringsvätskor

Elma röd (För boetter och länkar)
Regulin R
Regulin S

Putsduk
Tops (Många)
Epilamiseringsmedel (Episurf Neo)

Maskiner
Stenpressningsapparat Seitz (Billiga begagnade)
Stansställ (Billiga begagnade, t.ex. Star är bra)
Skruvstäd
Boettöppnare (för gängade bakboetter. Horotec är prisvärd, annars fungerar en Jaxa-nyckel med 
boetthållare också bra)
Glas-/boettpress (Bergeon eller Horotec)
Rengöringsmaskin (Begagnade Elma är bra och billig)
Ultraljud
Gångtestmaskin (Weishi 1900 fungerar bra)

Webbutiker som säljer verktyg och reservdelar
www.verkmastarna.se (Har ett enormt sortiment av allt från verktyg till reservdelar. Ofta billigast. 
Väldigt bra service)
www.boley.de (Verktyg, maskiner, urverk och fjädrar, mindre sortiment av reservdelar)
www.cousinsuk.com (Ofta billigast, inte alltid. Bästa sortimentet på fjädrar. Väldigt dyrt och 
besvärliga att beställa från England)
www.esslinger.com
www.beco-technic.ch
shop.lindholts.dk 
www.urdelar.se (Stort sortiment av reservdelar)

Dom flesta säljer bara till företagskunder och urmakare. Vi hjälper gärna till med inköpen! Kontakta
oss på urmakeri@tidlusaur.se 
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