
 

Ervaar het gemak van je mobiele 
gereedschapsdrager 

Stel je Tool Bucket-list samen! 
Elke professionele en amateurklusser heeft een verlanglijstje van zijn 
gereedschap. Duurzaamheid. Kracht. Noem het maar op. Maar hanteer 
jij ook een bucket-list voor het mobiel opbergen van je gereedschap? 
Dat lijkt ons een gepaste vraag, want de klusser ervaart veel nadelen 
met de traditionele emmer. Welke voordelen wil jij ervaren met je 
mobiele gereedschapsdrager? Gebruiker Wouter van Halen maakte 
zijn eigen bucketlist voor de Tool Bucket van Hultafors. 
Je herkent de problemen vast met de traditionele emmer: grote 
gereedschappen kun je niet handig kwijt. De ronde vorm en het lange 
hengsel zitten in de weg. En als je met veel vijven en zessen de 
emmer hebt geladen, drukt het te lage hengsel pijnlijk in je handen. 
Tijdens het lopen bungelt de emmer hinderlijk tegen je been aan. En 
als je echt veel pech hebt, dan is die zojuist geslepen beitel dwars 
door het plastic van de emmer heengegaan. 

 

“Wat een slim ontwerp!” 
Kortom: we moeten de emmer eigenlijk maar gebruiken waarvoor hij 
bedoeld is: afvullen met water. Verwoed amateurklusser Wouter van 
Halen was die traditionele klus-emmer eigenlijk ook zat. Maar de 
frustratie verdween als sneeuw voor de zon toen hij bij zijn vertrouwde 
bouwmaterialenhandel de Tool Bucket van Hultafors zag: “Het was 
liefde op het eerste gezicht De ovale vorm, het hengsel op de juiste 
hoogte, een inkeping aan de zijkant zodat de emmer rustig langs je 
been blijft hangen en een uitsparing voor bijvoorbeeld het afkorten van 
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een plank…. Ik dacht: wat een slim ontwerp die alle problemen in één 
klap oplost! Ik heb ‘m gelijk aangeschaft”. 

 

Geen pijn meer in je handen dankzij de 
kunststof handgreep 
Wouter is een fanatiek amateurklusser in en om het huis. Hij gebruikt 
alleen professioneel gereedschap. Alleen voor het bergen van zijn 
tools op de werkplaats had hij nog geen professionele oplossing. Nu 
zweert hij bij de Tool Bucket. “Hultafors heeft het hengsel hoog 
genoeg gemaakt, zodat het grote gereedschap er rechtop in kan. De 
emmer is breed genoeg waardoor je het gereedschap niet hoeft te 
stapelen. De kunststof handgreep is echt een uitkomst, geen pijn meer 
in de handen bij het dragen!” 

 

Dankzij de inkeping aan de zijkant van de Tool Bucket blijft de drager 
straks langs het been hangen. 
Daarom kan Wouter de drager zwaar beladen. De Noord-Hollandse 
vakman is zeer in zijn sas met de unieke duimstok van 2 m 40 van 
Hultafors. Even wegleggen? Geen punt: de uitsparing over de lengte 
van de ToolBucket biedt uitkomst. Ook kun je op de uitsparing even 
snel een latje afkorten. “Het is meer dan een gereedschapsdrager 
alleen”, vindt Van Halen, “en daarom onderscheidt de Tool Bucket zich 
van soortgelijke producten”. 

 

 

 



Probeer de Tool Bucket uit bij een dealer 
in de buurt 
Wat verlang jij van jouw mobiele gereedschapsdrager? Schrijf het op 
en ontdek de Tool Bucket. Het maakt niet uit of u een ambitieuze 
amateurklusser en professionele vakman bent. Kom naar één van 
de Hultafors-dealers in uw buurt en probeer hem uit! 
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