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Zelf accukabels maken 

Bron:  ht tp: / /www.pbase.com/mainecruis ing/boat_projects   

feb.  2009 / aangepast mrt.  2011 
ver ta l i ng  A.  van  der  Hoef f ,  decem ber  2011  

Teks t  van de ver ta le r :  curs ie f  

 

Kies een krimptang 

 

a fb .  1  Hamerk r impe r  en  k r imp tang  

Ik ben in  het bezi t  van een Ancor hamer kr imper en een AWG 94285 

kr imptang. De AWG 94285 maakt een mooie 360 graden klemming die 

erg degel i jk  is.  Een vol ledige 360 graden klemming is een echte koud 

gemaakte verbinding tussen draad en kabel schoen.  

Ik gebruik mi jn Ancor hamer kr imper n iet  veel,  omdat de AWG krimper 

veel beter is,  voor nauwel i jks meer geld.  

G e n u i n e d e a l z . c o m  ( L I N K )  verkoopt de AWG 94285 tang voor 

$231.25. Ze verkopen ook de 2GA draad die ik gebruikte voor deze 

foto ’s $2.31 per voet (=30,5 cm) .  Ik koop zelf  a l t i jd  mi jn draad ergens 

anders,   maar Genuinedealz.com is zeer scherp met zi jn pr i jzen.  

Al leen al  het  geld dat  je bespaart door b i j  hen de draad te kopen 

levert  je de kr imptang op!!  Bi jvoorbeeld op 2 -28-09 leverde West 

Marine 2GA draad voor $6.59 per voet,  Defender voor $6.99, 

Hamil ton Marine voor $6.03,  en Genuinedealz.com verkoopt het  nog 

steeds voor $2.31.  

Als je bedenkt dat  een Ancor hamer kr imper $80.00 kost terwi j l  de 

besparing op draad bi j  Genuinedealz.com zo hoog is,  is het  

aanschaf fen van een AWG binnen bereik.  

http://www.pbase.com/mainecruising/boat_projects
http://shop.genuinedealz.com/
http://www.pbase.com/mainecruising/image/109677108
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Kies de juiste kabelschoen 

 
De opening van deze kabelschoen is te groot voor  de bout . 

 

Kies de juiste kabelschoen 2 

 
De opening in deze kabelschoen heef t de ju iste grootte.  

 

http://www.pbase.com/mainecruising/image/109677114
http://www.pbase.com/mainecruising/image/109677117
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Flared Starter kabelschoen vs. Power kabelschoen 

 

a fb .  2  Twee  soo r ten  kabe l schoenen  

Er zi jn veel ve rschi l lende standaarden in ‘kabelschoen land’ .  De twee 

( in  de VS en Canada )   meest gebruikte op  boten en vrachtwagens 

zi jnde Flared Starter (=tu lp ingang)  kabelschoen die u l inks ziet ,  en 

rechts de Heavy Duty Power kabelschoen (afb.  2).  Leveranciers 

gebruiken namen die soms een beet je verschi l len.  FTZ noemt ze 

Power kabelschoenen en Quick Cable noemt ze Magna 

kabelschoenen. Beide zi jn voor 4GA draad.  

Let  op:  deze twee kabe lschoenen hebben verschi l lende stempels (= 

de vorm waarmee gekrimpt  wordt)  nodig!  Als u een kr imptang koopt,  

let  er dan alstubl ief t  op dat u de ju iste tang koopt.  Er zi jn veel tangen 

te koop die geschikt  zi jn voor 6GA draad tot  4GA draad, maar vaak 

hebben ze n iet  de ju iste stempels voor de Flared Starter kabelschoen 

en de Power kabelschoen.  

De enige ju iste tang is een tang waar op staat dat  h i j  voor een van 

beide geschikt  is.  Al leen FTZ en Quick Cable verkopen de ju iste 

tangen voor redel i jke pr i jzen. De meeste andere bedri jven leveren 

tangen die gemaakt zi jn voor industr ie -standaarden.  

Op Heavy Duty Power kabelschoenen staan al t i jd  gekleurde strepen 

en letters.  Als d ie er n iet  op staan heb t u n iet  de echte Power 

kabelschoenen te pakken . 
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‘Starter ’ kabelschoen vs ‘Power ’ kabelschoen 

 

a fb .  3  De  twee  soo r ten  kabe l schoenen  

De Starter en Power kabelschoenen verschi l len nogal.  De Heavy Duty 

Power kabelschoen rechts op afb.  3 is steviger en heeft een dikkere 

koperen wand. Er is geen tu lp aan het e inde nodig omdat de rand 

afgeschuind kan worden . Dat kan al leen maar omdat de wand dik 

genoeg is .  

Zel fs zonder deze kabelschoenen te meten kun je zien dat er geen 

“one size f i ts a l l ”  stempel zal  bestaan. Krimp tangen die n iet  beide 

soorten kabelschoenen aankunnen moet u l inks laten l iggen.  

 

Power kabelschoen stempelkeuze 

 

We ki jken even naar de 

eigenschappen van de 1/0 Heavy 

Duty Power kabelschoen die u 

verderop in d i t  art ikel  gek r impt 

ziet .  In de tabel is te zien dat u 

de kabelschoen met de zwarte 

markering moet hebben en dat u 

“E ”  en “A ”  stempels moet k iezen.  

Een ander voorbeeld:  b i j  de 2GA 

draad moet u de “H” en “H” 

stempels k iezen, en de 

kabelschoen met de roze 

markering hebben 
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.  

Starter kabelschoen stempelkeuze 

 

Hier is hetzel fde gereedschap, maar dan 

de tabel voor de Starter kabelschoenen. 

Een 2GA draad had bi j  de Power 

kabelschoenen “H” & “H” nodig en er 

stonden roze strepen op, h ier worden de 

“H” & “H” stempels gebruikt  voor de 1/0 

draad. 

Dat is één hele stap verschi l  met de 

stempels voor de Power kabelschoen, a ls 

gevolg van de kwal i te i t  en de dikte van de 

kabelschoen. Wees dus voorzicht ig en haal 

de twee soorten niet  door e lkaar.  

Echte Power kabelschoenen hebben 

gekleurde markeringen én ingeslagen 

tekens. Starter kabelschoenen hebben een 

tu lp ingang en zi jn a l leen voorzien van de 

draaddikte.  

Ik vermi jd de Starter  kabelschoenen, maar 

er zi jn s i tuat ies waarin ze van pas komen.  

 

 

 

Kabelschoen- en stempel markeringen 

 
Industr ië le kr imptangen voor accu kabelschoenen zoals d ie van Amp 

Rota,  Quick Cable en FTZ hebben de stempelgroottes en het aantal  

keren dat er geklemd moet worden op het gereedschap staan . Als u 

Heavy Duty Power kabelschoenen gebruikt  staan ook daar de 

gegevens op.  
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Kabelschoen standaarden in Europa 

 

a fb .  4  Kabe l schoen  s tandaa rden  i n  Eu rop a  (b ron :  www.nussbaumer .be )  

In Europa komt u dr ie kabelschoen standaarden tegen: Standaard- of  

R-kabelschoen, DIN-kabelschoen en NF-kabelschoen. De NF 

kabelschoen heeft  een inspect ieopening ,  kan niet  waterdicht  worden 

gemonteerd en is daarom niet  geschikt  voor boten.  De DIN 

kabelschoen l i jk t  de meest geschikte voor boten vanwege de lente 

van de schacht,  waardoor h i j  twee klemmingen nodig heeft .  

Ook bi j  de Europese standaarden geldt  dat  u moet zorgen voor een 

kr imptang met stempels d ie geschikt zi jn voor het  type kabelschoen  

dat u toepast.  

 

Goedkope kabelschoen / kwaliteits kabelschoen  

 

a fb .  5  Twee  kwa l i t e i ten  k abe l schoenen  

Niet a l le kabelschoenen zi jn even goed. De l inker kocht ik in een 

automater ia len zaak en is goedkoop, dun en niet vert ind.  De rechter 

is van FTZ Industr ies,  meestal  nog beter dan Ancor,  en is van dik 

vert ind koper.  Op deze FTZ kabelschoen is n iets aan te merken.  

http://www.nussbaumer.be/
http://www.pbase.com/mainecruising/image/109677139
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Anatomie van een slechte verbinding 

 

a fb .  6  Een  s l ech te  ve rb i nd ing  

In afb.  6 zien we: n iet - l i jmende kr impkous, n iet -vert inde draad, kabel 

d ie n iet  het  vereiste aantal  strengen heeft  voor accukabel (UL Marine 

spec.),  oxidat ie d ie a l  begonnen is,  te veel b loot l iggend ko per en een 

tamel i jk s lecht  u i tgevoerde hamer kr imp.  

Deze kabelschoen werkte,  maar de vraag is :  hoe en hoe lang? Nou, 

de kabel was maar twee seizoenen oud, zat  in een zeer droog 

gedeelte van de boot en begon al  te oxideren.  

Stempelkoppen 

 

a fb .  7  De  s tempe lkoppen  

Dit  (afb.  7) is de kop van de FTZ kabelschoen kr imper.  Zoals u kunt 

zien klemt h i j  rondom (360 graden),  waarbi j  de hele kabelschoen 

kle iner wordt .  Zo ontstaat  een koud gevormde verbinding tussen oog 

en draad. Goede klemmingen hebben nauwel i jks e lektr ische 

weerstand. Een slechte klemming kan een bron van elektr ische 

weerstand zi jn,  en genereert  warmte.  

http://www.pbase.com/mainecruising/image/109677142
http://www.pbase.com/mainecruising/image/109703107
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U ziet  dat  er letters op de stemp els staan. Je kunt de stempelkoppen 

draaien,  en zo heb je voor d iverse groottes kabelschoenen een 

stempel.  

Vaststellen van de diepte 

 

a fb .  8  D iep te  a fme ten  

 
Voor een ruw idee over hoe ver u een kabel moet str ippen legt  u hem 

naast een kabelschoen, en tekent u af  met een pen.  

Maak een goede knip 

 

a fb .  9  Een  goede  kn ip  

Gereedschap dat verkocht wordt  in 

watersportwinkels is vaak slecht en 

goedkoop. Je moet b i jvoorbeeld het  

u i te inde van een draad strak 

afknippen. Ik gebruik mi jn Kle in 

draadknipper (No. 63050) om deze 2 

GA draad (6,5 mm )  te knippen.  

 

 

http://www.pbase.com/mainecruising/image/109677123
http://www.pbase.com/mainecruising/image/109677120
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Een strakke knip 

 

a fb .  10  Co r rec t  gekn ip te  kabe l  

Deze doet het ook 

 

a fb .  11  F iska rs  takkenschaa r  

http://www.pbase.com/mainecruising/image/109703108
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Deze Fiskars aambeeld takkenschaar  doet het ook.  Bi jna niet  te 

geloven, maar je kunt ermee knippen en str ippen . Ik heb er 4/0 kabel 

mee geknipt ,  maar 3/0 kabel en dunner i s beter.  Kost  maar 12 dol lar.  

 

Strip de kabel 

 

a fb .  12  S t r ippen  

Om een accukabel te str ippen gebruikt  u gewoon de kabelknipper.  Zet 

de bek op de mantel  en draai rond. Druk niet  de hard,  want dan 

beschadigt  u de strengen. Op de foto kunt u zien dat geen van de 

strengen beschadigd is.  Er zi jn veel manieren om accukabels te 

str ippen. Ik vind deze, met een beet je oefening,  de snelste en de 

eenvoudigste.  

Wat mi j  betref t  moet u wel een goede knipper gebruiken, zoals deze 

die op de foto staat .  Ik gebruik h ier mi jn Kle in High -Leverage Cable  

Cutter art ikelnr.63050. Ze kosten ongeveer $20.00 bi j  Home Depot.  

Chanel-Lock biedt  ze voor iets minder geld,  maar d ie zi jn kwal i ta t ief  

minder.  Kle in Tools lever t  een hoge kwal i te i t  en bl i j f t  langer in goede 

staat . Het ju iste gereedschap voor de ju iste k l us is a l t i jd  zi jn geld 

waard!   

Als u een tang gebruikt  met een diagonale bek maakt u geen mooie 

knip. 

 

http://www.pbase.com/mainecruising/image/109677125
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Insteekdiepte = past niet 

 

a fb .  13  A fme ten  

Dit  past  n iet .  Hier heb ik het gestr ipte deel in een kabel schoen 

gestoken. Het is a lt i jd  beter om meer mantel  te str ippen dan nodig,  

en een stukje gestr ipt  draad af  te knippen. Ik heb hier - voor de foto -  

een beet je overdreven.  

Insteekdiepte = past goed 

 

a fb .  14  Pas  gemaak t  

Hier heb ik een stukje gestr ipt  draad afgeknipt,  met mi jn Kle in tang, 

en opnieuw in de kabelschoen gestoken. Hi j  is  nu klaar om te 

k lemmen. 

 

http://www.pbase.com/mainecruising/image/109677127
http://www.pbase.com/mainecruising/image/109677130
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Breng krimpkous aan 

 

a fb .  15  ee rs t  k r impkous  aanb rengen  

Een t ip:  het  hang af  van de kabelschoen en de omvang van de kabel, 

maar l i jmende kr impkous van 3/4 inch (19 mm) past  vaak niet  over 

een reeds geklemde kabelschoen. Dus u moet de kr impkous 

aanbrengen voordat u de kabelschoen vastklemt. Ik gebruik meestal  

een stuk kr impkous van 2 inch (5 cm).  

http://www.pbase.com/mainecruising/image/109677133
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Krimp positie 

 

a fb .  16  De  ju is te  pos i t ie  voo r  de  k r imp tang  

Deze FTZ Industr ies kabelschoen heef t  een standaard zwarte 

k leurcode voor 1 /0 ga kabel en de letters E-A zi jn er in gestempeld.   

Deze E-A merktekens geven aan wat de passende stempelkop is a ls u 

een professionele kr imptang gebruikt .  De industr iestandaard voor 

accu kabelschoenen is de AMP Rota-kr imper.  Jammer genoeg kost  

dat  d ing meer dan $1000.-.  FTZ levert  zi jn e igen tool ,  d ie f l ink 

goedkoper is,  maar wel gebruik maak t van dezelfde verste lbare 

stempelkoppen en dezelfde letter aanduiding.  

Ik heb Ancor,  FTZ, Quick Cable en AMP kabelschoenen gek rimpt  met 

de FTZ kr imptang en hi j  werkt  op al le kabelschoenen goed, behalve 

op die van Ancor.  Bl i jkbaar probeert  Ancor zo veel mo gel i jk geld 

b innen te kr i jgen en ze nemen het n iet  zo nauw met de to lerant ies.  

Hun Heavy Duty kabelschoenen hebben ook geen kleurcode en geen 

ingestampte markeringen.  
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Zoals u in de foto ziet  z i jn er twee posi t ies ,  gescheiden door zwarte 

strepen. Op die p laatsen moet u twee afzonderl i jke k lemmingen 

maken. In de afbeelding zi t  de tang op de eerste posi t ie.   

Maak de krimp 

 

a fb .  17  De  ee rs te  k r imp  

Technisch gezien  moet,  b i j  accu kabelschoenen, de eerste kr imp 

gemaakt worden aan het e inde van de schoen, het  d ichtst  b i j  de 

draad. De tweede k r imp wordt  dan dichtbi j  het  boutgat gemaakt.  Ik 

heb het ook andersom gedaan en dat was nooit  een probleem. Ik kom 

kabelschoenen tegen met beide kr impvolgordes,  dus waarom zou den 

we er ons druk over maken.  

De reden dat de eerste k r imp aan het e inde gemaakt moet worden is: 

daarmee voorkomt u dat  er ru imte ontstaan tussen de mantel  van de 

draad en de kabelschoen. Maar u gebruikt  toch l i jmende kr impkous, 

dus di t  is  geen probleem.  

Ik ontdekte,  werkend met de Diamond kr imptang, dat  er scherpe 

kanten ontstaan op de plek van de hoeken van de stempel.  Na 

overleg met FTZ en Quick Cable besloot  ik twee keer te k r impen op 

dezelfde plek:  na de eerste keer 90 graden draaien en nog een keer 

k lemmen. Als u het  zo doet ontstaat  er een mooie kr imp zonder 

randen. 
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Ronde kant / scherpe kant 

 

a fb .  18  De  hoeken  en  randen  

Als de kabelschoen geklemd wordt  ontstaan er twee ronde hoeken en 

twee scherpe. Door hem 90 graden te draaie n en nog eens te 

k lemmen kr i jgt  u vier mooie ronde hoeken.  

De eerste krimp gereed 

 

a fb .  19  Ee rs te  k r imp  gereed  

Hier is de eerste kr imp gedaan, inclusief  90 graden draaien en al le 

hoeken afgerond.  
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Krimpen gereed 

 

a fb .  20  K r impen ge reed  

De gereed zi jnde kr imp is goed gevormd. Het gereedschap vermindert  

in fe i te de omvang van de kabelschoen, net  a ls b i j  het  kr impen van 

verbinding aan staand want.  

Een hamerkr imper beschadigt  de kabelschoen en maakt er een deuk 

in.  

 

 

‘Krimp de kous’  

 

a fb .  21  K r impkous  ve rwa rmen  

Hier l igt  mi jn hetelucht p istool  k laar om de zelf l i jmende kr impkous te 

behandelen.  

http://www.pbase.com/mainecruising/image/109677135
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Lijmend beschermen 

 

a fb .  22  K r impkous  ve rwa rmd  

Bij  het  beschermen van een gek rimpte verbinding met een 

kabelschoen is het a l t i jd  het  beste om l i jmende kr impkous te 

gebruiken. Daarmee maakt u een hermet isch afgesloten verbinding 

die geen water of  vui l  toelaat ,  zodat de gek rimpte verbinding niet  kan 

oxideren. 

U moet zich ervan verzekeren dat de l i jm ui t  het  e inde van de 

verbinding druipt .  Als u dat  n iet  ziet ,  zoals op de foto, ga dan door 

met verwarmen. Wel gel i jkmat ig!  

Klaar 

 

a fb .  23  P roduc t  ge reed  

http://www.pbase.com/mainecruising/image/109677137
http://www.pbase.com/mainecruising/image/109703109

