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Lees meer over de nieuwe

NIEUWE INNOVATIEVE PRODUCTEN VAN SNAP-ON®

MECHANISCHE KLIKMOMENTSLEUTEL

• De toepassing is heel
breed inzetbaar voor
automotive:
- Stuur en reminrichting
- Wielophanging
- Motor en aandrijflijn

DUAL-80 TECHNOLOGIE

DUURZAAM

LAGE KOPHOOGTE
DUURZAAMHEID

Snap-on® doppen en ratels hebben een extreem
lage kopruimte;

Warmte behandeld, CrNiMo hoogwaardig staal;

Voor optimaal benutten van kleine werkruimtes

Voor een lange levensduur en extreme sterkte

DUAL 80® TECNOLOGIE
AFGEDICHTE RATELKOP

80-Tands ratelmechanisme met
dubbele pallen

Afgedichte, onderhoudsvrij
ratelmechanisme

Voor maximale krachtoverbrenging
en een minimale ratelhoek van 4,5°

Om smering binnen en vuil en vocht
buiten te houden

• 1/4" aandrijfvierkant
• Moment bereik: 5 - 25 Nm.
• Lengte: 298 mm.
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• 3/8" aandrijfvierkant

€ 435,00

• Moment bereik: 20 - 100 Nm.
• Lengte: 395 mm.

QE1RN25

www.snap-on.eu

€ 465,00
QE2RN100
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NIEUWE INNOVATIEVE PRODUCTEN VAN SNAP-ON®
• Nieuw ontworpen nok en veer van gehard chroom resulteren in
verbeterde duurzaamheid en behoud van kalibratie
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• Verbeterd fabricageproces verhoogt de algehele nauwkeurigheid tot
±3% met de klok mee bij 20 - 100% van de volledige schaal
• 80-Tands Snap-on® ratelmechanisme met dubbele pallen voor maximale
krachtoverbrenging en een minimale ratelhoek van 4,5°

NAUWKEURIG

TOEGANKELIJK

NAUWKEURIGHEID
HANDVAT

Het veermechanisme realiseert lage
fouttolerantie van ± 3%;

Draaigreep met vergrendeling voor fijn
afstelling (stappen van 2 Nm.);

Na gebruik, veer ontspannen om metaal
vermoeidheid te voorkomen

Eenvoudig, veilig en nauwkeurige afstelling
van het koppel

KRACHTIG

TOEGANKELIJKHEID

7 Tanden staan altijd in contact met het tandwiel

Dankzij de minimale ratelhoek van 4,5°

Voor maximale sterkte en duurzaamheid

Kan de monteur werken in krappere ruimtes,
zoals motorcompartimenten

• 1/2" aandrijfvierkant
• Moment bereik: 70 - 350 Nm.
• Lengte: 615 mm.
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€ 545,00
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NIEUWE INNOVATIEVE PRODUCTEN VAN SNAP-ON®

NIEUW
14,4 VOLT MICROLITHIUM
LANGE 3/8" ACCURATEL

PRODUCTEN ONTWIKKELD
OM U SNELLER, SLIMMER EN
PRODUCTIEVER TE LATEN WERKEN!
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• 152 mm. Lange verlengde nek voor extra bereik
• Maximaal koppel van 81 Nm.
• Maximum onbelast toerental 275 RPM
• Ratel mechanisme, ratelkop en nek zijn sterk genoeg om 212 Nm. handmatig koppel te
weerstaan
• Ingebouwde rem zet machine direct stil zodat doppen en moeren niet los kunnen raken van de
machine
• Digitale variabele toerentalregeling
• Afgeschermde borstelloze motor zodat vuil en vocht geen toegang hebben
• Ratel mechanisme met twee pallen voor duurzaamheid
• Temperatuur regeling zorgt voor een zo efficiënt mogelijke werking
• Heldere ingebouwde werkplek verlichting doormiddel van een 18 Lumen LED ring
• Ingebouwde batterij management dat de status van de batterij weergeeft
• Ergonomische handgreep voor een prettige grip en voorkomt vermoeidheid in de handen
• Losse unit, wordt geleverd zonder accu en lader

Rood

Groen

€ 439,00
CTR867DB

"Hi-Visibility"

€ 439,00
CTR867GDB

"Gun Metal"
grijs

€ 439,00

€ 439,00

CTR867HVDB

CTR867GMDB

OM BIJ "LOSSE" MICROLITHIUM PRODUCTEN TE VOEGEN ALS ER NOG GEEN ACCU EN/OF LADER AANWEZIG IS
14,4 VOLT MICROLITHIUM ACCULADER
MET TWEE 2,5 AH. ACCU'S

• Bestaat uit 2X CTB8174 &
1X CTCEU772A

• Om bij "losse" MicroLithium producten te voegen als er
nog geen accu of lader aanwezig is

€ 265,00
SETNLU144
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SNAP-ON® SETS & MODULES
14,4 VOLT MICROLITHIUM EFFICIENCY POWERTOOL SET, 60-DELIG, ROOD
Bestelnummer

Omschrijving

SETNL130BR

14,4 Volt MicroLithium efficiency powertool set, 60-delig, rood, alleen gereedschap

SOTA016

ToolBed import code

SOTA017

ToolBed import code

TBSOTA016BRL

ToolBed 14,4 Volt MicroLithium efficiency powertool set met lazer gravering van maten, zwart / rood

TBSOTA017BR

ToolBed 14,4 Volt MicroLithium 3/8" accuratel, zwart / rood

Ook in kleuren leverbaar:

•

•

Groen

"Hi-Visibility"

•

"Gun Metal" grijs

Bestelnummer

Delig

Omschrijving

204IMXA

4

3/8" Standaard impact verlengstukkenset, 4-delig, 45/75/150/280 mm. lang

207IMFLE

7

3/8" - 1/2" Lage Torx® slagdoppenset, 7-delig (E8 - E20)

214IMFMYA

14

3/8" Lage Flank Drive® slagdoppenset, 6-kant, 14-delig (8 - 24 mm.)

214SIMFMYA

14

3/8" Flank Drive® hoge slagdoppenset 6-kant (8–19, 21 en 24 mm)

CT861DB

1

14,4 Volt MicroLithium 3/8" accuslagmoersleutel (losse unit) (rood)

CTB8174

2

14,4 Volt 2,5 Ah MicroLithium accu

CTLMAG-BOOT 2

Magnetische houder voor 14.4 V MicroLithium accu’s

CTR861DB

1

14,4 Volt MicroLithium borstelloze 3/8" accuratel, rood (losse unit)

GAF2A

1

3/8” Inwendige - 1/2” uitwendige impact adapter

IMFM22

1

3/8" Lage Flank Drive® Slagdop, 6-kant, 22 mm.

IPF800B

1

3/8” Slagkogelgewricht, met een maximale hoek van 30°

PFAM10E

1

3/8" Inbus slagdop 10 mm.

PFAM4E

1

3/8" Inbus slagdop 4 mm.

PFAM5E

1

3/8" Inbus slagdop 5 mm.

PFAM6E

1

3/8" Inbus slagdop 6 mm.

PFAM7E

1

3/8" Inbus slagdop 7 mm.

PFAM8E

1

3/8" Inbus slagdop 8 mm.

PFAM9E

1

3/8" Inbus slagdop 9 mm.

PFTX27E

1

3/8" Torx® bit slagdop T27

PFTX30E

1

3/8" Torx® bit slagdop T30

PFTX40E

1

3/8" Torx® bit slagdop T40

PSTX45E

1

1/2" Torx® bit slagdop T45

PSTX50E

1

1/2" Torx® bit slagdop T50

PSTX55E

1

1/2" Torx® bit slagdop T55

SIMFM22

1

3/8" Flank Drive® Slagdop hoog, 6-kant, 22 mm

€ 1.345,00
SETNL130BRTB

VERGEET NIET DE ACCULADER ALS U DIE NOG NIET HEEFT:
DUBBEL ACCU LAADSTATION VOOR 14,4 EN 18 VOLT LITHIUM ACCU'S
• Dubbel laadstation: Laadt achtereenvolgend 14,4 en 18 Volt Lithium accu's
• 5,0 Ah uitgang
• Ingebouwde USB poort voor het laden van telefoons en andere apparaten
• LED laadindicator toont de status van de accu lading

€ 117,00

• Plat ontwerp waardoor deze in gereedschapslades past
• Muur bevestiging om eenvoudig op te hangen zodat het laadstation niet in de weg staat

5

* Wordt geleverd zonder accu's
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SNAP-ON® SETS & HANDGEREEDSCHAP
RECHTE PRYBAR
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• Tipprofiel en schachtmaat ontworpen voor
gemakkelijke toegang in krappe ruimtes
• Ergonomische vorm en voorgevormd
handvat afgestemd op het blad voor optimale
hefboomwerking
• Blad steekt uit door handvat en maakt contact met
stalen eindkap voor een solide slagkracht
• Tip kan worden gebruikt op sleufbevestigingen
• Nauwkeurig gesmeed, warmtebehandeld mes
van speciaal gelegeerd staal voor sterkte en
duurzaamheid, met een industriële afwerking om te
beschermen tegen corrosie

Rood

• 6 mm. vierkante schacht

€ 44,00

€ 29,00

Zwart

€ 44,00

€ 29,00
MPBS10A

MPBS10AR

DOPPENSET VOOR ASMOEREN, 12-KANT
• Set bevat 8 zware metrische doppen
• Gebruik op asmoeren en uitgaande assen
van automatische transmissies op Toyota®,
Lexus®, Chrysler®, Dodge®, Jeep®, Audi®,
Volkswagen® en BMW®—evenals vele andere
merken
• Inclusief dopmaten: 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38
en 39 mm.
• Wordt geleverd met een duurzame kunststof
gegoten koffer
€ 226,00

€ 199,00
HRR976

POW'RENCH HANDMATIGE SLAGMOERSLEUTEL IS HET SNELLERE, GEMAKKELIJKERE EN VEILIGERE ALTERNATIEF
VOOR HET WRINGIJZER
• Werkt zonder hydrauliek, perslucht of andere stroombronnen
• Roto-Sledge™ Power Impact Head technologie zet veerenergie om
in krachtige torsieslagen
• Levert een impact tot 63 keer de kracht die op het handvat wordt
uitgeoefend
• Lichtgewicht en draagbaar; werkt waar nodig, ook onder water
• Vervangt branden, hakken en beitelen;
bespaart manuren, machinetijd en
downtime
• Minimaliseert de behoefte aan
kracht en vaardigheid van de
monteur
• Biedt een veiligere oplossing
voor het verwijderen van
bevestigingsmiddelen; vervangt
wringijzers die kunnen vallen bij
het plotseling loslaten van een
vastzittend bevestigingsmiddel

•M
 aximaal koppel van 678 Nm.
€ 1.065,00 €

• Voorkomt overdracht van
schokken via de handgreep naar de monteur

•M
 aximaal koppel van 1.085 Nm.

• Voor gebruik met krachtdoppen met hoge torsietoleranties
• Maximale trekkracht van de hendel in Nm's om koppel te leveren
• Gewicht van 2,7 Kg.
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945,00

PHTPW50050

€ 2.456,00 € 2.195,00
PHTPW80075

www.snap-on.eu
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SNAP-ON® SETS & HANDGEREEDSCHAP
SNIJSET MET CONSTANTE SPANKRACHT (BLUE-POINT®)
• Constante spanningsfunctie stelt de gebruiker in staat om één keer aan te spannen
en te snijden. Het is niet nodig om de spanning opnieuw aan te passen zoals bij
andere pijpensnijders, wat tijd en moeite bespaart
• Drie verschillende maten beschikbaar voor pijpen van verschillende afmetingen,
TCCTMIC snijdt een reeks pijpafmetingen van 1/8–5/8" (4–16 mm); TCCTMINI
snijdt een reeks pijpafmetingen van 1/8–7/8" (4–22 mm); TCCTLRG snijdt een reeks
pijpmaten van 1/8–1-1/4" (4–32 mm)
• Veerbelaste snijschijf beschermt tegen te strak aandraaien en krimpen van de pijp
• Eén vervangend snijwiel voor elk meegeleverd gereedschap
• Aangepaste blauwe kleur met duidelijke lasermarkeringen

€ 260,00

• Inclusief vervangende snijschijven: TCCTSWHL kleine snijschijf voor de TCCTMIC en de
TCCTLWHL grote snijschijf voor de TCCTMINI en TCCTLRG

€ 199,00
TCCTMS1

DIAMOND 3-IN-1 SLIJPSCHIJF
• Gaat minimaal 2.000% (20 keer) langer mee
en presteert in alle opzichten beter dan
traditionele slijpschijven; behoudt de diameter,
gaat langer mee en snijdt sneller met weinig
geur en vuil
• Krijg toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen
• Voor gebruik met rechte en haakse slijpers voor
slijpen, ontbramen, oppervlaktevoorbereiding,
snijden van plaatstaal, glasvezel en meer
• Max. 14.000 RPM

• Max. 30.000 RPM

• Max. 30.000 RPM

• Afmetingen:

• Afmetingen:

– Diameter 51 mm.

– Diameter 76 mm.

– Dikte 3,2 mm.

– Dikte 2,5 mm.

• Afmetingen:
– Diameter 114 mm.
– Dikte 3,8 mm.

– 7/8" as ( 22,2 mm.) met 5/8" x
– 3/8" as ( 9,53 mm.) met 1/4" adapter 11 schroefdraad

– 1/4" as ( 6,35 mm.)

€ 37,00

€ 37,00

IPA8120

€ 110,00

IPA8151

IPA8150

GEREEDSCHAPSORGANISERENDE SLEUTELRING
(12 CLIPS)
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• Bewaar een hele set sleutels bij elkaar
op één gemakkelijk te vervoeren ring;
klik snel sleutels aan en uit één van de
(12) meegeleverde clips

€ 63,00

• Perfect voor de mobiele monteur

LADE OPBERGTRAY
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• Stapelbaar, met meerdere vakken voor het opbergen van gereedschap en bevestigingsmiddelen
• Gemaakt van 35 mil RPVC materiaal
• Past in Masters serie XL lade

• Past in Masters serie XL lade

• Past in EPIQ™ serie XL lade

• Past in EPIQ™ serie XL lade

• 629 x 482 x 48 mm.

• 629 x 482 x 48 mm.

• 660 x 597 x 48 mm.

• 660 x 597 x 48 mm.

Rood

€ 66,00

€ 55,00
KALT25X19RD
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€ 39,00
ACYWRNCHRING

Zwart

€ 66,00

€ 55,00
KALT25X19BK

www.snap-on.eu

Rood

€ 71,00

€ 59,00
KALT26X24RD

Zwart

€ 71,00

€ 59,00
KALT26X24BK
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SHOP & TECH

FLEXIBELE MAGNETISCHE
GEREEDSCHAPSHOUDERS

• Gemaakt van siliconenpolymeer

• Compact, ruimtebesparend ontwerp
• Geïntegreerd treklipje voor eenvoudig verwijderen van metalen oppervlakken
• Flexibel materiaal kan worden gebruikt op vlakke of gebogen oppervlakken
• Krachtige neodymiummagneten aan de voor- en achterkant maken gebruik in bijna elke positie mogelijk
• Inclusief montagegaten voor bevestiging aan prikbord, muren of andere non-ferro oppervlakken
• Door het in elkaar grijpende, modulaire ontwerp kunnen meerdere houders worden gekoppeld

FLEXIBELE MAGNETISCHE
BITHOUDER

FLEXIBELE MAGNETISCHE
SPUITBUSHOUDER

• Houdt al uw 1/4" bits geordend
en bij de hand

• Magnetische spuitbushouder met
geïntegreerde dekselopbergclip

€ 38,00

€ 35,00

€ 45,00

€ 52,00

FLEXBITHLDR

• Uniek opvouwbaar ontwerp met
handige ophanghaak

€ 58,00

€ 49,00
FLEXMAT

FLEXCANHLDR

FLEXIBELE MAGNETISCHE
PRYBARHOUDER (2 STUKS)

FLEXIBELE MAGNETISCHE
SCHROEVENDRAAIERHOUDER

FLEXIBELE MAGNETISCHE
SLEUTELHOUDER

• Berg prybars horizontaal of verticaal
op met deze handige magnetische
gereedschapshouders

• Biedt plaats aan maximaal acht
schroevendraaiers

• Biedt plaats aan maximaal 10 sleutels

€ 54,00

€ 45,00
FLEXPBARHLDR
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FLEXIBELE MAGNETISCHE MAT

€ 40,00

€ 34,00
FLEXSDVRHLDR

www.snap-on.eu

€ 69,00

€ 59,00
FLEXWRNCHLDR
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SHOP & TECH
PROSPOT® RUITREPARATIEKIT
De Pro Spot PRO-WRK autoruit reparatie-kit is een
geautomatiseerde handzame alles-in-1 set waarmee je binnen
10 minuten barsten in autoruiten kunt repareren. Het uitgekiend
ontworpen en precisie-gefreesde gereedschap is gemaakt van
aluminium waardoor het lichtgewicht én duurzaam is. Dankzij het
uitgekiende ontwerp van de Pro Spot PRO-WRK is het niet nodig
om de verschillende gereedschappen die normaal gesproken
nodig zijn om autoruiten te repareren te wisselen. De Pro Spot
PRO-WRK doet alles. Iedere stap in het reparatieproces wordt
door de tool begeleid, van het verwijderen van vocht en vuil, tot
het inbrengen van hars én het uithardingsproces.
•G
 eautomatiseerd 4-in-1 Reparatie
•S
 nel & eenvoudig repareren binnen 10 minuten
•C
 ompact en mobiel voor reparaties op locatie
•O
 plaadbare lithium accu via USB

Bekijk onze
website voor

•L
 ichtgewicht & Duurzaam

meer informatie

•W
 ordt geleverd in handzame koffer

ruitenreparatie set

over deze

€€995,00
995,00
PS-PRO-WRK
PS-PRO-WRK

RUIT DEMONTAGE GEREEDSCHAPSKIT
Een gegarandeerde en zeer eenvoudige en
goedkope oplossing om snel autoruiten te
vervangen! Snel en gemakkelijk te gebruiken,
zelfs voor onervaren gebruikers.
• Slechts 2 minuten voorbereiding nodig
• Extreem snel ruiten demonteren (VW Caddy 8 min.)
• Compatibel met universele draadsoorten en merken
• Voor alle automerken en modellen
• Geen tweede persoon nodig
• Zeer eenvoudig in gebruik

Bekijk op ons YouTube kanaal hoe
eenvoudig deze ruit demontage kit
werkt

• Slechts 5-6 meter nylon snijdraad (sterkte 260 kg.)
nodig
• Snijdraad is herbruikbaar
• Met de bithouder en een accuschroefmachine kun je
de draad via de speciale draad adaptors doorvoeren
wat sneller en nauwkeuriger gaat dan met de
hand. Hierdoor is er altijd 1 hand vrij voor andere
ondersteuning.
• Met dit systeem kun je de draad vlak langs het raam
begeleiden in plaats van scherp onder een hoek bij de
andere systemen. Minder kans op beschadiging van
rubbers of de lak.

€ 975,00
975,00
PS-PRO-WCS
PS-PRO-WCS

FLEXIBELE ZUIGNAPPEN MET VERSTELBAAR HANDVAT VOOR RUITEN
• Voor het dé- en monteren van (gebogen) ruiten
• Kan in lengte worden aangepast afhankelijk van de grootte van de ruit
• Zuignappen zitten met scharnieren aan de handel voor gebogen ruiten
• Totaal draaggewicht van 120 kg.

PS-PRO-WSH
PS-PRO-WSH

• Set van 2
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€€260,00
260,00
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3/8” Dop en ratel starterset,
6-kant, 17-delig

1/4”- 3/8” Inwendige torx doppenset,
12-delig (T8 - T55)

€ 273,00

€ 135,00
212EFTXY

€ 396,00

€ 235,00
STARTERSET5

1/4" Vergrendelbare verlengstukkenset,
3-delig (150, 280, 610 mm. lang)

1/2” Hoge Flank Drive® doppenset, 6-kant,
13-delig (12 - 24 mm.)

€ 138,00

€ 124,00
103TMXKLA

€ 350,00

€ 199,00
313TSMYA

3/8" 80-Tands ratel met lang handvat
(262 mm. lang)

1/2" 80-Tands ratel met flexibele kop en kort
handvat (191 mm. lang)

€ 120,00

€ 99,00
FL80

€ 179,00

€ 119,00
SKF80A

1/2" Standaard verlengstukkenset,
5-delig (54/89/130/200/280 mm.)

3/8" Turbo doppenset, 9-delig
(10 - 17 & 19 mm.)(Blue-Point®)

€ 141,00

Steek / leidingsleutelset
metrisch, 6-kant, 5-delig
(10 - 14 mm.)

€ 129,00
209TFSMYA

€ 168,00

€ 119,00

€ 195,00
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€ 155,00
RXSM605B

305ASX
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Set van 4 waterpomptangen

20-in-1 mini schroevendraaierset ( Blue-Point®)

€ 25,00

€ 28,00

ITC9606-2BP

€ 159,00

Kunststof
magneetschalen, 5
stuks in 5 verschillende
kleuren

€ 155,00
CHN404UK

Torx® ratelbitset, 8-delig (T10 - T45) (Blue-Point®)

€ 137,00

€ 92,00

€ 64,00

MRPB10MP5

SHORTORX

Water-geactiveerde handreiniger
(4 flacons)

€ 148,00

Handzeep pomp dispenser

€ 99,00

€ 116,00

WOD2025ACSA

Extra krachtige handreiniger
(4 bussen)

€ 99,00

€ 79,00

€ 85,00
WOD1027

Dispenser voor handreiniger

€ 66,00

€ 48,00
WOD507

WOD623CSA
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€ 69,00
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Hand- en
gereedschapsreinigingsdoeken

€ 25,90

€ 18,00
WOD5020
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SHOP & TECH
3.000 LUMEN EXTRA DUNNE OPLAADBARE MOTORKAPLAMP
•3
 .000 Lumen

•B
 ar strekt zich uit van 203 - 1229 mm.
•G
 rote haakopening van 122 mm. voor gebruik op een grotere
verscheidenheid aan voertuigen
•P
 ads op de haken elimineren krassen en uitglijden
•K
 rachtig door de oplaadbare batterij of USB-oplader
•S
 lank ontwerp voor onopvallend en eenvoudig opbergen
• IP54-classificatie

€ 421,00

€ 285,00
ECUHE300EU

300 LUMEN OPLAADBARE PENLAMP
•3
 00 Lumen, 2 uur brandtijd
•S
 chijnwerper van 120 lm.
•D
 ubbel oplaadsysteem: compatibel met Snap-on® oplaadstation
(niet meegeleverd, binnen kort leverbaar) of USB-C
(meegeleverd)
•U
 it wisselbare Snap-on® accu die zowel in als uit de lamp
geladen kan worden met USB-C
•F
 lexibele zakclip kan in en uit geschoven worden
•S
 terke magneet aan de achterkant voor handsfree gebruik
•D
 imbaar met geheugen
•G
 egoten ontwerp voor anti-slippen
• IP65 Bestand tegen infiltratie van water en stof
€ 87,00

€ 64,00
ECPNF038

TESLA® KRIK ADAPTERSET

•B
 eschermt accupakket en chassis wanneer
het voertuig wordt opgetild
•T
 ot 3 ton lading mogelijk
•R
 obuust, zeer sterk, antislip
• Perfecte pasvorm
•G
 eschikt voor Tesla Model 3, S, X, Y
• In praktische opbergtas
• Afmetingen:
– Hoogte 50 mm.
– Ø 60 mm.
– Ø stift 25 mm.

€ 33,00

€ 24,00
BPTJP4
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SHOP & TECH

DE BESTE KRIK IN
DE 2,5-TON KLASSE
ONTWORPEN OM BETER, SNELLER
EN VEILIGER TE KUNNEN WERKEN
2,5-TON WERKPLAATSKRIK
Met de grootste hefhoogte en laagste profiel ontwerp
in zijn klasse, geeft de FJ300EUR toegang tot een
enorm scala aan voertuigen.

Een hendel uit één stuk, met unieke
veerbelaste vergrendelpin

De FJ300EUR is krachtig genoeg om de uitdagingen
van een professionele werkplaats aan te kunnen.

Verwijderbaar zadel met rubber pad.

De laag profiel hefarmen passen
eenvoudig onder voertuigen
en kunnen worden opgetild tot
een ongeëvenaarde 59 cm.,
een stuk hoger dan de meeste
garagekrikken.

Met de speciaal gevormde hefarm houdt u eenvoudig
afstand van spatranden en laag geveerde voertuigen
met krikpunten die anders moeilijk bereikbaar zijn.

Dubbel zuiger systeem om snel op werkhoogte te komen,
gecombineerd met de premium hydraulische olie en
afdichtingen voor een lange levensduur.

De borgmoeren op de voorwielen, vetnippels en het
blokkeersysteem zijn solide en eenvoudig te onderhouden.

Scan de code en
zie de FJ300EUR
2,5-ton werkplaats
krik in actie.

13

www.snap-on.eu

€ 624,00
FJ300EUR
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SHOP & TECH
AANDRIJFAS TREKKER
Snelle en veilige demontage van de aandrijfas,
universele toepassing.
Het komt regelmatig voor dat de binnenste homokineet vast zit in de versnellingsbak, dit
komt door corrosie of een speciaal gevormde borgring.

Bekijk op ons
YouTube kanaal
hoe snel deze
aandrijfastrekker
werkt

• De set wordt geleverd met een verstelbare 2-delige
homokineetklem en een 5 kilogram zware slagtrekker
• Met deze trekker is het mogelijk om de as “in line” uit de
versnellingsbak te trekken, wat uitermate belangrijk is
• Door gebruikmaking van dit gereedschap worden
beschadigingen aan de as en versnellingsbak nagenoeg
uitgesloten
• Demontage van onderdelen welke het demonteren van de
as vermoeilijken is beduidend minder met gebruik van dit
gereedschap
• De klem is eenvoudig aan te brengen om de homokineet
• Breekijzers of bandenlichters kunnen onherstelbare schade aan
de versnellingsbak aanrichten
• Universele toepassing, van personenwagens tot lichte
bedrijfswagens

Let wel op dat wanneer er teveel slagkracht gebruikt wordt de versnellingsbak of het
gereedschap ernstig kan beschadigen, in dat geval is het verstandig om de binnenste
homokyneet in de bak te laten zitten en de rest van de as te demonteren (ashoes losmaken
en as uit de homokyneet trekken)
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€ 677,00
W0100053
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SHOP & TECH
FORD TRANSIT UITBREIDINGSET
• De set bevat een persbus die de as-tap verstevigd waarop het achterwiellager
en de naaf gemonteerd zijn
• Verder bevat deze set eveneens een versterkte persdop en 5 conische
wielmoeren; W0400007-005 (M14x1.5)
• Dankzij de versterkte persbus en persdop kan er veel meer kracht op de as
uitgeoefend worden zonder de schroefdraad van de as te beschadigen

2

• De wielmoeren zijn geschikt voor Ford Transit bouwjaar 2014 – waarvan
het achterwiellager los geperst is met naafgereedschap W1091-28* of
achterwiellager set W0200008*
• Vereiste Wallmek hydraulische perscilinder W0300028*
• Set bevat deze
onderdelen:
1. W0300006-020

1

3

2. 5x W0400007-005
3. W0400007-006
*Zijn niet inbegrepen

€ 264,00
W0200008-010

BUSSENSET, BPW Ø119 MM & ROR Ø139 MM RUBBER-STAAL WIELAS BUSSEN
• Deze set in combinatie
met Wallmek hydraulische
perscilinders maakt van
het vervangen van BPW
en ROR wielas bussen een
eenvoudige klus

7

5

4

6

•S
 et bevat deze
onderdelen:

• De set is ook beschikbaar
als een aanvulling
(W0300046-050) voor SAF,
JOST, MB en, ROR set
W0300013 voor Ø150 mm
bussen van hetzelfde type

1. W0300046-001
2. W0300046-002
3. W0300046-003
4. W0300046-004

• Gebruik in combinatie
met Wallmek 32 ton
perscilinder W0300028 (niet
inbegrepen)

5. W0300046-005
6. W0200011-002
7. W0300013-003
8. W1091-17-02

1

3

2

8

€ 911,00
W0300046
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SNAP-ON® DIAGNOSTICS

JALTEST, MULTIMERK EN MULTISYSTEEM
DIAGNOSE OPLOSSINGEN
Jaltest is de meest complete en intuïtieve intelligente
universele multimerk en multisysteem diagnosesoftware in
de markt. Jaltest applicaties zijn onder andere: vrachtwagen,
trailer, bus, bestelwagens, landbouwmechanisatie, shovels,
kranen, vaartuigen, stationair motoren en nog veel meer.

Belangrijkste kenmerken Jaltest
diagnoseapparatuur:

• Gebruiksvriendelijke interface
• Stap voor stap procedures
• Diagnosestekker locatie aanwijzing

• Live data, schema's, onderhoud • Adapter informatie
reset, werkplaatshandboeken,

• Toont de laatste 10 uitgelezen voertuigen

printen/mailen diagnose-

• Expert-mode beschikbaar

rapporten, onderhoudsrapporten • Werkplaats-management software
opslaan, systeem scan, inleren • 3x per jaar software-update met nieuwe
van componenten etc.

voertuigen, systemen en functies

JALTEST DIAGNOSEAPPERATUUR BESTAAT UIT DE VOLGENDE MODULES:
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Truck Diagnose (CV)

Trailer Diagnose (CV)

Bus Diagnose (CV)

Bedrijfswagen Diagnose (CV)

Landbouwmechanisatie Diagnose (AGV)

Speciale voertuigen Diagnose (OHW)

Material Handling Equipment (MHE)

Watersport Diagnose (Marine)

www.snap-on.eu
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NIEUWE INNOVATIEVE
SNAP-ON®
DIAGNOSTICS
PRODUCTEN VAN SNAP-ON®

INTRODUCTIE VAN HET SNAP-ON®
INFORMATIE SYSTEEM:
•

Web-based OEM technisch informatie systeem

•

Toegang vanaf je PC, Lap-top of tablet

Waarom kiezen voor het Snap-on® Informatie Systeem:
• Snap-on® informatie Systeem helpt om reparaties in één keer op de juiste wijze uit te voeren
• Krapper wordende winstmarges geeft garages minder ruimte voor fouten
• Tijd is geld, efficiëntie is de sleutel naar meer succes en winst
• Een abonnement op Snap-on® informatie Systeem verdient zichzelf meerdere malen terug
• Technische tekeningen inclusief aanhaalmomenten
Vergroot de kans dat monteurs het juiste aanhaalmoment toepassen (kwaliteit / veiligheid)
• Overlaptijden
Het Snap-on® informatie Systeem systeem maakt een correctie op de bij elkaar
opgetelde flatrate tijden indien er sprake is van werkzaamheden die een overlap hebben.
Voorbeeld combineren van vervangen remschijven / remblokken / wiellagers
• Stap voor Stap begeleide diagnose van elektronische storingen
Relevante en eenvoudig leesbare diagrammen in tegenstelling tot de vaak verwarrende
en onduidelijke OEM bedradingsschema’s
• Service bulletins gekoppeld aan foutcodes
• Responsieve & intuïtieve gebruikers interface

Reparatie tijden

Technische tekeningen

Reparatie handleidingen

Duidelijke Diagnose begeleiding

Technische Service Bulletins

Geverifieerde oplossingen en tips

Geeft cruciale reparatie informatie:
• Bedradingsschema's

• OEM Technische Service Bulletins
• Geverifieerde oplossingen en tips
• Reparatie handleidingen
En nog veel meer...
Voertuig dekking
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€ 650,00
EESPEU329B
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SNAP-ON® DIAGNOSTICS
BANDENDRUKSENSOR SYSTEEM TESTER MET OBD
• Test TPM-sensoren om te bepalen of vervanging nodig is
• Legt sensorgegevens vast en geeft druk, ID, temperatuur en batterijstatus
weer
• Vergelijkt automatisch de sensor-ID met de in de ECU opgeslagen waarden
• Registratie van de juiste sensorlocaties na het roteren van de band
• Beschikt over voertuigspecifiek TPMS-systeem dat opnieuw inleert en reset
• OBD-voertuigconnectiviteit om sensor-ID's te schrijven en TPM-systemen
opnieuw in te leren
• Bevat software om universele TPM-sensoren te programmeren
• TPMS-tips en reparatiebegeleiding, samen met een demonstratievideo
over de TPMS5
• Geschikt voor het opslaan en delen van TPMS-systeemrapporten en
meerdere voertuigrecords van klanten
• Leest en wist TPMS foutcodes direct op het toestel
• Automatische ontgrendelingsfunctie van de Toyota® ECU met DLC-locatiehulp
• Aanpassing bandenspanningsdrempel GM®, Ford®, RAM®, Jeep® en anderen merken
• Test sleuteltransponders op de signaalsterkte
• Bevat het onderdeelnummers van een vervangende TPM-sensor en het opzoeken van afbeeldingen voor OEM- en universele-sensoren
• Beschikt over een full colour 5,0" in daglicht leesbaar LCD-aanraakscherm van 1280 x 720 pixels
• Door registratie van de TPMS unit geeft dit 12 maanden toegang tot nieuwe software-updates zodra deze beschikbaar komen
• Software-updates toegankelijk via wifi-interface
• Wordt geleverd met OBD-kabel, AC/DC-voedingsadapter, USB-kabel, USB-Stick
met gebruikershandleiding, beschermende draagtas en snelstartgids

€ 1.399,00
TPMS5

BANDENDRUKSENSOR SYSTEEM TESTER
• Diagnosticeer TPM (bandendrukbewaking) sensoren en bepaal of er
wel of niet een vervanging nodig is

• Werkt samen met Snap-on® diagnose platvormen om sensor ID's in
te leren bij Aziatische voertuigen

• Leest TPM sensor data en toont BAR, ID, temperatuur en batterij
status

• Test sleutel afstandsbedieningen op de juiste signaal sterkte en
batterij conditie

• Print sensor informatie via TPMSconnect software (meegeleverd) op
PC of laptop

• Inclusief het opzoeken van onderdeelnummers van OEM en universele
sensoren

• Inleren voertuig TPM systemen via voertuig specifieke reset
procedures wanneer banden zijn geroteerd

• 2.8" hoge resolutie VGA scherm dat ook goed afleesbaar is bij daglicht

• Biedt voertuig specifieke aanwijzingen die begeleiden bij het inleren
van het TPM Systeem na sensorvervanging

• Inclusief het TPMSconnect portaal dat geïnstalleerd kan worden op PC
of laptop en ook de software updates verzorgt

• Snelle registratie van nieuwe sensor locaties na een bandenrotatie
TPMS4
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TPMS5

Intuitive touchscreen

X

Online updates via Wi-Fi

X

Sensor Ids in ECU schrijven

X

Sensor Ids vergelijken

X

Sensor foto database

X

Training video op de tool

X

Email klant reports

X

Email klant reports

X

X

Programeren van universele sensoren

X

X

Trigger sensoren

X

X

Controleer sleutels met remote

X

X

• Ingebouwde Lithium Ion accu inclusief lader

• Registratie van de tester verloopt via TPMSconnect en biedt 12
maanden software updates zodra deze beschikbaar komen

€ 779,00
TPMS4

www.snap-on.eu
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SNAP-ON® GEREEDSCHAPSWAGENS

10-LADIGE SNAP-ON ROBUUSTE
GEREEDSCHAPSWAGEN
®

Nieuwe lades configuratie; de 3
bovenste lades zijn extra breed en
kunnen in zijn geheel open.

Hoogte 960 mm.

• 10 Lades waarvan de bovenste 3 over
de volle breedte (88 cm.) van de kast
die in zijn geheel opengaan
• 260 Liter opslagvolume
• 2,38 m2 Opslagruimte
• 598 Kg. Laadcapaciteit
• 45 Kg. ladecapaciteit
• Lock-n-Roll® lades voorkomen dat
deze onverwachts opengaan, zelfs bij
volle belading
• Dubbelwandige constructie voor
sterkte en duurzaamheid
• Twee 5" Heavy-Duty zwenk- en twee
5" vaste wielen
• Eenvoudig afsluitbare lades met
Snap-on® sleutel

Die

pte
5

• Afmetingen 96 cm. hoog bij 101 cm.
breed en 50 cm. diep
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€ 1.439,00
KRA2210KU

OOK BESCHIKBAAR IN ANDERE KLEUREN: (LEVERTIJD AFHANKELIJK VAN BESCHIKBAARHEID)

Wit met zwarte
trim

Geel met zwarte
trim

€ 1.439,00

€ 1.439,00

KRA2210KUPDC

KRA2210KUPDO

Candy apple red
met zwarte trim
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Midnight bleu
met titanium

Paars met
zwarte trim

Extreme green
met zwarte trim

Electric orange
met zwarte trim

Arctic zilver met
zwarte trim

€ 1.439,00

€ 1.439,00

€ 1.439,00

€ 1.439,00

€ 1.439,00

KRA2210KUPEG

KRA2210KUPKG

KRA2210KUPKH

KRA2210KUPLE

KRA2210KUPOT

Storm grey met
zwarte trim

Roze met zwarte
trim

Combat groen
met zwarte trim

Teal met zwarte
trim

€ 1.439,00

€ 1.439,00

€ 1.439,00

€ 1.439,00

€ 1.439,00

€ 1.439,00

KRA2210KUPPS

KRA2210KUPVF

KRA2210KUPWZ

KRA2210KUPYA

KRA2210KUPZR

KRA2210KUZAT

www.snap-on.eu

Mat zwart met
zwarte trim
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AIRCO SERVICE EQUIPMENT
VOLAUTOMATISCHE DUAL GAS KOOLKARE UNIT VOOR HET TERUGWINNEN,
RECYCLEN EN AFVULLEN VAN R134A EN HFO1234YF KOELMIDDELEN

• 7" Touchscreen voor eenvoudige, snelle
en intuïtieve navigatie bediening
• Energiebesparende 12 Volt solenoid
valve technologie
• WiFi applicatie verbinding met externe
applicaties
• Weegschaalblokkeringen voor beide
cilinders eenvoudig en snel bereikbaar

€ 6.295,00
EEAC124D

€ 167,87
*Finance kan alleen aangeboden worden aan btw geregistreerde bedrijven en is niet
beschikbaar voor particulieren. Credit onder voorbehoud van goedkeuring op het moment
van de aanvraag en goedgekeurde limieten kunnen variëren, afhankelijk van individuele
omstandigheden. De terugbetalingen zijn verschuldigd op de eerste dag van elke maand en moet via automatische incasso worden betaald.
Het meest recente maandelijks bedrag is altijd inclusief € 1,00 optie vergoeding en tot € 0,20 afrondingsverschil. Finance wordt aangeboden onder
een huurkoop overeenkomst met Snap-on Finance UK Limited als kredietverstrekker. Statutaire zetel, 23 Telford Way, Kettering Northants, NN16 8SN,
Verenigd Koninkrijk. Financieren tegen een vaste rente en langere looptijd*

Got the hottest tools? Ask your dealer!

Snap-on Tools B.V. De Trompet 2100, 1967 DC Heemskerk | Benelux.info@snapon.com | www.snap-on.eu
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Finance is:

Financieren tegen een vaste rente
en langere looptijd.

