
Gereedschap  
en equipment  
voor professionals



Snap-on produceert gereedschap en equipment 
voor bedrijven en monteurs die onderhoud en re-
paraties uitvoeren. Het uitgangspunt van Snap-on 
Tools is dat monteurs efficiënter en sneller kunnen 
werken, waardoor ze meer geld verdienen. Dit kan 
alleen met kwalitatief hoogwaardige en duurzame 
producten, gecombineerd met excellente after sales 
service en optimale ondersteuning.  

Snap-on Tools zijn zeer rendabel. Op verzoek maken wij het 
rendement van uw investering inzichtelijk. U zult versteld 
staan wat Snap-on al snel na de investering oplevert. Ver-
andering is vooruitgang en een nieuwe manier van  denken: 
met een marktconforme investering in Snap-on Tools kunt u 
meer doen in minder tijd. Snap-on Tools heeft antwoorden 
op uiteenlopende vraagstukken om uw bedrijf nog beter te 
laten presteren.

100 jaar knowhow 
Snap-on Tools werd in 1920 in de Verenigde Staten opgericht 
door Joseph Johnson en William Seidemann. Vlak na de 
Eerste Wereldoorlog kwam Johnson op het idee om een 
nieuw type handgereedschap te ontwikkelen. Hij vroeg zich 
af waarom een monteur elke keer een hele T-sleutel moest 
kopen voor ieder boutje en moertje dat hij tegenkwam, terwijl 
hij eigenlijk alleen maar een andere maat dop nodig zou 
hebben.

In plaats van voor elke sleutelmaat een sleutel samen met 
een heft te produceren, kwam Johnson op het idee om 
losse doppen te voorzien die op een heft konden worden 
vastgeklikt. Snap-on betekent dan ook letterlijk ‘vastklikken’. 
Johnson ontwikkelde een set gereedschappen met vijf heften 
en tien doppen. Later werden duizenden andere innovaties en 
geavanceerde apparatuur aan het assortiment toegevoegd. 
Vandaag de dag heeft Snap-on Tools wereldwijd meer dan 
12.400 medewerkers.

Werk 
efficiënter, 
verdien 
meer geld
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Techniek evolueert continu, Snap-on Tools volgt 
deze ontwikkelingen nauwgezet en streeft naar de 
best mogelijke producten, kwaliteit én service. Om 
deze reden wordt Snap-on alleen verkocht door er-
kende franchisenemers. De franchisenemers zijn 
gepassioneerde experts en gaan met hun rijdende 
winkel naar de klant toe. Alle franchisenemers we-
ten wat er speelt binnen uw bedrijf en in de branche 
als geheel. 

Ongeëvenaarde 
service

Full Concept 
De klant wordt altijd door dezelfde Snap-on franchisenemer 
bezocht. Elke franchisenemer is een specialist die bij u in 
de werkplaats de voordelen van nieuwe gereedschappen in-
zichtelijk maakt. Dankzij onze premium producten, kennis en 
service is Snap-on Tools een onmisbare partner.
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Waarderweg 96a, 2031 BR Haarlem
Tel. 023 55 300 77
Email: info@unicorn-tools.nl
www.unicorn-tools.nl

Unicorn is een specialist in onderhouds-

apparatuur en gereedschappen voor 

airco techniek. Al meer dan 25 jaar levert 

Unicorn kwaliteitsproducten op maat in de 

automotive branche. Deze jarenlange ervaring 

is samengevoegd in een basis set die in elke 

werkplaats niet mag ontbreken.  Deze set 

bevat de 50 meest gebruikte o-ringen, vele 

pakkingringen en alle varianten ventielen en 

ventieldopjes. 

Kijk voor meer informatie op:  

www.unicorn-tools.nl bij artikelnummer 17363.



Ongeëvenaarde 
service

Alle vakkennis in huis 
De franchisenemers van Snap-on Tools vormen een cruciale 
schakel in het aanbieden van ons totaalconcept. Zij weten 
wat er speelt in de markt én op de werkvloer. Dankzij hun 
manier van werken verzamelen ze veel kennis. De Snap-on 
franchisenemers adviseren u graag hoe u maximaal rende-
ment uit het gebruik van gereedschap, werkplaatsinrichting 
en financiering kunt halen.

Altijd up-to-date 
Snap-on franchisenemers werken onderling nauw samen 
en volgen geregeld producttrainingen. Ook zijn er frequente 
teamvergaderingen en Tool Camps met praktische demon-
straties van gereedschappen.

Financiering 
Snap-on heeft een eigen financieringsprogramma waarmee 
u direct na uw bedrijfsstart of -verbouwing al het benodigde 
gereedschap kunt aanschaffen. Dankzij onze financierings-
mogelijkheden kunt u direct omzet genereren. Met Snap-on 
Easy Pay kunt u gereedschap zelfs renteloos afbetalen. Onze 
tools bieden een uitstekende return of investment.
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INVESTEER IN TIJD 

GEREEDSCHAP GEMAAKT  
DOOR AUTOTECHNICI  
VOOR AUTOTECHNICI

Vervang Kingpin onder de 
truck in slechts 1 uur met tot 
maximaal 157 ton perskracht

Vervang wiellagers onder het 
voertuig in slechts 15 tot 30 

minuten

Bespaar tijd en 
onderdelen met onze 
kogelgewricht-trekker

Werk veilig met 
onze unieke mobiele 

veerspanner



Efficiëntie is rendement 
Uit studies blijkt dat in een werkplaats 15 tot 30 procent aan 
ongebruikte en niet goed functionerende gereedschappen 
aanwezig kunnen zijn. Voor bedrijven is dit een financiële en 
praktische last. Snap-on Tools heeft hier de perfecte oplos-
sing voor:

• Optimalisatie van het gereedschap (zoeken naar 
gereedschap kost tijd en geld)

• Middelen 100 procent kunnen inzetten (geen uitval)
• Meer rendement en snellere doorstroomtijd in de 

werkplaats (en dus meer omzet)
• Besparing op het aankoopbudget (minder kosten)
• Uniek lage Total Cost of Ownership (budgetvriendelijk)
• Arbeidsvreugde (indirecte kwaliteit)

Tool Control Systemen 
Efficiëntie begint met gereedschap dat, bij normaal gebruik, 
niet slijt of stuk gaat en waar je altijd en overal mee kunt 
werken. Efficiëntie is ook gereedschap dat altijd goed past. 
Passend gereedschap zorgt ervoor dat er geen schade aan 
werkstukken ontstaat. Immers: hoe langer gereedschap 
meegaat, hoe rendabeler het is.

Om winst te maken, is het cruciaal om efficiënt en flexibel 
te blijven werken.  Voor het opbergen van gereedschap 
maakt Snap-on naar wens van de klant op maat gemaakte 
Tool Control Systemen. Zo kunnen wij de lades van gereed-
schapswagens zo inrichten  dat er zo min mogelijk tijd nodig 
is om gereedschap te vinden en dat meteen zichtbaar is of al 
het gereedschap is teruggeplaatst.

Snap-on heeft de meest uitgebreide modulaire gereedschap 
opbergmogelijkheden in de markt. Snap-on Tool Storage op-
bergmogelijkheden zijn gemaakt van kwalitatief hoogwaar-
dige materialen en daardoor zeer duurzaam.   
   

Verdien geld met Snap-on diagnose 
Snap-on Tools bedenkt, ontwikkelt en produceert al decen-
nialang toonaangevende diagnoseapparatuur. Het uitgangs-
punt is hierbij altijd dat de equipment het werk van een mon-
teur zo makkelijk mogelijk moet maken, opdat hij maximaal 
rendement uit zijn werk en investering kan halen. Dit heeft 
geresulteerd in de ontwikkeling van vooruitstrevende en sta-
te-of-the-art diagnose-testers.

Voor alles een oplossing 
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Powertools 
Snap-on Powertools accu- en pneumatische gereedschap-
pen combineren duurzaamheid en kracht met maximale 
bewegingsvrijheid. Snap-on besteedt veel aandacht aan 
ergonomie. Monteurs zijn dag in dag uit met gereedschap 
bezig. Het doel van gereedschap is om monteurs te helpen 
en tegelijkertijd lichaamsdelen te ontlasten. Snap-on Power-
tools zorgen voor maximaal comfort en beperken blessures 
tot een minimum.  
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Met het 100% Nederlandse kwaliteitsproduct de iDuctor 
Power+ W2300, CE-goedgekeurd, maakt u ijzerhoudende 
onderdelen die bijvoorbeeld door vocht, vuil of roest 
muurvast zitten gemakkelijk los door middel van elektronische 
inductieverhitting. Dit alles, zonder open vuur, in tientallen 
seconden en zeer precies.
De iDuctor Power+ 2300 watt is de krachtigste 
inductieverhitter in de markt. Met dit hoge wattage kunnen 
nu nóg grotere en zwaardere onderdelen veilig verhit en 
losgemaakt worden.

Uw leverancier: Snap-on Tools

www.iDtools.eu

INTERNATIONAL 

IJZERHOUDENDE ONDERDELEN 
DIE MUURVAST ZITTEN, NU SIMPEL 
LOSMAKEN MET DE “IDUCTOR 
INDUCTIEVERHITTER” SNEL, ZONDER 
OPEN VUUR, VEILIG, PLAATSELIJK



Wallmek Speciaal Gereedschap   
Snap-on is exclusief leverancier van Wallmek Speciaal 
Gereedschap. Met Wallmek kunnen monteurs in onder andere 
autobedrijven, truckwerkplaatsen, landbouwmechanisatie en 
heavy-duty off road applicaties efficiënter en sneller werken. 
Wallmek demonteert en monteert veilig en snel onderstel-
onderdelen zoals wiellagers, wielnaven, draagarmen, 
stuurkogels en kingpins.

Aircoservice 
Snap-on aircoservice staat synoniem voor kwalitatief 
hoogwaardige equipment om werkzaamheden aan 
automotive airconditioningsystemen met koudemiddel 
R134a en R1234yf uit te kunnen voeren. Snap-on 
aircoservicestations staan bekend om hun eenvoudige 
bediening die de monteur stapsgewijs door het onderhouds- 
en diagnoseproces leiden, gebruiksvriendelijke software 
en hun extreem hoge koudemiddel terugwinrendement. 
Hierdoor verdienen Snap-on aircoservicestations zich snel 
en in veelvoud terug.  
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MotorVac 
Van hedendaagse kleine motoren worden enorme presta-
ties verwacht en ze moeten zo zuinig én schoon mogelijk 
zijn. Vervuiling kan veroorzaakt worden door geen of slecht 
onderhoud en korte ritjes, maar ook de strenge milieueisen, 
biobrandstof, ethanol en downsizing. Standaard onderhoud 
voldoet lang niet altijd. MotorVac reinigt en beschermt in- en 
uitlaatsystemen, motoronderdelen en automatische trans-
missies.

ProSpot 
Pro Spot is opgericht in 1986 en gespecialiseerd in 
lasapparatuur en reparatieproducten voor de voertuig-
schadeherstelbranche. Pro Spot levert onder andere 
puntlasapparatuur, uitdeukapparatuur voor aluminium en 
staal, pulse MIG-lasapparatuur, blindklinktangen, stofvrije 
schuursystemen en rookafzuigsystemen. Pro Spot werkt 
samen met ‘s werelds grootste autofabrikanten waaruit OEM 
gehomologeerde equipment voortkomt.

Portacool 
Luchtzuivering en comfort zijn essentiële parameters voor de 
gezondheid en productiviteit. Portacool verdampingskoelers 
verversen stagnerende vuile lucht, voorkomen verspreiding 
van bacteriën en virussen en elimineren stress als gevolg van 
hoge temperaturen.
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... get organized!
www.toolbed.com



Uw vaste Snap-on franchisenemer is uw eerste aan-
spreekpunt voor reparaties en uitleg van de appara-
tuur. De franchisenemer staat in direct contact met 
Snap-on Benelux en de helpdesk als extra techni-
sche ondersteuning noodzakelijk is. Voor dringende 
vragen kunt u altijd terecht bij onze helpdesk. De 
helpdesk van Snap-on Tools kan u onder meer as-
sisteren bij diagnoses bij het uitlezen van auto’s en 
het kalibreren van ADAS-rijhulpsystemen.  

Repair Center 
Snap-on Tools Benelux beschikt over een eigen geautoriseerd 
Repair Center, gevestigd in Nederland. Hier kunt u uw 
gereedschap laten repareren, kalibreren en reviseren. Zo 
verlengt u de levensduur van uw tools en bespaart op de 
aanschafkosten van nieuwe apparatuur. Onze vakmensen 
staan garant voor een snelle reparatie. 
Het Repair Center heeft een eigen magazijn met nagenoeg 
alle onderdelen op voorraad en hanteert internationale 
standaarden voor kalibratie en reparatie. 

Trainingen voor uw monteurs 
Snap-on verzorgt trainingen om monteurs up-to-date te hou-
den op het gebied van onder andere diagnoseapparatuur, 
ADAS-kalibratie, airco-reiniging en wielservice. Wij verzor-
gen de trainingen zowel in ons trainingscentrum, digitaal als 
op locatie.

Online portaal 
Via ons online portaal kunnen bedrijven met meerdere ves-
tigingen eenvoudig gereedschap bestellen en gemaakte be-
stellingen per vestiging bijhouden. Wanneer u uw medewer-
kers de bestellingen laat doen of wanneer u over meerdere 
vestigingen beschikt, kunt u de bestellingen goedkeuren en 
zien wat waar heen is gegaan. Aankopen die direct bij de 
franchisenemer zijn gedaan komen eveneens in het portaal 
te staan.

Service 
op de 
werkvloer 
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UW PARTNER IN PREVENTIEF

ONDERHOUD



Snap-On Tools
De Trompet 2100
1967 DC Heemskerk

T | +31 (0) 251 209 715
F | +31 (0) 251 209 347

E |  info@snap-on.eu 

W | snap-on.eu

Snap-on Tools heeft vrijwel alles in huis om uw werkplaats 
compleet uit te rusten en te personaliseren. Van speciale 
uitvoeringen tot op naam en kleur gepersonaliseerde 
gereedschapswagens, bijna alles is mogelijk. De inhoud is 
geheel variabel en kan aangepast worden naar uw wensen. 
Wij helpen u graag bij deze keuzes.
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9• Verdien meer geld in minder tijd
• Werk efficiënter en sneller
• Verhoog rendement en omzet
• Full werkplaats-concept
• Digitaal informatie en bestel portaal
• Service en ondersteuning op locatie
• Financiële ondersteuning


