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NIEUW
NIEUWE INNOVATIEVE PRODUCTEN VAN SNAP-ON®

PRODUCTEN ONTWIKKELD 
OM U SNELLER, SLIMMER EN 
PRODUCTIEVER TE LATEN WERKEN!

NIEUW

•  Hoge invoerkracht om materiaal moeiteloos aan te brengen, zelfs als het koud is

•  Doseersnelheden van 25,4 –457 mm./min stelt de gebruiker in staat om materiaal 
nauwkeurig aan te brengen

•  Zuiger trekt automatisch in wanneer de trekker wordt losgelaten om te voorkomen 
dat materiaal ongewenst wordt toegevoegd —bespaart tijd en materiaal

•  Doseert tot 400 tubes kit op één acculading

•  Lichtgewicht; eenvoudig manoeuvreren en materiaal aanbrengen

•  Zeer laag geluidsniveau en trillingen verminderen vermoeidheid van de 
gebruiker

•  Wissel eenvoudig en snel van (verschillende soorten) patronen waardoor 
sneller gewerkt kan worden

•  Accu's en oplader niet inbegrepen

18 VOLT MONSTERLITHIUM 
ACCUKITPISTOOL

WORD LID VAN HET SNAP-ON® 
PARTNER PROGRAM EN BETAAL: € 59,83

* De getoonde financieringsprijs is alleen geldig in combinatie met Easy Pay* en is geldig t/m 30-09-2022 (zolang de voorraad strekt). Easy Pay* kan alleen aangeboden worden aan btw ge-
registreerd bedrijven en is niet beschikbaar voor particulieren. De 6 maandelijkse terugbetalingen zijn verschuldigd op de eerste dag van elke maand en moet via automatische incasso worden 
betaald. Het minimum bedrag voor Easy Pay is € 200,00- en maximum € 2000,00 excl. btw. per contract. Per klant zijn maximaal drie lopende contracten mogelijk met een maximale totaal 
waarde van € 5000,00 excl. btw. Is het aankoopbedrag hoger dan € 5000,00 excl. btw, dan kan het verschil als aanbetaling verrekend worden. Het meest recente maandelijks bedrag is altijd 
inclusief € 1,00 optie vergoeding en tot € 0,20 afrondingsverschil. Financiering 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.

0%
RENTE

EASY PAY

KRACHTIG, LICHT EN STIL

CTCG8850DB

€ 503,00  € 359,00

Fair Pay

6 Monate - 0%Zinsen

€ 59,00
pro Monat

(nur für gewerbliche

Abnemhmer)

http://portal.snap-on.eu/hotlink/CTCG8850DB
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CTCG8850DB
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OM BIJ "LOSSE" MICROLITHIUM PRODUCTEN TE VOEGEN ALS ER NOG GEEN ACCU EN/OF LADER AANWEZIG IS

NIEUW
HAAKSE MINI LUCHTBOOR
•  Compacte kop voor uitstekende toegang tot krappe ruimtes

•  Lage spindeluitloop voor nauwkeurig boren

•  Geschikt voor 1/4" schroefdraadboren, bits en accessoires

•  Dubbele kogelgelagerde spindelas voor duurzaamheid

•  Spiraalvormige afgeschuinde tandwielen voor duurzaamheid en soepele bediening

•  90° hoek voor goede toegang

•  Trigger met variabele snelheid maximaliseert prestaties  
en controle

Er zijn ook mini boorkopjes beschikbaar: 
-  YA409-6   1/4" Boorkopje met 1/4" schroefdraad aansluiting
- ATI339EC 1/16" Boorkopje met 1/4" schroefdraad aansluiting

Voor boordjes met 1/4" 
schroefdraad aansluiting

NIEUWE INNOVATIEVE PRODUCTEN VAN SNAP-ON®

Boordiameter in Inch Boor lengte  19 mm.

# 30 (3,264 mm.) YA409-30S

1/8" (3,18 mm.) YA409-18S

3/16" (4,76 mm.) YA409-316S

3/32" (2,38 mm.) YA409-332S

#40 (2,49 mm.) YA409-40S

5/32" (3,97 mm.) YA409-532S

1/4" (6,35 mm.) YA409-14S

Optionle korte boordjes met 1/4" schroefdraad aansluiting  

DBTRCS11 - Borenset extra kort met 1/4" 
steeldiameter (optioneel)

PDRR2005

€ 461,00  € 339,00

NIEUW
18 VOLT 5 AH MONSTERLITHIUM ACCU MET DUBBELE 
ZIJVERGRENDELINGEN
•  18 Volt 5,0 Ah dubbele 

zijvergrendelingsaccu

•  Geen zelfontlading, verliest geen 
lading bij inactiviteit

•  Vier ingebouwde LED's geven de 
laadstatus van de batterij aan

•  Geen geheugeneffect

•  Glas gevulde polymeer behuizing 
bestand tegen stoten en vallen

•  Oplaadtijd van 90 minuten

•  Werkt met CTCE720, CTCEU123 en 
CTCEU131 opladers

•  Niet compatibel met CT7850 en 
CT8850 18 Volt familieproducten

CTCEU131

€ 185,00  € 110,00
CTB185

€ 260,00  € 199,00

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

•  Plat ontwerp 
waardoor deze in 
gereedschapslades past

•  Muur bevestiging om 
eenvoudig op te hangen 
zodat het laadstation niet  
in de weg staat

http://portal.snap-on.eu/hotlink/PDRR2005
http://portal.snap-on.eu/hotlink/PDRR2005
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CTCEU131
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CTCEU131
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CTB185
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CTB185


4 www.snap-on.eu 3de Kwartaal 2022

SNAP-ON® HANDGEREEDSCHAP

DIVERSE 1/4" (FLEX) RATEL- DOPPENSETS IN OPBERGSCHUIM

•  Dual 80 technologie kenmerkt een 72-tands ratel met slechts een 5° draaihoek
•  Zes tanden staan altijd in contact met het tandwiel voor maximale sterkte en duurzaamheid
•  Tot 25% kleinere draaihoek om de volgende tandwieltand in te schakelen
•  Chromen afwerking voor eenvoudig schoonmaken
•  Afgedichte kop om smering binnen en vuil en vocht buiten te houden
  
 

•  Wordt geleverd inclusief opbergschuim: 
 -  Modulaire schuimrubberen inleg kan in de lade worden gelegd en worden toegevoegd aan bestaande gereedschapssets 
 -  Voor het overzichtelijk opbergen van uw gereedschap 
 -   Contrasterende kleuren zorgen voor visuele controle waardoor het snel opvalt als er gereedschap ontbreekt 
 -  Push-To-Lift-functie vergemakkelijkt het uitnemen van gereedschap uit het schuim terwijl het schuim z'n vorm behoudt 
 -  Afmetingen opbergschuim (LxBxH): 340 x 75 x 35 mm.

1/4" VERLENGSTUKKENSET, KNIEGEWRICHT EN ADAPTER IN OPBERGSCHUIM
•  Set bestaat uit 6 verlengstukken (32, 51, 101, 152, 203 & 280 mm. 

lang), één 3/8" adapter en één kniegewricht
•  Verlengstukken gemaakt van koudgesmede legering voor sterkte 

en duurzaamheid
•  Verlengstukken hebben de schacht met de kleinste diameter 

voor een betere toegankelijkheid
•  De verlengstukken hebben een gekarteld oppervlak voor meer 

grip als ze met de hand worden gebruikt
•  Kniegewricht helpt de toegang tot moeilijk bereikbare 

bevestigingstoepassingen te verbeteren

•  Set bestaat uit TK72, TL72 en 
TLL72 ratels met vaste kop en 
standaard handvat

(TK72, TL72 en TLL72)

•  Set bestaat uit TKF72, TF72 en 
TLLF72 ratels met flexibele kop 
en standaard handvat 

•  Flexibele kop biedt 
betere toegang in krappe 

(TKF72, TF72 en TLLF72)

•  Set bestaat uit TK72, THL72, en 
THLL72 ratels met vaste kop en 
soft grip handvat

(TK72, THL72, en THLL72)

•  Set bestaat uit TKF72, THF72, 
en THLLF72 ratels met flexibele 
kop en soft grip handvat 

•  Flexibele kop biedt 
betere toegang in krappe 
automobieltoepassingen

(TKF72, THF72 en THLLF72)

•  Set bestaat uit 6 
verlengstukken (32, 51, 
101, 152, 203 & 280 mm 
.lang), één 3/8" adapter en 
één kniegewricht

(106BTMX, TMU8B & TA3)

103RT02FR

€ 365,00  € 225,00
103RT01FR

€ 265,00  € 185,00

103RT03FR

€ 324,00  € 195,00
103RT04FR

€ 388,00  € 235,00

108TMXAFR

€ 189,00  € 129,00

http://www.snap-on.eu
http://portal.snap-on.eu/hotlink/103RT02FR
http://portal.snap-on.eu/hotlink/103RT02FR
http://portal.snap-on.eu/hotlink/103RT01FR
http://portal.snap-on.eu/hotlink/103RT01FR
http://portal.snap-on.eu/hotlink/103RT03FR
http://portal.snap-on.eu/hotlink/103RT03FR
http://portal.snap-on.eu/hotlink/108TMXAFR
http://portal.snap-on.eu/hotlink/108TMXAFR
http://portal.snap-on.eu/hotlink/103RT04FR
http://portal.snap-on.eu/hotlink/103RT04FR
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SNAP-ON® HANDGEREEDSCHAP

1/4" STANDAARD SERVICE SET IN OPBERGSCHUIM
•  Bevat (5) individuele modulaire schuimsets die in de lade opnieuw kunnen worden geconfigureerd om plaats te bieden aan nieuwe gereedschapssets
•  Ontworpen om zoveel mogelijk gereedschap in de beschikbare ruimte op te kunnen bergen
•  Flexibel en uitbreidbaar naarmate de gereedschapsverzameling verandert

1/4" SOFT GRIP SERVICE SET IN OPBERGSCHUIM

1/4" FLANK DRIVE® DOPPENSET IN OPBERGSCHUIM
•  Vervaardigd uit gepatenteerd staal van de hoogste kwaliteit, voor optimale sterkte en duurzaamheid
•  6-kant configuratie en Flank Drive® systeem
•  Snap-on® doppen met behulp van het Flank Drive® systeem grijpt de bout of moer op de flanken/vlakken vast en levert 15–25% meer 

draaikracht
•  Afwerking van chroom/nikkellegering is bestand tegen roest en corrosie

•  Set bestaat uit 14 lage doppen, 
14 halfhoge doppen, 14 hoge 
doppen (5 - 15 mm. en 4,5 en 
5,5 mm.)

(TMM4 - TMM15 lage doppen, TMMS4 - 
TMMS15 halfhoge doppen, STMM4 - STMM15 

hoge doppen) •  Set bestaat uit 13 lage 
doppen, 13 halfhoge 
doppen, 13 hoge doppen 
(1/8" - 5/8")

(TM04 - TM20 lage doppen, 
TMS04 - TMS20 halfhoge doppen 
en STM04 - STM20 hoge doppen)

•  Wordt geleverd met (81) 
metrische/Inches (SAE) lage-, 
halfhoge- en hogedoppen, (6) 
verlengstukken, (1) 3/8" adaptor, 
(1) kniegewricht, (3) ratels met 
flexibele kop (3) standaard ratels

(103RT01FR, 103RT02FR, 108TMXAFR, 
139STMSYFR1 & 142STMMSYFR1)

•  Wordt geleverd met (81) 
metrische/Inches (SAE) lage-
, halfhoge- en hogedoppen, 
(6) verlengstukken, (1) 3/8" 
adaptor, (1) kniegewricht, (3) 
ratels met flexibele kop en soft 
grip handvat  (3) standaard 
ratels met soft grip handvat

(103RT03FR, 103RT04FR, 
108TMXAFR, 139STMSYFR1, 

142STMMSYFR1 & 195GSS02FR)

142STMMSYFR1

€ 576,00  € 379,00
139STMSYFR1

€ 487,00  € 354,00

195GSS01FR

€ 1.882,00 € 1.099,00
195GSS02FR

€ 1.964,00 € 1.149,00

http://www.snap-on.eu
http://portal.snap-on.eu/hotlink/142STMMSYFR1
http://portal.snap-on.eu/hotlink/142STMMSYFR1
http://portal.snap-on.eu/hotlink/139STMSYFR1
http://portal.snap-on.eu/hotlink/139STMSYFR1
http://portal.snap-on.eu/hotlink/195GSS01FR
http://portal.snap-on.eu/hotlink/195GSS01FR
http://portal.snap-on.eu/hotlink/195GSS02FR
http://portal.snap-on.eu/hotlink/195GSS02FR
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SNAP-ON® HANDGEREEDSCHAP

3/8" BOUGIEDOPPENSET
•  Bougie steekt door de dop voor toegang in krappe ruimtes
•  Snap-on® doppen met het Flank Drive® systeem grijpen de 

bout of moer op de flanken/vlakken vast, wat 15-25% meer 
draaikracht oplevert

•  Rubberen inzetstuk voor veilige bevestiging van de bougie
•  Doorlopend gat aan de zijkant voor veilig vasthouden met een 

verlenging
•  Vervaardigd uit gepatenteerd staal van de hoogste kwaliteit, 

voor optimale sterkte en duurzaamheid
•  Vernikkeld verchromen beschermt tegen corrosie en is 

makkelijker schoon te maken
•  Gekarteld oppervlak om bougie makkelijk met de hand in en 

uit te draaien
•  De bougiedop is koud gevormd voor een langere standtijd

1/4" HOGE GLOEIBOUGIE SLAGDOP MET KNIEGEWRICHT
•  O-ring in de 6-kant om de gloeibougie vast te houden tijdens dé- 

en montage
•  30° Ononderbroken draaibaar kogelgewricht, betekent meer 

bewegingsvrijheid
•  Vervaardigd uit een nauwkeurig gesmeed, gehard speciaal 

staal met een hoger legeringsgehalte voor meer sterkte en 
duurzaamheid

•  Industriële afwerking beschermt tegen corrosie
•  Ideaal te gebruiken met de 1/4" micro slagmoersleutel AT235MCA

1/2" EXTRA DIEPE WIELMOEREN DOPPENSET
•  5-Delig, inclusief LSDM170 - LSDM220 (17 - 22 mm.)
•  Dankzij de diepere zeskantgeometrie past de dop 

verder op wielmoeren, waardoor ze minder snel 
decoratieve moeren of wielbouten beschadigen of 
breken

•  Bespaart de monteur tijd en helpt mogelijke 
klachten van klanten door beschadigde moeren of 
wielbouten te voorkomen

•  Vervaardigd van speciaal gelegeerd staal en 
warmtebehandeld voor optimale sterkte en 
duurzaamheid

•  Industriële afwerking helpt beschermen tegen 
corrosie

10 mm.8 mm.

NIEUW

S9711KA 3/8" Flank Drive® bougiedop, 6-kant, 18 mm.

S9716KA 3/8" Flank Drive® bougiedop, 6-kant, 9/16" (14 mm.)

S9714MKS 3/8" Flank Drive® bougiedop, 6-kant, 14 mm.

S9714MKFUA 3/8" Flank Drive® bougiedop met kniegewricht, 
6-kant, 14 mm.

S9716KFUA 3/8" Flank Drive® bougiedop met kniegewricht, 
6-kant, 9/16" (14 mm.)

S9718KA 3/8" Flank Drive® bougiedop, 6-kant, 3/4" (19 mm.)

NIEUW

NIEUW

206ESSPKPLG2

€ 302,00  € 219,00

305LSDM

€ 143,00  € 99,00

IPSTML10

€ 54,10  € 39,00
IPSTML8

€ 54,10  € 39,00

http://www.snap-on.eu
http://portal.snap-on.eu/hotlink/206ESSPKPLG2
http://portal.snap-on.eu/hotlink/206ESSPKPLG2
http://portal.snap-on.eu/hotlink/305LSDM
http://portal.snap-on.eu/hotlink/305LSDM
http://portal.snap-on.eu/hotlink/IPSTML10
http://portal.snap-on.eu/hotlink/IPSTML10
http://portal.snap-on.eu/hotlink/IPSTML8
http://portal.snap-on.eu/hotlink/IPSTML8
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SNAP-ON® HANDGEREEDSCHAP

TALON GRIP™ "FLANKJAW" VERSTELBARE COMBINATIETANG

•  De "FlankJaw" geometrie grijpt 6-kant bouten 
en moeren niet op de hoeken maar op de 
flanken en waardoor tot 30% meer koppel 
mogelijk is

•  "FlankJaw" is geoptimaliseerd voor het grijpen 
van 6 - 25 mm. 6-kant bouten of moeren; 
beschadigd of rond de bouten of moeren niet af

•  Talon Grip™ diamantvormige vertanding biedt 
tot 57% meer trekkracht

•  3-Posities - de openingsbreedte van de 
kaken kan in 3 verschillende posities worden 
aangepast om een   parallelle opening van de 
kaken te garanderen

•  Vervaardigd uit koudgesmeed staal, met 
een hoger legeringsgehalte voor meer 
duurzaamheid en sterkte

•  Schaarknipper, beter knippen met minder 
inspanning, vooral bij zwaar gebruik

•  Langere voorgevormde soft grip 
handvatten voor meer comfort, controle en 
hefboomwerking

FlankJaw voor het grijpen van bouten en moeren op de flanken! NIEUW

"FlankJaw" - Grijpt 6-kant bouten 
en moeren op de flanken, 30% meer 
koppel

VOELERMAAT 0,55 - 2 MM.
•  Voor het meten en instellen van de electrodeafstand van 

bougies
•  Ergonomisch instinct® handvat ligt goed in de hand
•  Schuin oplopende maatweergave in millimeters en inches 
•  Meetbereik is 0,55 - 2 mm. en 0,020 - 0,080"
•  De electrode afstand is eenvoudig te meten door de 

voelermaat tussen de elektroden te schuiven
•  De opening van de bougie kan worden aangepast met behulp 

van de gleuf aan het einde van de voelermaat

NIEUW

Rood

FBP2

€ 17,10  € 14,00

"Hi-Visibility"

FBP2HV

€ 17,10  € 14,00

Oranje

FBP2ORG

€ 17,10  € 14,00

Groen

FBP2GRN

€ 17,10  € 14,00

Rood

HJ46ACF

€ 53,55  € 39,00

Oranje

HJ46ACFO

€ 53,55  € 39,00

Groen

HJ46ACFG

€ 53,55  € 39,00

http://www.snap-on.eu
http://portal.snap-on.eu/hotlink/QD3RN350A
http://portal.snap-on.eu/hotlink/FBP2
http://portal.snap-on.eu/hotlink/FBP2
http://portal.snap-on.eu/hotlink/FBP2HV
http://portal.snap-on.eu/hotlink/FBP2HV
http://portal.snap-on.eu/hotlink/FBP2ORG
http://portal.snap-on.eu/hotlink/FBP2ORG
http://portal.snap-on.eu/hotlink/FBP2GRN
http://portal.snap-on.eu/hotlink/FBP2GRN
http://portal.snap-on.eu/hotlink/HJ46ACF
http://portal.snap-on.eu/hotlink/HJ46ACF
http://portal.snap-on.eu/hotlink/HJ46ACFO
http://portal.snap-on.eu/hotlink/HJ46ACFO
http://portal.snap-on.eu/hotlink/HJ46ACFG
http://portal.snap-on.eu/hotlink/HJ46ACFG
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4.000 LUMEN WERKLAMP
•  Nieuw baanbrekend ontwerp, 

supercompact formaat
•  Krachtige output van maximaal 

4.000 lumen met brandtijd van 
2 uur, tot 15 uur in de laagste 
modus van 400 lumen

•  Dankzij de sterke magneten 
op de zwenkbare basis kan de 
werklamp aan een ijzerhoudend 
oppervlak worden bevestigd voor 
handsfree gebruik

•  Ingebouwd snellaadsysteem via 
USB-C; volledig opgeladen in 
minder dan drie uur

•  USB-uitgang (maximaal 5 Volt 
1 Amp.) voor opladen van een 
ander apparaat

•  Multidirectionele lichtstraal 
dankzij 180° draaibare voet

•  IP65 geclassificeerd voor water- 
en stofbestendigheid

OPLAADBARE NEKLAMP MET VERWIJDERBARE LAMPEN 300 LUMEN

2.700 LUMEN OPLAADBARE COMBINATIE LAMPENSET
•  Multifunctionele combinatie zaklamp - kan samen 

worden gebruikt als schijnwerper of als drie afzonderlijke 
zaklampen

•  Dankzij de sterke magneten die in de basis zijn ingebouwd, 
kan de combinatie schijnwerper op ijzerhoudende 
oppervlakken worden bevestigd voor een groot 
verlichtingsgebied

•  Dubbel laadsysteem maakt opladen via de combinatie basis 
mogelijk, of afzonderlijk met de USB-C-poort

•  Combinatie schijnwerper met drie zaklampen: 2.700 lumen 
op hoog, 270 lumen op laag 

•  Individuele zaklampen: 900 lumen op hoog, 90 lumen op 
laag

•  Druk op het basisstation op de aanknop van 1 lamp om alle 
zaklampen tegelijk aan te zetten

•  360° rotatie voor maximale verlichtingshoeken (op elke 
lamp)

•  IP65 geclassificeerd voor water- en stofbestendigheid

SHOP & TECH

•  Oplaadbare 300 lumen COB LED 
werklamp

•  Maakt handsfree gebruik mogelijk 
wanneer gedragen op nek of hoofd

•  Magnetische lichtkoppen zijn 
afneembaar en kunnen op ijzerhoudende 
oppervlakken worden geplaatst

•  Lichtintensiteit instellen met dimfunctie
•  Lichtkoppen zijn onafhankelijk omhoog 

en omlaag verstelbaar voor de perfecte 
lichtfocus

•  IP65 geclassificeerd voor water- en 
stofbestendigheid

226 mm.

22
1 m

m.

49 mm.

ECFDE402U

€ 271,00  € 235,00

ECSPH271U

€ 318,00  € 279,00

ECHDD012A

€ 90,95  € 69,00

http://www.snap-on.eu
http://portal.snap-on.eu/hotlink/ECFDE402U
http://portal.snap-on.eu/hotlink/ECFDE402U
http://portal.snap-on.eu/hotlink/ECSPH271U
http://portal.snap-on.eu/hotlink/ECSPH271U
http://portal.snap-on.eu/hotlink/ECHDD012A
http://portal.snap-on.eu/hotlink/ECHDD012A
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SHOP & TECH

DIGITALE MULTIMETER, CIRCUITTESTER EN "Y" TERMINALMASTERKIT

•  Neem deze alles-in-één-set mee naar 
de werkplek voor het testen van 12 en 24 
Volt elektrische systemen op auto's en 
vrachtwagens

•  Bevat de sets EEDM504F, EECT413 
en MTTL900-KIT in één compleet 
diagnosepakket

•  De circuittester wordt gebruikt met 
verschillende draad besparende 
meetpennen en adapters voor snel testen

•  Onze populairste digitale horizontale 
multimeter omvat TRMS, bij daglicht 
leesbaar scherm, weerstand, AC/DC-
spanningstesten en meer

•  Unieke "Y" adapter maakt het testen van 
een enkele terminal of inline testen van een 
circuit of terminal harnas mogelijk

•  Draagbare opbergkoffer past in 102 mm. 
hoge en 457 mm. diepe opberglades voor 
gereedschap zonder ruimte te verspillen

•  Schuim met uitgesneden silhouet van elk 
onderdeel, onderdeelnummer, beschrijving 
en kleur voor een optimale organisatie van 
gereedschappen

Diagnosetester toont foutcode; deze kit 
ondersteunt verdere diagnose! 
Of het nu uw eerste eof laatste lektrische 
testkit is: dit is de totale testoplossing, 
netjes en compleet

Rood

NEOPREEN SPATBORDHOES

•  Neopreen (4 mm. dik) met een glad oppervlakte 
•  Antislip achterkant
•  Lange banden (305 mm. lang) bieden extra 

bevestigingsmogelijkheden voor meer 
veiligheid tijdens het werken

•  Kan worden opgerold en vastgebonden voor 
eenvoudige opslag

•  Handig open voorvak voor losse onderdelen
•  Zijlussen en eindzakken voor het veilig 

opbergen van gereedschap, zodat ze binnen 
handbereik zijn

Antislip spatbordhoes met handige vakken en 
gereedschapshouders

Zwart

JCWFCNPBLK

EEDMCT-KITA

€ 1.135,00 € 699,00

JCWFCNPBLK

€ 106,00  € 79,00
JCWFCNPRD

€ 106,00  € 79,00

http://www.snap-on.eu
http://portal.snap-on.eu/hotlink/EEDMCT-KITA
http://portal.snap-on.eu/hotlink/EEDMCT-KITA
http://portal.snap-on.eu/hotlink/JCWFCNPBLK
http://portal.snap-on.eu/hotlink/JCWFCNPBLK
http://portal.snap-on.eu/hotlink/JCWFCNPRD
http://portal.snap-on.eu/hotlink/JCWFCNPRD
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FLEXIBELE MAGNETISCHE DOPPENRAIL
Voor een veilige, georganiseerde opslag van alle soorten 1/4" en 3/8" doppen 
•  Ultraflexibele en duurzame siliconen doppenrail; kan worden gebruikt op vlakke of gebogen oppervlakken
•  Sterke magneten houden doppen op hun plaats en zorgen ervoor dat rails stevig aan metalen oppervlakken 

kunnen worden bevestigd, zelfs boven het hoofd
•  Geïntegreerd treklipje zorgt voor eenvoudige verwijdering van metalen oppervlakken
•  Draagbaar ontwerp—gaat van gereedschapskist naar voertuig zonder doppen te verliezen
•  Zacht siliconenmateriaal maakt geen krassen op geverfde oppervlakken
•  Ruimtebesparend ontwerp met laag profiel

•  368 mm. lange rail biedt plaats aan 14 3/8" 
doppen

Rood

•  228 mm. lange rail biedt plaats 
aan 12 1/4" doppen

Rood

•  228 mm. lange rail biedt plaats aan 12 1/4" 
doppen

Zwart

•  368 mm. lange rail biedt plaats aan 14 3/8" 
doppen

Zwart

HITTE- EN VLAMBESTENDIGE HANDSCHOENEN
•  Kevlar® materiaal aan de achterkant beschermt de 

gebruiker tegen blootstelling aan hitte en vlammen
•  Handpalmvoering van Kovenex® stof biedt een hoge 

hittebestendigheid; vaak gebruikt in beschermende 
uitrusting voor brandweerlieden, materiaal kan 
verkolen maar zal niet ontbranden

•  Vlambestendig behandeld geitenleer handpalm en 
vingertoppen met Kevlar® ruggen biedt de perfecte 
combinatie van bescherming, duurzaamheid en 
behendigheid

•  Elastische manchetten zorgen voor een gemakkelijke 
verwijdering van de handschoen

•  Ideaal voor het hanteren van heet materiaal en 
onderdelen, zoals remschijven en uitlaatcomponenten

•  Geschikt voor metaalbewerking, stempelen en MIG/
TIG-lassen

•  CE getest en gecertificeerd voor thermische risico's 
en mechanische gevaren (EN407:2004)

•  Handschoenen behalen 4,2,4,4 beoordelingen voor 
vlamweerstand, contactwarmte, convectieve warmte 
en stralingswarmte testprotocollen

•  Contact getest tussen 260 - 371° Celsius

Medium Large Extra Large

SHOP & TECH

FLEXRAIL38BK

€ 33,55  € 29,00
FLEXRAIL14RD

€ 28,00  € 25,00
FLEXRAIL14BK

€ 28,00  € 25,00
FLEXRAIL38RD

€ 33,55  € 29,00

GLOVEHEATXL

€ 124,00  € 85,00
GLOVEHEATM

€ 124,00  € 85,00
GLOVEHEATL

€ 124,00  € 85,00

http://www.snap-on.eu
http://portal.snap-on.eu/hotlink/FLEXRAIL38BK
http://portal.snap-on.eu/hotlink/FLEXRAIL38BK
http://portal.snap-on.eu/hotlink/FLEXRAIL14RD
http://portal.snap-on.eu/hotlink/FLEXRAIL14RD
http://portal.snap-on.eu/hotlink/FLEXRAIL14BK
http://portal.snap-on.eu/hotlink/FLEXRAIL14BK
http://portal.snap-on.eu/hotlink/FLEXRAIL38RD
http://portal.snap-on.eu/hotlink/FLEXRAIL38RD
http://portal.snap-on.eu/hotlink/GLOVEHEATXL
http://portal.snap-on.eu/hotlink/GLOVEHEATXL
http://portal.snap-on.eu/hotlink/GLOVEHEATM
http://portal.snap-on.eu/hotlink/GLOVEHEATM
http://portal.snap-on.eu/hotlink/GLOVEHEATL
http://portal.snap-on.eu/hotlink/GLOVEHEATL
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SHOP & TECH

Met de grootste hefhoogte en laagste profiel ontwerp 
in zijn klasse, geeft de FJ300EUR toegang tot een 
enorm scala aan voertuigen.

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

2,5-TON WERKPLAATSKRIK

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

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

Een hendel uit één stuk, met unieke 
veerbelaste vergrendelpin

Verwijderbaar zadel met rubber pad.

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

DE BESTE KRIK IN  
DE 2,5-TON KLASSE 

ONTWORPEN OM BETER, SNELLER 

EN VEILIGER TE KUNNEN WERKEN 

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

Scan de code en 
zie de FJ300EUR 
2,5-ton werkplaats 
krik in actie. € 583,00

FJ300EUR

http://www.snap-on.eu
http://portal.snap-on.eu/hotlink/FJ300EUR
http://portal.snap-on.eu/hotlink/FJ300EUR
http://portal.snap-on.eu/hotlink/FJ300EUR
http://portal.snap-on.eu/hotlink/FJ300EUR
http://portal.snap-on.eu/hotlink/FJ300EUR
http://portal.snap-on.eu/hotlink/FJ300EUR
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SHOP & TECH

Bekijk de Portacool 
familie op ons 
YouTube kanaal

VERRIJDBARE VERDAMPINGSKOELER
•  Verkleint de kans op ongevallen

•  Vermijdt hittestress

•  Verbetert de productiviteit

•  Lage bedrijfskosten

•  Vloeistofniveau-indicator met automatische pompuitschakeling beschermt uw product en investering

•  Oscillerende lamellen helpen een groter gebied te koelen

http://www.snap-on.eu
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SHOP & TECH

Luchttoevoer 6.116 (m3 / h)

Snelheid 43 (km / h)

Stroomsterkte 3.1 Amp

Koelcapaciteit 84 m2

Watertank 114 (L)

Afmetingen 127 (h) x 74 (b) x 69 (d) (cm)

Gewicht 50 (kg)

Geluidsniveau Hoog / Laag 68/62 (dB)

JETSTREAM™ 230

€ 1.795,00
PACJS2301B3

Luchttoevoer 21.238 (m3 / h)

Snelheid 40 (km/ h)

Stroomsterkte 6.0 Amp

Koelcapaciteit 290 (m2)

Watertank 227 (L)

Afmetingen 196 (h) x 160 (b) x 76 (d) (cm)

Gewicht 96 (kg)

Geluidsniveau Hoog / Laag 78/65 (dB)

JETSTREAM® 260

€ 4.295,00
PACJS2601B3

JETSTREAM® 250

€ 3.395,00
PACJS2501B3

Luchttoevoer 14.441 (m3 / h)

Snelheid 39 (km / h)

Stroomsterkte 4.3 Amp

Koelcapaciteit 197 (m2)

Watertank 208 (L)

Afmetingen 178 (h) x 132 (b) x 76 (d) (cm)

Gewicht 87 (kg)

Geluidsniveau Hoog / Laag 78/56 (dB)

JETSTREAM® 270

€ 5.695,00
PACJS2701B3

Luchttoevoer 38.227 (m3 / h)

Snelheid 42 (km / h)

Stroomsterkte 9.1 Amp

Koelcapaciteit 523 (m2)

Watertank 246 (L)

Afmetingen 229 (h) x 198 (b) x 91 (d) (cm)

Gewicht 126 (kg)

Geluidsniveau Hoog / Laag 80/58 (dB)

http://www.snap-on.eu
http://portal.snap-on.eu/hotlink/PACJS2301B3
http://portal.snap-on.eu/hotlink/PACJS2501B3
http://portal.snap-on.eu/hotlink/PACJS2601B3
http://portal.snap-on.eu/hotlink/PACJS2701B3
http://portal.snap-on.eu/hotlink/PACJS2601B3
http://portal.snap-on.eu/hotlink/PACJS2501B3
http://portal.snap-on.eu/hotlink/PACJS2701B3
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Geïsoleerde Snap-on® gereedschapsmodules • Voldoen aan de eisen van IEC60900
• Voor applicaties tot 1.000 Volt 
• Voor gebruik op Hybride en elektrische voertuigen

EV FLANK DRIVE® PLUS 
STEEKSLEUTEL MODULE
•  10-Delig (10 - 19 mm.)
•  Afmeting Toolbed ( B x H): 256 x 276 mm.

EV FLANK DRIVE® RINGSLEUTEL 
MODULE
•  10-Delig (10 - 19 mm.)
•  Afmeting Toolbed ( B x H): 256 x 276 mm.

3/8" EV RATEL, VERLENG EN 
DOPPEN MODULE
•  3/8" EV FlankDrive® doppenset, 12-delig (8 - 19 mm.)
•  3/8" EV verlengstuk 102 mm.
•  3/8" EV ratel
•  Afmeting Toolbed ( B x H): 256 x 276 mm.

EV SCHROEVENDRAAIER MODULE
•  5-Delig, 3x platte kop en 2x Phillips®

•  Afmeting Toolbed ( B x H): 256 x 276 mm.

SNAP-ON® SETS & HANDGEREEDSCHAP

Alternatief EVKIT38DR
(EVSCKTTLS & 
EVSCKTSET)

€ 545,00
EVSCKTSET

€ 99,00
EVSCRWSET

€ 545,00
EVBWRNSET

€ 545,00
EVOWRNSET

Alternatief EVKITSCD
(EVKITOEWR & 
BE110702)

Alternatief EVKITOEWR
(EVOWRNTLS & 
EVOWRNSET)

Alternatief EVKITBWR
(EVBWRNTLS & 
EVBWRNSET)

http://www.snap-on.eu
http://portal.snap-on.eu/hotlink/EVSCRWSET
http://portal.snap-on.eu/hotlink/EVSCRWSET
http://portal.snap-on.eu/hotlink/EVSCKTSET
http://portal.snap-on.eu/hotlink/EVSCKTSET
http://portal.snap-on.eu/hotlink/EVBWRNSET
http://portal.snap-on.eu/hotlink/EVBWRNSET
http://portal.snap-on.eu/hotlink/EVOWRNSET
http://portal.snap-on.eu/hotlink/EVOWRNSET
http://portal.snap-on.eu/hotlink/EVSCKTSET
http://portal.snap-on.eu/hotlink/EVSCKTSET
http://portal.snap-on.eu/hotlink/EVOWRNSET
http://portal.snap-on.eu/hotlink/EVOWRNSET
http://portal.snap-on.eu/hotlink/EVBWRNSET
http://portal.snap-on.eu/hotlink/EVBWRNSET
http://portal.snap-on.eu/hotlink/EVSCRWSET
http://portal.snap-on.eu/hotlink/EVSCRWSET
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EV TANGEN MODULE
•  4-Delig
•  Talon Grip™ EV combinatietang, verstelbaar 3-posities, 210 mm.
•  VectorEdge EV zijkniptang, 187 mm.
•  Talon Grip™ lange EV punttang, 203 mm.
•  EV combinatietang, 200 mm.
•  Afmeting Toolbed ( B x H): 512 x 276 mm.

EV MASTER MODULE
•  43-Delige masterset met al het bovengenoemde 

gereedschap in ToolControl systeem 
•  Afmeting Toolbed ( B x H): 773 x 554 mm.

SNAP-ON® SETS & HANDGEREEDSCHAP

Alternatief EVKITPLR
(EVPLRTLS & 
EVPLRSET)

Alternatief EVKIT-MA
(EVKITSCD & EVMATLS)

€ 359,00
EVPLRSET

€ 2.059,00
EVMASET

http://www.snap-on.eu
http://portal.snap-on.eu/hotlink/EVMASET
http://portal.snap-on.eu/hotlink/EVMASET
http://portal.snap-on.eu/hotlink/EVPLRSET
http://portal.snap-on.eu/hotlink/EVPLRSET
http://portal.snap-on.eu/hotlink/EVPLRSET
http://portal.snap-on.eu/hotlink/EVPLRSET
http://portal.snap-on.eu/hotlink/EVMASET
http://portal.snap-on.eu/hotlink/EVMASET
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MOBIELE HEFTAFEL
Dit is het moment om uw werkplaats toekomstbestendig te maken met de SUN EV en HEV heftafel. Deze nieuwe 

heftafel van SUN is een elektro-hydraulisch systeem met dubbele snelheden waarmee u accupakketten van 

elektrische en hybride auto's kunt monteren en verwijderen. Hij heeft een hefvermogen van 1.200 kg en een hefbereik 

van 800 mm. tot 1810 mm., waardoor hij geschikt is voor EV-, BEV-, HEV- en PHEV-servicewerkplaatsen en -dealers.

•  Deze heftafel kan ook worden gebruikt om de motor, versnellingsbak, achteras, brandstoftank en subframes van zowel benzine- als 
dieselvoertuigen te demonteren

•  De werktafel kan binnen een hoogte van 40 mm. kantelen. Het onderste platform kan zijwaarts bewegen binnen een afstand van 20 mm.
•  Compatibel met EV-, BEV-, HEV- en PHEV-voertuigen voor het verwijderen en installeren van accupakketten
•  Mechanisch vergrendelsysteem dat elektrisch wordt ontgrendeld
•  Werktafel kan tot maximaal 325 mm. 

worden uitgeschoven om grote ladingen te 
kunnen vervoeren

•  Werktafel met M 10 schroefdraadgaten 
(om de 100 mm.) voor het positioneren 
en monteren van componenten met 
gespecialiseerde adapters

•  Dual-speed systeem
•  Olieslang met dubbele 

staaldraadconstructies die een druktest 
bij 400 Bar heeft doorstaan, kan werken bij 
tweemaal de nominale werkdruk zonder te 
barsten

•  De functies stoppen, langzaam stijgen, 
standaard stijgen en dalen zijn allemaal 
beschikbaar op de handbediende 
liftbedieningen

•  Specificatie: 
   -  Hefvermogen: 1.200 kg
   - Platformlengte: 1741 + 325 mm.
   - Maximale hoogte: 1810 mm.
   - Basis tot vloer vrije ruimte: 196 mm.
   - Spanning: 230 Volt AC
   - Stuurspanning: 24 Volt
   - Volledige slagtijd: 45 s
   - Frequentie: 50 Hz
   - Minimale hoogte: 800 mm.
   - Platformbreedte: 800 mm.

€ 375,00
EE-792281002

€ 6.595,00
EELS735A

EV ACCU LIFT ADAPTERS

SHOP & TECH

Verplichte jaarlijkse 
lift keuring voor 
aansprakelijkheid

http://www.snap-on.eu
http://portal.snap-on.eu/hotlink/EELS735A
http://portal.snap-on.eu/hotlink/EELS735A
http://portal.snap-on.eu/hotlink/EE-792281002
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EV ACCU LIFT ADAPTERS

€ 677,00
W0100053

SHOP & TECH

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.

•  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)

AANDRIJFAS TREKKER

Bekijk op ons 
YouTube kanaal 
hoe snel deze 
aandrijfastrekker 
werkt

http://www.snap-on.eu
http://portal.snap-on.eu/hotlink/W0100053
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SHOP & TECH

STEEKAS, WIELLAGERTREKKERSET
Efficiënte en veilige demontage van het wiellager of 

steekas uit de achteras.  

- VW Amarok 2010 => 

- Mitsubishi L200 2006 => 

- Toyota Hilux 2005 => 

- Enzovoort

•  De steekas wordt uit het wiellager getrokken met behulp van naafplaat W0100040 
(4 - 5 bouten) of W0100045 (6 - 8 bouten)

•  Het lagerhuis wordt geborgd door het speciaal ontworpen demontagegereedschap 
W0100046, zonder beschadiging aan de ankerplaat

•  De klus is binnen enkele minuten geklaard, zonder enige manipulatie of worsteling 
in de werkplaatspers

•  De gereedschappen in deze set zijn ook erg handig bij het werken aan de 
voorwiellagers op de meeste pick-up en SUV-modellen, zie info van W0100046-300

•  Vereiste cilinder W0100030 of W1090-02-WAL is niet inbegrepen

€ 722,00
W0100046-110

€ 1.012,00
W0100046-100

1. 2.

4.5.

3.

VW AMAROK ACHTERWIELLAGERSET
Speciale set voor Volkswagen Amarok, 

zie producten 1 en 2 in de product foto.Toyota Hilux & Mitsubishi L200 

De 6 bouts steekas wordt uit het wiellager getrokken met behulp van naafplaat 
W0100045, lagerhouder W0100046 en drukadapters W0100046-111 (2 stuks). 

Vereiste cilinder W0100030 of W1090-02-WAL is niet inbegrepen

• Set bevat deze onderdelen:

1. W01-00046

2. W01-00040

3. W01-00045-001

4. W01-00046-111 (2x)

5. W01-00042-003

Bekijk op ons 
YouTube kanaal 
hoe eenvoudig deze 
wiellagertrekkerset 
werkt

http://www.snap-on.eu
http://portal.snap-on.eu/hotlink/W0100046-110
http://portal.snap-on.eu/hotlink/W0100046-100
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SHOP & TECH

VAG DRAAGARMRUBBER ACHTERBUSSEN SET (SILENTBLOCK)

VAG nummer 5Q0 501 541 C wordt gebruikt op de 

volgende voertuigen: 

- VW Golf 7 & 8, T-Cross, T-Roc, Polo 5 

- Audi A3 2013-, A1 2019-, Q2 2017- 

- Skoda Kamiq, Karoq, Octavia3, Scala 

- Seat Arona, Ateca, Ibiza 5, Leon 3

€ 533,00
W0100054

Snelle en eenvoudige vervanging van de VAG 

draagarmrubber 5Q0 501 541 C

Deze set is ook beschikbaar zonder 

de pers dop W0100035-020

Demonteren

Monteren

•  Vervanging van beide draagarmrubbers gebeurt direct onder de auto, de achteras wordt aan de achterkant losgemaakt
•  Deze draagarmrubbers worden veel gebruikt in de 4 VAG merken; Volkswagen, Audi, Skoda en Seat sinds 2013
•  De bussen in deze set grijpen rond de kunststof ring en begeleid het draagarmrubber recht in de draagarm   
•  Monteren gaat gemakkelijk zonder de kwetsbare draagarm te beschadigen 
•  In de set zit ook een persdop W0100035-030 en een M12 spindel W1090-32-12
•  Alle onderdelen in de set kunnen afzonderlijk worden aangekocht om te gebruiken met de al bestaande persdop en spindel
•  Vervanging van beide draagarmrubbers duurt met deze set ongeveer 30 minuten
•  De werkzaamheden worden uitgevoerd met de optionele cilinder W0100030 18-Ton of W1090-02-WAL 22-Ton

• Set bevat deze onderdelen:

1. W01-00046

2. W01-00040

3. W01-00045-001

4. W01-00046-111 (2x)

5. W01-00042-003

Bekijk op ons 
YouTube kanaal 
hoe eenvoudig deze 
draagarmrubber 
bussen set werkt

€ 460,00
W0100054-050

http://www.snap-on.eu
http://portal.snap-on.eu/hotlink/W0100054
http://portal.snap-on.eu/hotlink/W0100054-050
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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.

•  Geautomatiseerd 4-in-1 Reparatie
•  Snel & eenvoudig repareren binnen 10 minuten
•  Compact en mobiel voor reparaties op locatie
•  Oplaadbare lithium accu via USB
•  Lichtgewicht & Duurzaam
•  Wordt geleverd in handzame koffer

Bekijk onze 
website voor 
meer informatie 
over deze 
ruitenreparatie set

€ 995,00
PS-PRO-WRK

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.
•  Set van 2

€ 260,00
PS-PRO-WSH

RUIT DEMONTAGE GEREEDSCHAPSKIT

•  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
•  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

PS-PRO-WCS

Een gegarandeerde en zeer eenvoudige en 
goedkope oplossing om snel autoruiten te 
vervangen!  Snel en gemakkelijk te gebruiken, 
zelfs voor onervaren gebruikers.

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

http://www.snap-on.eu
https://snap-on.eu/pro-spot-ruitreparatie/
https://snap-on.eu/pro-spot-ruitreparatie/
https://snap-on.eu/pro-spot-ruitreparatie/
http://portal.snap-on.eu/hotlink/PS-PRO-WRK
http://portal.snap-on.eu/hotlink/PS-PRO-WSH
http://portal.snap-on.eu/hotlink/PS-PRO-WCS
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TRITON-D8™ 
Diagnose platform 
(EuroTech Center 
Helpdesk Nederland)

•  Scan voor voertuig foutcodes / diagnostic trouble codes (DTC’s)
•  SureTrack™ biedt top reparatie grafieken waarin u ziet welke geverifieerde reparatie 

procedures die tot een succesvolle reparatie hebben geleid voor het specifieke voertuig en 
foutcode

•  “Smart Data” configureert automatisch het scherm voor het tonen van de parameter ID (PIDs) 
relevant voor de foutcode. Niet gerelateerde parameters worden weg gefilterd en zo bespaart u 
kostbare tijd

•  Original Equipment 
Manufacturer (OEM) Technische 
Service Bulletins (TSBs) 
specifiek bedoeld voor het 
voertuig en foutcode

•  Accentueert voertuig data die 
buiten de verwachte waarde valt

•  Functionele tests voor het 
verifiëren van component 
werking; Reset procedures om 
de reparatie af te ronden na 
component vervanging. Alleen 
die verband hebben met de 
foutcode worden getoond

•  Begeleide Component Test 
Meter, filtert voor u wat relevant 
is voor de foutcode

•  Geïntegreerde multifunctionele 
tool met scanner, scope, code, 
multimeter en begeleide 
Component Test Meter

•  5-Seconden opstarttijd 
en automatische voertuig 
herkenning

•  Voor en na scan voertuig rapport toont een compleet overzicht van de scan resultaten
•  Automatische opslag naar de Snap-on® cloud via altusdrive.com
•  High-speed 2-kanalen lab scope
•  Krachtige Peak Detectie functie toont glitches, dropouts en ontstekingspieken
•  Zes megasamples/seconde legt hoge snelheidsfouten vast die andere scopes vaak missen
•  Schaalbereik: 0 - 100 mVolt tot 0 - 400 Volt
•  Tijdbasis: 50 microseconden tot 20 seconden (5 minuten in grafische meter mode)
•  Exclusieve voertuig-specifieke begeleide Component Test Meter toont hoe te testen, hoe aan te 

sluiten en welke resultaten verwacht mogen worden
•  Automatische multimeter configuratie koppelt de geselecteerde test – of past de instellingen 

automatisch aan

TRITON-D8™ 
Diagnose platform 
(EuroTech Center 
Helpdesk België 
Vlaams)

EEMSBE343AEEMSNL343A

http://www.snap-on.eu
http://altusdrive.com
http://portal.snap-on.eu/hotlink/EEMSBE343A
http://portal.snap-on.eu/hotlink/EEMSNL343A
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DIAGNOSTISCHE WARMTEBEELDCAMERA ELITE

Maak het onzichtbare zichtbaar

€ 1.795,00
EETHEU310A

Voorbeeld: Storing in elektrische componenten Voorbeeld: Storing in de achterruitverwarming

Voorbeeld: Storing in de remmenVoorbeeld: Storing in de stoelverwarming

DIAGNOSE 

Interne database; 
Beproefde tests en referentie foto's 
voor automotive toepassingenVERLICHTING 

Led-spots; 
Perfecte verlichting 
van werkgebied

WEERGAVE 
Groot 4,3 inch kleurenscherm met een 
beeld resolutie van 320 x 240; 
Gedetailleerde temperatuurbeoordeling

BEDIENING 
Slechts 4 toetsen; 
Snelle en eenvoudige menubediening

ACCU 
Oplaadbare 
Lithium-ion accu; 
4 Uur capaciteit

ERGONOMIE 
Pistoolgrip; 
Comfort en 
toegankelijkheid tot 
krappe ruimte

SNELHEID 
Snel ontspanner; 
Schermafbeelding maken 
met 1 druk op de knop  

MEETBEREIK 
Groot temperatuurbereik 
van -20°C tot 450°C; 
Diverse 
toepassingsmogelijkheden

GEGEVENSBEHEER EN 
PRINTEN 

Snap-on® cloud; 
Opslaan, evalueren, 
doorsturen en afdrukken 
van de foto's en het 
maken van een eigen 
database over de Cloud

VEELZIJDIG 
4 schermmodes; 
Gedetailleerde diagnose 
in verschillende 
toepassingsgebieden

http://www.snap-on.eu
http://portal.snap-on.eu/hotlink/EETHEU310A
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Bestelnummer

IR temperature sensor resolutie

Scherm formaat

Schrem resolutie

Thermisch temperatuur bereik

Laser temperatuur bereik

Expert Tips
Bibliotheek met referentie 
afbeeldingen
WiFi voor Snap-on® cloud opslag

Accu capaciteit bij constant gebruik

Afbeelding vermengen

Opslag capaciteit

File formaat

Digitale Zoom

LED werkplek verlichting

Video opnames

Beeld in beeld
Twee beelden naast elkaar 
vergelijken (Thermisch & foto)
Spot Ratio

EETHEU310A

80 x 60

4.3" (109 mm.)

320 x 240 pixel

-20 – 450 °C

Nee

Ja

Ja

Ja

4 uur

Ja

15.000 IR afbeeldingen of 225 video's

BMP/JPG en Cloud

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

14:1

EETHEU300A

80 x 60

3.5" (89 mm.)

320 x 240 pixel

-20 – 450 °C

Nee

Ja

Ja

Nee

4 uur

Nee

4.000 IR afbeeldingen

BMP

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

14:1

EETHEU311A

32 x 32

2.8" (71 mm.)

240 x 320 pixels

-18 - 537°C

-18 - 982°C

Ja

Nee

Nee

8 uur

Ja

Honderden afbeeldingen

JPG

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

10:1

€ 1.795,00
EETHEU310A

€ 1.295,00
EETHEU300A

€ 895,00
EETHEU311A

DE SNAP-ON® 
WARMTEBEELDCAMERA 
FAMILIE

€ 1.795,00
EETHEU310A

DIAGNOSTISCHE 
WARMTEBEELDCAMERA
•  Exclusieve 

database met 
begeleide tests 
toont tientallen 
waardevolle 
automotive 
toepassingen

•  Referentie 
afbeeldingen 
tonen goed 
werkende 
en foute 
componenten, 
zodat u precies 
weet waar u 
naar zoekt

€ 1.295,00
EETHEU300A

DIAGNOSTISCHE LASER 
WARMTEBEELDCAMERA
Lokaliseer met 
precisie en verbeter uw 
workflow.
Biedt zowel laser 
als thermische 
componenten weergave, 
de diagnostische 
thermische laser 
combineert lokale 
temperatuur metingen 
tot 982°C (538°C in 
thermische mode) en 
thermische beelden 
voor ongeëvenaarde 
prestaties voor een 
breed gebied aan 
toepassingen – 
allemaal met één tool.

€ 895,00
EETHEU311A

DIAGNOSTISCHE 
WARMTEBEELDCAMERA ELITE
•  Kenmerken: voegt 

beelden samen, 
Split Screen, 
Beeld-In-Beeld, 
Video-opnamen 
(20 seconden)

•  Indien verbonden 
met WiFi wordt 
elke opgeslagen 
opname 
automatisch 
doorgestuurd naar 
de AltusDrive.
com zodat deze 
terug te kijken is 
op uw telefoon 
of computer 
wanneer u dat 
uitkomt.

http://www.snap-on.eu
http://portal.snap-on.eu/hotlink/EETHEU310A
http://portal.snap-on.eu/hotlink/EETHEU300A
http://portal.snap-on.eu/hotlink/EETHEU311A
http://AltusDrive.com
http://AltusDrive.com
http://portal.snap-on.eu/hotlink/EETHEU300A
http://portal.snap-on.eu/hotlink/EETHEU310A
http://portal.snap-on.eu/hotlink/EETHEU311A
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AIRCO SERVICE EQUIPMENT

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

Nieuw 2021 model, uiterlijk 
lijkt de KOOLKARE DUAL GAS 
12 veel op zijn voorganger, 
technisch is het een volledig 
nieuw servicestation en zijn er 
een flink aantal vernieuwingen 
en verbeteringen toegepast.

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 

 

Got the hottest tools? Ask your dealer!

EEAC124D

http://www.snap-on.eu
http://www.snap-on.eu
http://www.snap-on.eu
http://www.snap-on.eu
mailto:Benelux.info@snapon.com
http://www.snap-on.eu
mailto:Benelux.info@snapon.com
http://www.snap-on.eu
http://portal.snap-on.eu/hotlink/EEAC124D

