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Gereedschap gemaakt Gereedschap gemaakt doordoor  autotechniciautotechnici  voorvoor  autotechniciautotechnici  
sinds 1978

 Investeer                in tijd! Investeer                in tijd!

•  Gewicht: 4,7 kg.
•  Slag: 70 mm.

•  Origineel ontwerp heeft zich al bewezen sinds 2010.
•  152,4 mm. voor superieure toegang

Dit nieuw type Heavy Duty borgveertang maakt het monteren en demonteren van borgveren van wiellagers heel 

eenvoudig. De tang is ontworpen om zowel te passen op personenwagens, bestelwagens als ook op vrachtwagens. 

De aanpassingsschroef heeft een 1/4" aandrijfvierkant voor een ratel. Hij maakt ook roestige en vastzittende 

borgveer heel eenvoudig los. Met deze nieuwe tang zal u steeds de juiste greephoek hebben ongeacht de afmeting 

of de positie van de borgring. Dit maakt de tang veiliger, doeltreffender en gebruiksvriendelijker dan gewone 

tangen. Hij wordt geleverd met in totaal 3 paar speciaal ontworpen borgveer pinnen, die indien nodig gemakkelijk 

verwisseld kunnen worden.

HEAVY DUTY BORGVEERTANG

•  Wordt geleverd met: 
    -  W0100004-013 Borgveer pin 2,5 mm., 4 stuks
    - W0100004-014 Borgveer pin 3 mm., 4 stuks
    - W0100004-015 Borgveer pin 3,5 mm., 4 stuks

Drukfouten en kleurafwijkingen voorbehouden

W0100004

Adviesprijzen zijn in Euro’s en excl. BTW. Prijswijzigingen, drukfouten en kleurafwijkingen voorbehouden. Geldig tot en met 31-08-2022.

W0100004€ 151,00
W0100004

http://www.snap-on.eu
http://portal.snap-on.eu/hotlink/W0100004
http://portal.snap-on.eu/hotlink/W0100004
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Om de verschillende soorten wiellagers op de juiste manier, zonder beschadigen en  efficiënt te kunnen vervangen, is gebruik van het juiste gereedschap een vereiste. Om de verschillende soorten wiellagers op de juiste manier, zonder beschadigen en  efficiënt te kunnen vervangen, is gebruik van het juiste gereedschap een vereiste. 

GENERATIE 1 WIELLAGER SET, VOOR EN ACHTER
Ingeperste wiellagers met aparte (losse) 
naven. Dit type wiellager wordt al sinds de 
jaren 70 toegepast en komt ook nog steeds 
veel voor in moderne auto's. Als de ruimte 
tussen het fusee en de naaf voldoende is, kan 
deze verwijderd worden met W0100037 of 
W0100041. Het lager zelf wordt vervangen 
met de W0100035.

Foto Bestelnummer Omschrijving

1 W0100035 Universele voor- en achterwiel wiellagerset voor 
personenwagens

2 W0100036-020 Verstelbaar wiellager opspaninrichting voor 
binnenwaartse wiellager demontage

3 W0100037 Universeel wielnaaf demontage gereedschap 

GENERATIE 2 WIELLAGER UITBREIDINGSSET
Compacte wiellagers, ook wel ‘tweede generatie’ of ‘HBU 
2.1’ wiellagers genoemd, zijn gecombineerd met de wielnaaf 
(flens). Dit type lagers wordt sinds 2002 toegepast in de meest 
voorkomende personenauto’s en bestelwagens, van Volkswagen 
Lupo tot Mercedes-Benz Sprinter en Volkswagen Crafter. 
Als deze lagers op de verkeerde manier in het fusee geperst 
worden, beschadigen ze en zullen ze veel sneller slijten dan 
normaal. Daarnaast is de kans groot dat ook de ABS sensor ring 
stuk geperst wordt. Gebruik Wallmek W0100033 persvoeten, om 
rechtstreeks druk op de lagers uit te oefenen en te monteren 
zonder ze te beschadigen.  Als een uitbreiding op de Generatie 1 
wiellager set W200011. Wordt geleverd in schuim.

Foto Bestelnummer Omschrijving

1 W0100033-020 Compact wiellager montage voeten,  
2 stuks

2 W0100041-020 Compact wiellager dé-montage voeten, 
2 stuks

3 W1090-25-10 Conische demontageplaat (universeel)
4 W1090-25-11 Montage houderplaat
5 W1090-25-12 Montage houderplaat
6 W1090-25-13 Montagering
7 W1090-25-14 Montage houderplaat
8 W1090-25-15 Montagering voor compacte achterwiel 

lagers op Peugeot Expert, Citroen 
Jumpy, Toyota ProAce vanaf 2016
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WALLMEK WIELLAGER STARTERSET MET 18 TON PERSCILINDER
Bestelnummer Omschrijving

W0100001-203 Perspijp doorsnede 44,7 mm. 
W0100030 Lichtgewicht hydraulische perscilinder 18 Ton met automatische retour
W1036 Hydro-pneumatische pomp met variabele drukregeling
W2000011 Generatie 1 wiellager set, voor en achter
W2000014 Generatie 2 wiellager uitbreidingsset

•  Gewicht: 4,7 kg.
•  Slag: 70 mm.

Hydraulische 
perscilinder 22 Ton met 
automatische retour

W0100030 W1090-02-WAL

Hydro-
pneumatische 
pomp met 
variabele 
drukregeling

W1036

WALLMEK WIELLAGER STARTERSET MET 22 TON PERSCILINDER
Bestelnummer Omschrijving

W1036 Hydro-pneumatische pomp met variabele drukregeling
W2000011 Generatie 1 wiellager set, voor en achter
W2000014 Generatie 2 wiellager uitbreidingsset
W1090-02-WAL Hydraulische perscilinder 22 Ton met automatische retour

•  Gewicht: 2,8 kg.
•  Slag: 50 mm.

Lichtgewicht hydraulische perscilinder 18 Ton met 
automatische retour

Perspijp doorsnede 44,7 mm.

W0100001-203
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SPECIALE STARTERSET PROMOTIESPECIALE STARTERSET PROMOTIE
Deze promotie is niet geldig in combinatie met andere kortingsactiesDeze promotie is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties

Van € 3.673 voor: Van € 3.630 voor:

Drukfouten en kleurafwijkingen voorbehoudenDrukfouten en kleurafwijkingen voorbehouden

WALSTART18T

W2000011

W2000014

WALSTART22T

Adviesprijzen zijn in Euro’s en excl. BTW. Prijswijzigingen, drukfouten en kleurafwijkingen voorbehouden. Geldig tot en met 31-08-2022.Adviesprijzen zijn in Euro’s en excl. BTW. Prijswijzigingen, drukfouten en kleurafwijkingen voorbehouden. Geldig tot en met 31-08-2022.

WALSTART18T€ 2.745,00
WALSTART18T

WALSTART22T€ 2.795,00
WALSTART22T

W2000011€ 1.215,00
W2000011

W2000014€ 974,00
W2000014

http://www.snap-on.eu
http://www.snap-on.eu
http://portal.snap-on.eu/hotlink/WALSTART18T
http://portal.snap-on.eu/hotlink/WALSTART18T
http://portal.snap-on.eu/hotlink/WALSTART22T
http://portal.snap-on.eu/hotlink/WALSTART22T
http://portal.snap-on.eu/hotlink/W2000014
http://portal.snap-on.eu/hotlink/W2000014
http://portal.snap-on.eu/hotlink/W2000011
http://portal.snap-on.eu/hotlink/W2000011
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•  Set bevat 4x M12x1,5x60 bouten
•  Bij het demonteren van het wiellager bij VW, Audi etc. zijn deze langere bouten 

nodig op de grotere modellen
•  De vier bouten M12 x 1,5 x 60 mm. worden geleverd in de juiste 

schroefdraadlengte en materiaal voor het werk
•  De ringen in de W0100042 set worden gebruikt met de platte kant naar de 

boutkop toe

BOUTENSET VOOR WIELLAGERS VAG, AUDI ETC. 

•  Demontagebus met opening voor de schokbrekersteun bovenop de 
kingpin positie

•  De gleuf in de bus is nodig om toegang te krijgen bij het uitdrukken 
van de kingpin

•  Na enkele jaren op de weg zal dit type kingpin vast komen te zitten, 
waardoor een zeer hoge perskracht nodig is bij het uitdrukken

•  De persbus is ontworpen voor het persen van 45 Ton (157 Ton met 
hamerfunctie)

•  Te gebruiken met de universele kingpin set W0300031-32T/45T

DEMONTAGE BUS KINGPIN IN ZF AS OP BUSSEN, MB, SETRA ETC.

Drukfouten en kleurafwijkingen voorbehouden

W0100042-011

W0300006-031

Adviesprijzen zijn in Euro’s en excl. BTW. Prijswijzigingen, drukfouten en kleurafwijkingen voorbehouden. Geldig tot en met 31-08-2022.

W0100042-011€ 22,00
W0100042-011

W0300006-031€ 176,00
W0300006-031

http://www.snap-on.eu
http://portal.snap-on.eu/hotlink/W0300006-031
http://portal.snap-on.eu/hotlink/W0300006-031
http://portal.snap-on.eu/hotlink/W0100042-011
http://portal.snap-on.eu/hotlink/W0100042-011

