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HIGH-SPEED DIAGNOSE 
TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN

GRATIS Apollo 

alarmklok bij 

aanschaf van een 

nieuwe Apollo-D9*

Met FM Radio en bluetooth speaker

*Wordt geleverd als er een nieuwe licentie is geregistreerd of een huidige is verlengd, zolang de voorraad strekt.



DE SUPERSNELLE,
   SUPER INTELLIGENTE,

SUPER EENVOUDIGE SUPER TESTER.

Nieuw in APOLLO-D9™ 
•  Nieuwste generatie SMX platform - 

Opstarttijd van 2 sec.
•  Capacitief 9 inch (D9) Touchscreen - 

Echt ’scrollen’ en ’swipen'
•  DoIP ingebouwd
•  Snel Keuze Menu - Snel schakelen 

tussen toepassingen
•  5 GHz Wi-Fi
•  OTA Software updates direct op de 

diagnosetester
•  Training videos op de diagnosetester



EESCNL335A

Alleen body voor de 
Nederlandse markt

EESCBE335A

Alleen body voor de 
Belgische markt

Technische servicebulletins 
Toegang tot relevante voertuig- en 
codespecifieke Original Equipment 
Manufacturer (OEM)-specifieke Technische 
Service Bulletins (TSB’s) — alles direct op de 
tester, bereikbaar met 1 simpele klik

Slimme data 
Met ingebouwde “Smart Data” configureert de 
APOLLO-D9™ automatisch het scherm om
de voertuig parameters (PID’s) te presenteren 
die relevant zijn voor de foutcode en markeert 
voertuigdata die buiten de verwachte waarde 
valt

Snel Keuze Menu 
Mogelijkheid om op elk moment snel tussen 
functies te schakelen - zonder terug te hoeven 
navigeren naar het hoofdscherm

Volledige Voertuig Codescan en het wissen 
van alle codes 
Supersnelle codescans met een compleet 
overzicht van het voertuig en zijn historie voor 
snelle foutdiagnose en workflow overzicht; Met 
“Alle codes wissen” kunt u de systemen snel 
resetten

Voertuigsysteemrapporten 
Voertuigsysteemrapporten en Advanced 
Driver Assistance Systems (ADAS) 
herkalibratierapporten - worden automatisch 
verzonden naar uw Snap-on® Cloud-account 
(indien van toepassing) om af te drukken, op te 
slaan of te delen met de klant voor
snellere goedkeuringen van reparaties en 
betalingen

http://portal.snap-on.eu/hotlink/EESCNL335A
http://portal.snap-on.eu/hotlink/EESCNL335A
http://portal.snap-on.eu/hotlink/EESCBE335A
http://portal.snap-on.eu/hotlink/EESCBE335A
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3/8" Essentiële 13 mm. Flank 
Drive® doppenset, 8-delig

208ES13MMY

€ 250,00  € 149,00

1/4" en 3/8" Lange TORX® bitset, 10-delig (T8 - T50)

210EFTXL

€ 253,00  € 109,00

3/8" Lage turbo doppenset, 
13-delig (9 - 19 mm.)

213TFSYA

€ 210,00  € 175,00

Ratelring/steeksleutelset, 15º 
offset, 12-kant, 12-delig  

(8 - 19mm.) (Blue-Point®)

€ 250,00  € 198,00

3/8” 100-Tands ratel met ronde 
swifel kop en softgrip handvat 

(317 mm. lang)

FHNF100

€ 151,00  € 109,00

3/8" Verloop-/
verlengstukken, 

2-delig

FZ2

€ 56,00  € 49,00

Ring/steeksleutelset kort met 
Flank Drive®, 12-kant, 10-delig 

(10 - 19 mm.)

OEXSM710B

€ 405,00  € 233,00

1/4” 72-Tands ratel met ronde swifel kop en softgrip handvat 
(175 mm. lang)

THNF72

€ 107,00  € 76,00

1/4" Verloop-/
verlengstukken, 

2-delig

TZ2

€ 56,00  € 49,00

BOERM712

http://www.snap-on.eu
http://portal.snap-on.eu/hotlink/208ES13MMY
http://portal.snap-on.eu/hotlink/208ES13MMY
http://portal.snap-on.eu/hotlink/210EFTXL
http://portal.snap-on.eu/hotlink/210EFTXL
http://portal.snap-on.eu/hotlink/213TFSYA
http://portal.snap-on.eu/hotlink/213TFSYA
http://portal.snap-on.eu/hotlink/BOERM712
http://portal.snap-on.eu/hotlink/BOERM712
http://portal.snap-on.eu/hotlink/FHNF100
http://portal.snap-on.eu/hotlink/FHNF100
http://portal.snap-on.eu/hotlink/FZ2
http://portal.snap-on.eu/hotlink/FZ2
http://portal.snap-on.eu/hotlink/THNF72
http://portal.snap-on.eu/hotlink/THNF72
http://portal.snap-on.eu/hotlink/TZ2
http://portal.snap-on.eu/hotlink/TZ2
http://portal.snap-on.eu/hotlink/OEXSM710B
http://portal.snap-on.eu/hotlink/OEXSM710B
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T-hendel/ L-hendel 
combinatie bolkop 
inbusset, 8-delig  

(2 - 10 mm.)

"Hi-Visibility"

MG725AHV

Oranje

MG725AO

"Gun Metal" grijs

MG725AGM

Zwart

MG725ABK

Groen

MG725AG

Snap-on® 1/2" Heavy-Duty slagmoersleutel, 
rood

T-hendel/L-hendel 
combinatie inbusset, 
8-delig (2 - 10 mm.)

AWSGM800A

€ 130,00  € 119,00

AWSGT800A

€ 121,00  € 85,00

MG725A

€ 430,00  € 399,00
Rood

START 
KOPPEL 
1.613 
NM.

2,2 KG.

T-hendel/L-hendel 
combinatie TORX® set, 

8-delig (T10 - T45)

AWBSGM800A

€ 158,00  € 129,00

http://www.snap-on.eu
http://www.snap-on.eu
http://portal.snap-on.eu/hotlink/MG725A
http://portal.snap-on.eu/hotlink/MG725A
http://portal.snap-on.eu/hotlink/AWSGM800A
http://portal.snap-on.eu/hotlink/AWSGM800A
http://portal.snap-on.eu/hotlink/AWSGT800A
http://portal.snap-on.eu/hotlink/AWSGT800A
http://portal.snap-on.eu/hotlink/MG725A
http://portal.snap-on.eu/hotlink/FZ2
http://portal.snap-on.eu/hotlink/FZ2
http://portal.snap-on.eu/hotlink/AWBSGM800A
http://portal.snap-on.eu/hotlink/AWBSGM800A
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NAAF SCHROBBER MET SCHUURBORSTEL

VERVANGBARE GROVE SCHROBSCHIJF

SHOP & TECH

•  Hoogwaardige krik voor auto-, vrachtwagen- en buswerkplaatsen en werkplaatsen voor landbouwmachines
•  Torsiebestendige constructie en Heavy-Duty stalen zijplaten voorkomen verdraaien
•  Voorwielen met rollagers en achterwielen met kogellagers zorgen voor stabiliteit en een laag gewicht wendbaarheid
•  De achterste opstapplaat helpt de krik op krappe plekken te plaatsen
•  De speciale gelaste constructie van de hydraulische unit zorgt voor een hoge sterkte en vermijdt lekkage
•  Speciale afdichtingen voorkomen vervuiling van het hydraulisch systeem, verchroomde plunjer en pompzuiger voor 

verbeterde roestbescherming
•  Overbelastings- en bypass veiligheidskleppen voorkomen dat de krik over zijn nominale capaciteit kan worden 

gebruikt, waardoor schade aan de krik wordt voorkomen
•  Het voetpomppedaal met snelhefsysteem positioneert de hefarm in de kortst mogelijke tijd
•  Met de vergrendeling kan de hendel in 3 verschillende standen worden vergrendeld
•  De ontgrendelknop voor het laten zakken van de krik aan het uiteinde van de handgreep werkt onafhankelijk van 

de vergrendelingsstang

•  Onmisbaar gereedschap voor veel serviceklussen in de wielnaafomgeving en 
bij het verwisselen van wielen (voor wielnaven van auto's, SUV's, bestelwagens 
tot Ø 150 mm)

•  Voor het snel verwijderen van roest en corrosie op wielnaven en wielen 
(voorkomt vervalsing van de aanhaalmomenten van de wielen)

•  Geoptimaliseerd voor de nieuwste wielnaven met vergrote binnendiameter van 
Ø 90 mm. (Binnen Ø 90 mm. / buiten Ø 150 mm.)

•  Voor gebruik met 1/2" slagmoersleutel (max. toerental 7.000 RPM.)
•  Duurzame, vervangbare grove schrobschijf (BPHUBSCRUB-1)

HEAVY-DUTY 5 TONS GARAGEKRIK MET EXTRA BEREIK

SNX5TTJ

€ 995,00  € 775,00

BPHUBSCRUB-1

€ 26,00  € 23,00
BPHUBSCRUB

€ 65,00  € 57,00

http://portal.snap-on.eu/hotlink/SNX5TTJ
http://portal.snap-on.eu/hotlink/SNX5TTJ
http://portal.snap-on.eu/hotlink/BPHUBSCRUB-1
http://portal.snap-on.eu/hotlink/BPHUBSCRUB-1
http://portal.snap-on.eu/hotlink/BPHUBSCRUB
http://portal.snap-on.eu/hotlink/BPHUBSCRUB
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DUBBEL ACCULAADSTATION VOOR 14,4 EN 18 VOLT LITHIUM ACCU'S 
MET 18 VOLT 5 AH LITHIUM ACCU MET ZIJVERGRENDELING
•  18 Volt 5.0 Ah hoge capaciteit Lithium Ion accu 
 -  90 minuten laadtijd 
 -  Geen zelfontlading 
 -  Ingebouwde accu management laat accustatus zien doormiddel van 4 LED's 
 -  Geen geheugen effect 
 -  Robuuste duurzame composiet behuizing
•  Dubbel laadstation: Laadt achtereenvolgens 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 acculading 
 -  Plat ontwerp waardoor deze in gereedschapslades past 
 -  Muur bevestiging om eenvoudig op te hangen zodat het laadstation niet in de weg staat

SNAP-ON® POWER TOOLS

SETNLU180C

€ 445,00  € 299,00

OM BIJ "LOSSE" MONSTERLITHIUM PRODUCTEN TE VOEGEN ALS ER NOG GEEN ACCU EN/OF LADER AANWEZIG IS

18 VOLT MONSTERLITHIUM ACCU 
POPNAGELPISTOOL
•  1.995 Kg. trekkracht voor maximale 

nauwkeurigheid
•  Werkt met 3,17, 3,99, 4,76 en 6,35 mm. 

popnagels
•  In het veld vervangbare bekken met een lange 

levensduur
•  Ingebouwde opbergruimte voor neusstuk
•  Produceert meer dan 6.000 popnagels op een 

batterijlading om het werk gedaan te krijgen
•  Borstelloze motor betekent superieure 

duurzaamheid, langere standtijd en maximale 
looptijd

•  Heavy-Duty gereedschapshaak om op te 
hangen

•  LED-licht verlicht het werkgebied
•  Losse unit, wordt geleverd zonder accu en lader

CTRG9050DB

€ 1.257,00 € 829,00

300 LUMEN OPLAADBARE 
ALUMINIUM PENLAMP
•  Hoogwaardige COB-werklicht van 300 lm, 

met een brandtijd van ongeveer twee uur
•  Trek aan de lichtkop om te zoomen tussen 

gerichte zaklamp en briljant zoeklicht
•  Extreem heldere 200 lm CREE LED-zoeklicht 

met ongeveer drie uur brandtijd
•  Instelbaar ontwerp met magnetische clip 

maakt meerdere lichthoeken mogelijk
•  Robuust aluminium behuizingsontwerp

ECPNG032U

€ 79,00  € 65,00

CTCEU131 & CTB185

http://www.snap-on.eu
http://portal.snap-on.eu/hotlink/SETNLU180C
http://portal.snap-on.eu/hotlink/SETNLU180C
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CTRG9050DB
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CTRG9050DB
https://portal.snap-on.eu/hotlink/ECPNG032U
https://portal.snap-on.eu/hotlink/ECPNG032U


8 www.snap-on.eu Oktober 20228 www.snap-on.euwww.snap-on.euwww.snap-on.eu
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

Got the hottest tools? Ask your dealer!

NIEUWE INNOVATIEVE PRODUCTEN VAN SNAP-ON®

NIEUW PRODUCTEN ONTWIKKELD OM U SNELLER, 

SLIMMER EN PRODUCTIEVER TE LATEN WERKEN!

1/2" LICHTGEWICHT 18 VOLT MONSTERLITHIUM ACCUSLAGMOERSLEUTEL
•  1.085 Nm. Maximaal koppel in een compacte behuizing

•  3-Koppel instellingen vooruit en drie achteruit voor een diversiteit aan toepassingen

•  Digitale variabele toerentalregeling; maximaliseert prestaties, werktijd  
en duurzaamheid

•  Gemakkelijke met één handsbediening voor draairichting

•  Ingebouwde rem zet machine direct stil zodat doppen niet los kunnen  
raken van de machine

•  Precisie-gefabriceerd voor hoogwaardige kwaliteit & lange levensduur

•  Borstelloze elektromotor voor een gelijkmatige krachtverdeling, langere  
levensduur & continu vermogen - dag in dag uit, klus na klus!

•  Zwaar slagmechanisme & aandrijving produceert meer slagkracht & vermogen!

•  Superheldere 100 Lumen ingebouwde werkplek verlichting

•  Ergonomische handgreep voor een prettige grip en voorkomt vermoeidheid in de handen

•  Onder-voltage beveiliging beschermt de accu

•  Over-laadbeveiliging beschermt de elektronica

•  Losse unit, wordt geleverd zonder accu en lader

START 
KOPPEL 
1.355 NM. 

WORD LID VAN HET SNAP-ON® 
PARTNER PROGRAM EN BETAAL: € 82,50

* De getoonde financieringsprijs is alleen geldig in combinatie met Easy Pay* en is geldig t/m 31-10-2022 (zolang de voorraad strekt). Easy Pay* kan alleen aangeboden worden aan btw geregistreerd 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. Finan-
ciering 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

"Hi-Visibility"

CT9050HVDB

"Gun Metal" grijs

CT9050GMDB

Groen

CT9050GDB

CT9050DB

€ 642,00  € 495,00
Rood

GEWICHT 
MET 

ACCU  
2,9 KG.

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
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CT9050DB
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CT9050DB

