
M
E

I / JU
N

I 2
0

2
3

DEZE NIEUWE SNAP-ON 
ACCULADER PLUS™ HOUDT 
DE SPANNING ERIN!

Lees meer over deze  

acculader plus™ op pagina 2

CONCEPTVERSIE

CONCEPTVERSIE
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ACCULADER PLUS™

NIEUWE INNOVATIEVE PRODUCTEN VAN SNAP-ON®

•  Unit voert een unieke meertraps laadcyclus uit voor elk accutype en voltage: 6, 8, 12 Volt AGM en STD/Ca loodzuur of 12 Volt LiFePO4 lithium-
ijzerfosfaat

•  Selecteer de laadstroom van 2, 15 of 30 Amp. (alleen LiFePO4-accu's 12 Volt en 2 of 10 Amp.)

•  Het grote, in zonlicht afleesbare kleurendisplay vraagt de gebruiker om keuzes, geeft de laadstatus en diagnostische informatie weer in zes talen

•  Geniet van het slimme kabelbeheersysteem, wikkel de kabels in de geleider en de klemmen worden op hun plaats en schoon gehouden door een 
borstel rondom de lader

•  Gebruik de handige uitklapbare haak om de oplader op ooghoogte onder de motorkap te hangen

•  Stabiele stroommodus handhaaft de accuspanning van het voertuig tijdens voertuigreparatie en voorkomt het leeglopen van de accu terwijl de motor 
is uitgeschakeld (Opmerking: geen flash herprogrammeermodus)

•  Ultieme prestaties van de 2,08 m. lange 3,26 mm. dikke koper-aluminium gemixte multi temperatuur flexibele kabels en sterke 300 Amp. stalen 
klemmen

•  Identificatie van de omgekeerde polariteit, automatische werking en bescherming tegen overlading helpen bij de veiligheid in de werkplaats 

•  Gebruik de handgreep om de acculader naar de werkplek te dragen

•  Vervangbare kabels (EEBC30A12V-CABCLP) EEBC30A12V-E

€ 429,00  € 375,00

Inclusief modus voor 12 Volt LiFePO4 lithium-ijzerfosfaat startaccu's voor voertuigen

ACCULADER, LAADSTROOM: 2, 15 OF 30 AMP. VOOR 6, 8 OF 12 VOLT ACCU'S

NIEUW

•  Gebruik de handgreep 
om de acculader naar 
de werkplek te dragen

More info?
Bekijk de  
video op ons  
YouTube 
kanaal

http://www.snap-on.eu
http://portal.snap-on.eu/hotlink/EEBC30A12V-E
http://portal.snap-on.eu/hotlink/EEBC30A12V-E
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NIEUWE INNOVATIEVE PRODUCTEN VAN SNAP-ON®

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
•  Om bij "losse" MicroLithium producten te voegen als er 

nog geen accu of lader aanwezig is

• Bestaat uit 2X CTB8174 &  
1X CTCEU772A

€ 265,00
SETNLU144

•  Compacte kop voor betere toegang tot plaatsen waar traditionele 
boormachines niet kunnen komen

•  45° kop voor goede toegang

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

•  Dubbele kogelgelagerde spindelas voor duurzaamheid

•  Spiraalvormige afgeschuinde tandwielen voor duurzaamheid en 
soepele bediening

•  Softgrip handgreep voor comfortabele controle

•  Accu indicatie geeft de laadstatus van de accu aan

•  Variabele snelheidstrigger voor langzaam opstarten

•  Beproefde onderbouw en kop

•  Losse unit, wordt geleverd zonder accu en lader

BEREIKT PLAATSEN WAAR STANDAARD 
BOORMACHINES NIET KUNNEN KOMEN

MINI ACCUBOORMACHINE

45° Kop

CDRR200545DB

€ 508,00  € 399,00

360° Draaibare kop

CDRR2005360DB

€ 897,00  € 799,00

NIEUW

Voor boortjes met 1/4" 
schroefdraad aansluiting

http://www.snap-on.eu
http://portal.snap-on.eu/hotlink/SETNLU144
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CDRR2005360DB
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CDRR2005360DB
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CDRR200545DB
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CDRR200545DB
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SNAP-ON® HANDGEREEDSCHAP

RING-RATEL/STEEKSLEUTEL SET MET FLANK DRIVE®, 15° OFFSET 12-KANT IN DE 
OMSCHAKELBARE RATELRING EN FLANK DRIVE® PLUS IN DE STEEK IN OPBERGSCHUIM
•  14-Delig, 6 - 19 mm.
•  Gepatenteerd ratelmechanisme maakt gebruik van Snap-on® Dual 80®-technologie; een combinatie 

van dubbele pallen met een dunwandig ratelkop ontwerp, voor een soepele bediening en meer 
koppeloverdracht in minder toegankelijke ruimtes

•  Flank-Drive® binnenwerk beschikt over een 80-tands profiel en is koud gevormd uit dezelfde staalsoort 
als Snap-on® doppen, staat borg voor tot 40% meer levensduur en kracht gelijk aan de traditionele 
combinatie sleutels

•  Flank-Drive®Plus systeem in de steek, "bijt" in de bout of moer, waardoor het wegglijden en afronden 
van de bout of moer wordt voorkomen, terwijl het tot 62% meer draaikracht en kracht biedt

•  Vervaardigd uit speciaal gelegeerd staal; nauwkeurig gesmeed en warmtebehandeld,  
met nikkel-chroomafwerking voor optimale sterkte en duurzaamheid

•  Langere sleutel is ontworpen voor optimaal comfort en balans, en biedt  
verbeterde hefboomwerking, in het bijzonder voor krappe ruimtes

•  De ringratel heeft 15° offset voor maximale ruimte voor de knokkels en  
biedt een betere bereikbaarheid

•  Wordt geleverd inclusief opbergschuim: 
   -  Voor het overzichtelijk opbergen van uw gereedschap 
   -  Contrasterende kleuren zorgen voor visuele controle waardoor  

het snel opvalt als er wat mist 
   -  Push-To-Lift-functie vergemakkelijkt het uitnemen van gereedschap  

uit het schuim terwijl het schuim z'n vorm behoudt 
   -  Modulaire schuimrubberen inleg kan in de lade worden gelegd en  

worden toegevoegd aan bestaande gereedschapssets 
   -  Afmeting schuim: 300 x 375 x 35 mm. SOXRRM01FBRA

€ 904,00  € 625,00

3/8" TAPDOPSET, VERSTELBAAR
•  Met de verstelbare tapdopset met 3/8” snelkoppeling kan een tap sneller gewisseld worden
•  Schroefdraad kan in combinatie met een ratel (opnieuw) getapt worden
•  Door de combinatie van de snelkoppeling met de ratel kan de monteur het werk sneller uitvoeren
•  Dunwandig profiel voor gemakkelijke toegang in krappe ruimtes 
•  Thermisch behandeld 42CrMo dop 
•  Past op alle 3/8" sleutels 
•  De bekken passen zich aan om tappen stevig vast te 

zetten van 6 tot 1/2" (3 mm. tot 12 mm.) 
•  Set omvat: 
   – 1x 3/8" tap adapter klein, 3 - 6,3 mm. (BLPATSS)
   – 1x 3/8" tap adapter groot, 6,3 - 12 mm. (BLPATSSL) BLPATSSET

€ 50,00  € 39,00

KRACHTIGE MAGNETISCHE MAT

MAGMATXL

€ 221,00  € 175,00

•  Extra lang, met innovatief 
scharnierontwerp om dubbel te vouwen 
voor meer houdkracht of handige opslag

•  Ideaal voor gebruik op autoliften, 
gereedschapswagens, werkbanken en andere ijzerhoudende oppervlakken

•  Krachtige zeldzame-aardemagneten houden gereedschappen en onderdelen stevig op hun plaats
•  Flexibele mat is gemakkelijk te vervoeren tussen gereedschapskist en werkruimte
•  Niet beschadigend, imitatiekoolstofvezelmateriaal is gemakkelijk schoon te maken, bestand tegen gewone 

werkplaatsvloeistoffen
•  Schuimmembraan aan de binnenkant verbetert de duurzaamheid en zorgt voor structuur
•  Afmeting: (L x B) 132 x 610 mm.

Getoond bevestigd aan de 
hefbrug met gereedschap 
(niet inbegrepen)

SOXRR01FBRA

€ 692,00  € 499,00

 Ook in Inch set leverbaar, 9-delig 
(1/4 - 3/4")

http://www.snap-on.eu
http://portal.snap-on.eu/hotlink/SOXRRM01FBRA
http://portal.snap-on.eu/hotlink/SOXRRM01FBRA
http://portal.snap-on.eu/hotlink/BLPATSSET
http://portal.snap-on.eu/hotlink/BLPATSSET
http://portal.snap-on.eu/hotlink/MAGMATXL
http://portal.snap-on.eu/hotlink/MAGMATXL
https://portal.snap-on.eu/hotlink/SOXRR01FBRA
https://portal.snap-on.eu/hotlink/SOXRR01FBRA
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3,8 MM. HIGH DEFINITION DIGITALE CAMERA'S

HIGH DEFINITION DIGITALE VIDEO INSPECTIE CAMERA MET 5.5 MM. DUAL VIEW CAMERA
•  End-to-end true High Definition biedt de beste beeldkwaliteit op de 

markt
•  Innovatieve Picture-in-Picture stelt de monteur in staat om 

gelijktijdig voorwaartse en zijwaartse camerabeelden vast te leggen
•  Groot 127 mm. scherm met hoge resolutie biedt de beste weergave 

in zijn klasse
•  Capacitieve touchscreen-interface voor een meer vertrouwde 

gebruikerservaring
•  True High Definition (1280 x 720) 5,5 mm. dual view camera voor 

het vastleggen van fijnere details
•  Verwisselbare accessoire camera's (niet inbegrepen) maken een 

breed scala aan toepassingen mogelijk
•  Maak foto's en video's, tekst of audio en aantekeningen - Verbetert 

de presentatie mogelijkheden
•  Krachtige quadcore processor voor video met hoge resolutie
•  Wi-Fi-connectiviteit zorgt voor naadloze software updates
•  Klaar voor gebruik uit de verpakking
•  Snel opladen via USB-C voor minder uitvaltijd
•  Robuust ontwerp en hoogwaardige materialen  

ontworpen voor een lange  
levensduur in de werkplaats

•  Speciaal ontworpen voor inspecties via een 
dieselgloeibougiegat

•  Belichtingspatroon en High Definition resolutie 
zorgen voor een optimale beeldkwaliteit

•  Ideaal voor het inspecteren van cilinderwanden, 
verbrandingskamer en zuigeroppervlak

•  Lengte 90 cm.
•  Werkt alleen met de BK7000 High Definition 

video camera

•  Zijwaarts gerichte camera met een diameter van 3,8 mm.

•  Door de permanent aangebrachte spiegel is deze camera 
ideaal voor het inspecteren van de cilinderwanden, het 
klepprofiel en de klepzitting

•  Naar voren gerichte 
camera met een diameter 
van 3,8 mm.

Bekijk onze website 
voor meer informatie 
en demo film

SHOP & TECH

BK7000

€ 2.378,00 € 1.585,00

BK7000-38SV

€ 742,00  € 524,00
BK7000-38FV

€ 691,00  € 487,00

http://www.snap-on.eu
http://portal.snap-on.eu/hotlink/BK7000
http://portal.snap-on.eu/hotlink/BK7000
http://portal.snap-on.eu/hotlink/BK7000
http://portal.snap-on.eu/hotlink/BK7000-38FV
http://portal.snap-on.eu/hotlink/BK7000-38FV
http://portal.snap-on.eu/hotlink/BK7000-38SV
http://portal.snap-on.eu/hotlink/BK7000-38SV
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SHOP & TECH

High Definition camera voor optimaal beeldkwaliteit

5.5 MM. HIGH DEFINITION DRAAIBARE DIGITALE CAMERA

•  5,5 mm. digitale camerakop
•  De camerakop kan verdraaien tot 180 graden
•  Handvat ontworpen voor comfort en gebruiksgemak
•  610 mm. lengte voor consistente articulatie, controle 

en wendbaarheid
•  Draaibare kop maakt inspecties op moeilijk 

bereikbare plaatsen gemakkelijker
•  Geweldig om terug in de cilinder te kijken, een klep te 

bekijken en naar de achterkant van de klep te kijken

BK7000ART55

€ 1.360,00 € 799,00

•  Voor gebruik met de BK7000 
•  1.280 x 720 HD camera resolutie

DIGITALE VIDEO INSPECTIE CAMERA MET 5,5 MM. DUAL VIEW CAMERA
•  Digitale 5,5 mm. “dual view” camera die vooruit kijkt of onder een hoek van 90°
•  4.3” (109 mm.) touchscreen
•  In 10 stappen regelbare LED 
•  Analoog video uit
•  2x digitale zoom
•  6 stuks AA batterijen
•  Mogelijkheid om foto’s te maken
•  Micro SD voor beeld opslag
•  Mini USB voor gegevens- 

overdracht naar PC

BK5600DUAL55

€ 839,00  € 625,00

•  Voor gebruik met de 
BK5600, BK6500 en 
BK8500 

•  1.280 x 720 SD 
camera resolutie

Nauwkeurige 
fixatie op het 

aandachtspunt 

Eenvoudige 
bestudering van 

de kleppen 

Cilinder-
koppakking 

inspectie 

Voor slecht 
zichtbare 
plaatsen

BKIMG55ART24

€ 1.330,00 € 749,00

BK6500DUAL55

€ 1.206,00 € 989,00

•  Digitale 5,5 mm. “dual view” camera  
die vooruit kijkt of onder  
een hoek van 90°

•  4.3” (109 mm.) touchscreen
•  In 10 stappen regelbare LED
•  Analoog video uit
•  2x digitale zoom
•  Micro SD voor beeld opslag
•  Mini USB voor gegevens overdracht naar PC
•  Mogelijkheid om video opnames en foto’s te maken en af te spelen
•  Mogelijkheid om tekst aan het opgenomen beeld toe te voegen
•  Ingebouwde microfoon en luidspreker
•  Intern geheugen 512MB en mogelijkheid voor micro SD voor beeld 

opslag
•  Oplaadbare lithium batterij
•  Afneembaar handvat met camera  

voor meer flexibiliteit

http://www.snap-on.eu
http://portal.snap-on.eu/hotlink/BK7000ART55
http://portal.snap-on.eu/hotlink/BK7000ART55
http://portal.snap-on.eu/hotlink/BKIMG55ART24
http://portal.snap-on.eu/hotlink/BKIMG55ART24
http://portal.snap-on.eu/hotlink/BK5600DUAL55
http://portal.snap-on.eu/hotlink/BK5600DUAL55
http://portal.snap-on.eu/hotlink/BK6500DUAL55
http://portal.snap-on.eu/hotlink/BK6500DUAL55
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SNAP-ON VIDEO INSPECTIE CAMERA'S

Model BK3000-55A BK5600DUAL55 BK6500DUAL55 BK8500DUAL55

Standaard camera 5,5 mm. recht 5,5 mm "dual view" 5,5 mm "dual view" 5,5 mm "dual view"

Optionle camera's 3,8 / 5,5 mm 3,8 / 5,5 mm 3,8 / 5,5 mm / UV

Camera type Vast aan display Vervangbaar aan het display Afneembaar met kabel Afneembaar draadloos

Scherm grootte 2,5" (63,5 mm) 4,3" (109 mm) touchscreen 4,3" (109 mm) touchscreen 5,0" (127 mm) touchscreen

LED regelbaar in: 6 stappen 10 stappen 10 stappen 10 stappen

Analoge video uit X

Systeem Analoog Digitaal Digitaal Digitaal

Foto rotatie 180° 180° 180° 180°

Foto opslag X X X X

Video opslag X X

Digitale zoom 2x 2x 2x 2x

Ingebouwde 3 mega pixel camera X

4 Specifieke weergaves X

Micro SD kaart Geleverd met 4 Gb Ondersteunend Ondersteunend

Voeding 4x AA batterijen 6 x AA batterijen Oplaadbaar Lithium-lon Oplaadbaar Lithium-lon

Geintegreerde standaard X X

Intern geheugen X X X

SHOP & TECH

€ 299,00
BK3000-55A

€ 625,00
BK5600DUAL55

€ 989,00
BK6500DUAL55

€ 1.485,00
BK8500DUAL55

Eenvoudig in gebruik.  

Veelzijdige camera die alle 

basics omvat.

VIDEO INSPECTIE CAMERA 5,5 MM.
•  Klein, robuust ontwerp biedt comfort en 

functionaliteit met een duidelijk 2,5" (63,5 
mm.) LCD scherm

•  Geïntegreerde 5,5 mm. hoge resolutie camera 
zorgt voor een scherp beeld en is altijd klaar 
voor gebruik

•  Beeldopslag voor maximaal 30 beelden
•  Eenvoudige en gebruiksvriendelijke interface 

met een 5-functies bedieningsknop
•  Aanpasbare functionaliteit door drietraps 

zoom, instelbare helderheid en 180° 
beeldrotatie

•  Instelbare LED helderheid in 10-stappen, 
3-stappen zoom en 180 ° beeldrotatie

•  Inclusief geïntegreerde opslag voor de  
camera accessoires pick-up magneet  
en 90° spiegel

•  Camera is bestand tegen stof, vuil en water 
gedurende 30 minuten tot een diepte van 
maximaal 3 meter

•  Voeding door AA batterijen
BK3000-55A

€ 376,00  € 299,00

http://www.snap-on.eu
https://portal.snap-on.eu/hotlink/BK3000-55A
https://portal.snap-on.eu/hotlink/BK3000-55A
http://portal.snap-on.eu/hotlink/BK5600DUAL55
http://portal.snap-on.eu/hotlink/BK5600DUAL55
http://portal.snap-on.eu/hotlink/BK6500DUAL55
http://portal.snap-on.eu/hotlink/BK6500DUAL55
http://portal.snap-on.eu/hotlink/BK8500DUAL55
http://portal.snap-on.eu/hotlink/BK8500DUAL55
https://portal.snap-on.eu/hotlink/BK3000-55A
https://portal.snap-on.eu/hotlink/BK3000-55A
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1/2" Impact 
verlengstukkenset met 
kogelgewricht, 4-delig

304IMX

€ 134,00  € 109,00

1/2" Flank Drive® hoge doppenset 6-kant, 
13-delig, (12 - 24 mm.) en hoge slagdoppenset, 

6-kant, 10-delig, (10 - 19 mm.)

313310MDEEP

€ 471,00  € 255,00

1/2" Flank Drive® lage 
handdoppenset , 6-kant, 

13-delig, (12 - 24 mm.) en 
lage slagdoppenset, 6-kant, 

10-delig, (10 - 19 mm.)

313310MSHAL

€ 287,00  € 185,00

1/4"-3/8" TORX® & inbus bitdoppenset, 
12-delig (T8 - T55) en  
10-delig (2 - 10 mm.) 

 

212TORXHEXM

€ 316,00  € 164,00

307IPLMY

€ 357,00  € 279,00

1/2" Lage Flank Drive® 
slagdoppenset met 

kniegewricht, 6-kant, 
7-delig (14 - 24 mm.)

1/2" Flank Drive® halfhoge 
slagdoppenset, 6-kant, 
12-delig (15 - 27 mm.) 

312IMMS

€ 239,00  € 145,00

http://www.snap-on.eu
http://portal.snap-on.eu/hotlink/304IMX
http://portal.snap-on.eu/hotlink/304IMX
http://portal.snap-on.eu/hotlink/313310MDEEP
http://portal.snap-on.eu/hotlink/313310MDEEP
http://portal.snap-on.eu/hotlink/313310MSHAL
http://portal.snap-on.eu/hotlink/313310MSHAL
http://portal.snap-on.eu/hotlink/212TORXHEXM
http://portal.snap-on.eu/hotlink/212TORXHEXM
http://portal.snap-on.eu/hotlink/307IPLMY
http://portal.snap-on.eu/hotlink/307IPLMY
http://portal.snap-on.eu/hotlink/312IMMS
http://portal.snap-on.eu/hotlink/312IMMS
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"FlankJaw" verstelbare combinatietang  
met Talon Grip™, rood (152 mm.)

HJ46ACF

€ 57,30  € 42,00

3/8" 80-Tands stubby ratel met snel 
ontgrendel kop (106 mm. lang)

FRK80

€ 181,00  € 98,00

Ook leverbaar in 
groen en oranje

3/8" 80-Tands stubby ratel met flexibele 
snel ontgrendel kop (121 mm. lang)

FRKF80A

€ 210,00  € 107,00

Heavy-Duty combinatietang met Talon Grip™

59CF

€ 89,00  € 69,00

Schroevendraaierset met  
Instinct® Soft Grip handvat in opbergschuim,  

16-delig (rood)

SGDX160BFR

€ 362,00  € 235,00

SGDX160BFG

SGDX160BFO

59CFG

59CFO

HJ46ACFG

HJ46ACFO

•  236 mm. Lang

57CF

€ 82,70  € 64,00

•  190 mm. Lang
"FlankJaw" - Grijpt 
6-kant bouten en 
moeren op de flanken, 
30% meer koppel

http://www.snap-on.eu
http://portal.snap-on.eu/hotlink/HJ46ACF
http://portal.snap-on.eu/hotlink/HJ46ACF
http://portal.snap-on.eu/hotlink/FRK80
http://portal.snap-on.eu/hotlink/FRK80
http://portal.snap-on.eu/hotlink/FRKF80A
http://portal.snap-on.eu/hotlink/FRKF80A
http://portal.snap-on.eu/hotlink/59CF
http://portal.snap-on.eu/hotlink/59CF
http://portal.snap-on.eu/hotlink/SGDX160BFR
http://portal.snap-on.eu/hotlink/SGDX160BFR
http://portal.snap-on.eu/hotlink/FRKF80A
http://portal.snap-on.eu/hotlink/FRKF80A
http://portal.snap-on.eu/hotlink/57CF
http://portal.snap-on.eu/hotlink/57CF
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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.

•  Lage hoogte van 98 mm. om gemakkelijk onder 
verschillende voertuigen te passen

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. € 624,00

FJ300EUR

http://www.snap-on.eu
http://portal.snap-on.eu/hotlink/FJ300EUR
http://portal.snap-on.eu/hotlink/FJ300EUR
https://portal.snap-on.eu/hotlink/FJ300EUR
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Er is al een Snap-on  
Airco servicestation Breeze 

voor € 2.890,00 

KOOLKARE BLIZZARD QTECH IV AIRCO SERVICESTATION

De KoolKare Blizzard QTECH IV is het topmodel van de nieuwste generatie 

aircoservicestations van Snap-on® voor HFO-1234yf en R134a. Hij is opgebouwd 

uit kwalitatief hoogwaardige onderdelen en ontworpen voor personenauto’s en 

bestelwagens van nu en de toekomst. Het is een volledig automatische recycling- en 

vulmachine waarmee u eenvoudig via een 7" groot touchscreen de recycle procedure 

opstart waarna de unit het recyclen automatisch zal uitvoeren. Hiermee krijgt de 

monteur zijn handen vrij om andere werkzaamheden uit te voeren. 

Dankzij twee grote analoge manometers en de kleur gecodeerde status indicatie lamp 

zorgen ervoor dat u op ruime afstand gemakkelijk kunt zien wat de service status is. 
 

De printer drukt testresultaten en bewijs van service af die aan de klant meegegeven 

kan worden. Dankzij de standaard aanwezige WiFi kan verbinding worden gemaakt 

met een smartphone applicatie om onder andere de servicestatus te bekijken. De 

smartphone fungeert onder andere als afstandsbediening. Ook is zichtbaar hoeveel 

koudemiddel en olie er aanwezig is en kan de service-data van de machine via de 

smartphone geëxporteerd, opgeslagen en gedeeld worden. 
 

De meeste airconditioningsystemen van hybride en elektrische auto’s hebben een 

hoog voltage aircocompressor. Deze systemen moeten verplicht gevuld worden met 

niet-geleidende olie. Van de aircoservicestations waarmee aan hybride en elektrische 

auto’s wordt gewerkt moeten na een aircoservice slangen, koppelingen en interne 

leidingen doorgespoeld worden om te voorkomen dat er verkeerde olie in het 

servicestation achterblijft. 
 

Een optionele geïntegreerde gas herkenningsmodule kan worden toegevoegd aan 

deze KoolKare ter voorkoming van het verontreinigen van het dure koudemiddel.  

De herkenner wordt beheerd door de AC-station zelf en zal niet toestaan 

verontreinigde koelmiddel of andere niet-goedgekeurde koelmiddelen terug te 

winnen. Als er een verontreiniging wordt waargenomen, zal de herkenner de service 

automatisch beëindigen. vermeld op geprint eindrapport

• DESTILLATIE EN FILTRATIE VOOR EEN BETERE KWALITEIT KOUDEMIDDEL 

• HYBRIDE FUNCTIE GARANDEERT DE JUISTE KWALITEIT OLIE 

• LEVERBAAR VOOR R134A OF HFO-1234YF

•  Maximaal terugwinnen van het dure koudemiddel

•  Standaard WiFi connectiviteit naar app op smartphone of tablet

•  Standaard hybride functie garandeert altijd de juiste kwaliteit van de olie

•  7'' Touchscreen met intuïtieve menu structuur voor eenvoudige bediening

•  12 Liter hervulbare voorraad tank voor koudemiddel

•  Geïntegreerde stikstof lek zoek functie waarbij de resultaten worden geprint op het eind 
rapport

•  Olie en dye hermetische containers op eenvoudige weegschaal inbegrepen, 2x olie + 1x dye

•  Grote 100 mm. manometers zo gemonteerd dat ze altijd goed afleesbaar zijn

•  Duidelijke status indicatie lamp in het Sun logo, waardoor je op ruime afstand van de unit 
in een oogopslag kunt zien wat de status is

•  Optionele geïntegreerde gas herkenningsmodule ter voorkoming van het verontreinigen 
van het dure koudemiddel. Resultaat wordt vermeld op geprint eindrapport (E-KIT-GAS 
voor HFO1234yf. Voor R134a moet ook de E-KITGASR134 besteld worden)

STANDAARDUITRUSTING

E-KITGASR134

R134a adapter voor koelmiddel 
herkenningsmodule

E-AEK102N145

Spoelkit
•  Voor R134a koudemiddel

7" Touchscreen Hermetische hervulbare 
containers

Hermetische containers WiFi connectiviteit

Stikstof lek test Status lampHybride

Voor R134a 

(EEAC127, EAK127R134A)

Voor HFO-1234yf

(EEAC127, EAK128HFO)

• DESTILLATIE EN FILTRATIE VOOR EEN BETERE KWALITEIT KOUDEMIDDEL 

• HYBRIDE FUNCTIE GARANDEERT DE JUISTE KWALITEIT OLIE 

• LEVERBAAR VOOR R134A OF HFO-1234YF

OPTIES

E-KIT-GAS EAK0234N31A

Koelmiddel herkenningsmodule Spoelkit

•  Voor HFO1234yf koudemiddel

EEAC128B€ 3.825,00
EEAC128B

EEAC127B€ 3.775,00
EEAC127B

SHOP & TECH

http://www.snap-on.eu
http://portal.snap-on.eu/hotlink/EEAC128B
http://portal.snap-on.eu/hotlink/EEAC127B
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18 VOLT MONTSTERLITHIUM ACCU STOFZUIGER
•  Natte of droge tank van 9,5 L. elimineert de noodzaak voor twee 

gespecialiseerde stofzuigers
•  Krachtige 18 Volt motor levert een volume van 59 CFM om een breed 

scala aan materialen te verwerken
•  Toonaangevende zuigkracht is ideaal voor gebroken glas, stenen, 

munten, zand en nog veel meer
•  Extra grote aan/uit-schakelaar is gemakkelijker te gebruiken, zelfs 

met handschoenen
•  Extra lange 183 cm. slang kan in lengte verdubbelen, zodat hij verder 

in toepassingen kan reiken
•  48 cm. verlengstuk helpt je rechtop te houden
•  23 cm. spleetmondstuk bereikt de krapste plekken
•  3-1 mondstuk is 11 cm. breed en bevat een stofborstel en een 

siliconen bekledingsborstel voor bijvoorbeeld haar
•  Opslag aanwezig voor alle accessoires voor perfect opbergen
•  Afgeschermde accupoort houdt vuil en vocht weg van de accu
•  15 minuten gebruikstijd op een batterijlading van 5 Ah om het werk 

gedaan te krijgen
•  Extra grote inklapbare handgreep met comfortabele grip
•  Losse unit, wordt geleverd zonder accu en lader

18 VOLT MONSTERLITHIUM ACCUBLADBLAZER

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

(CTCEU131 & CTB185)

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

•  18 Volt borstelloze motor
•  Maximale luchtsnelheid 160 km/u
•  Maximaal lucht volume van 450 CFM en 14.800 RPM voor een snelle doorlooptijd
•  4,6 m. klaringsbereik
•  Hoog/Laag-schakelaar voor de juiste luchtsnelheid
•  Evenwichtig, lichtgewicht ontwerp
•  De looptijd is ongeveer: Hoog, 10 minuten; Laag, 20 minuten
•  Geschikt voor alle 18 Volt lithium accu's
•  Ingebouwde haak om op te hangen
•  Losse unit, wordt geleverd zonder accu en lader

SNAP-ON® POWER TOOLS

SETNLU180C

€ 476,00  € 325,00

CTVAC9050

€ 378,00  € 309,00

CTAB9050

€ 277,00  € 229,00

http://www.snap-on.eu
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CTAB9050
http://portal.snap-on.eu/hotlink/SETNLU180C
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CTVAC9050
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CTAB9050
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CTVAC9050
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CTVAC9050
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CTAB9050
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CTAB9050
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VOORWIELLAGERSET IVECO DAILY 35 VANAF 2014
•  De set maakt het mogelijk om het lager rechtstreeks op het voertuig te vervangen in  

slechts 30 - 40 min.
•  Gebruik hierbij de Wallmek 32 ton perscilinder W0300028 (Niet inbegrepen)
•  De kracht van de cilinder kan worden vergroot door een klap met een hamer naar 112 ton
•  ABS sensoren, kogelgewrichten e.d. worden onaangetast gelaten door gebruik te 

maken van een hydraulische cilinder. De speciaal ontworpen persring die achter de 
naaf is gemonteerd, voorkomt ernstige schade of buiging in het fuseestuk tijdens het 
demonteren van de naaf.

•  De set kan ook de sluitring voorbereiden voor het demonteren. De set kan ook in de 
werkplaatspers gebruikt worden wanneer een cilinder ontbreekt.

Bekijk hier hoe 
snel je het voorwiel 
lager aan het 
voertuig kunt 
vervangen

WIELLAGERTREKKER VOOR IVECO DAILY 35 - 70
•  Dit gereedschap maakt het 

mogelijk om het lager makkelijk te 
demonteren van het fuseestuk

•  Deze methode vergemakkelijkt en 
verkort de arbeidstijd aanzienlijk 
om voorwiellagers te vervangen

•  Het is niet meer nodig om het 
fuseestuk te demonteren, het 
lagerhuis door te slijpen en moeilijk 
gedoe in de werkplaatspers met het 
risico het fuseestuk te beschadigen

•  Inbegrepen zijn 9 sterke inbus 
bouten om de reparatie veilig 
uit te voeren. De reparatie wordt 
uitgevoerd met behulp van de 32 
tons trekker (W0300028)

Vraag Uw 
Snap-on Tools 
franchisee om 
meer informatie, of 
bekijk de video op 
ons YouTube 
kanaal

NAAFMOERDOP VOOR IVECO DAILY 35
•  Versterkte dop voor het demonteren van de 

naafmoer van de Iveco Daily 35
•  Deze is aanzienlijk sterker dan de originele 

dop
•  De 4 tappen zijn ingesloten en versterkt 
•  Kan direct worden gemonteerd op een 3/4" 

slagmoersleutel of een dop 36 mm.

SHOP & TECH

€ 348,00
W0300041

€ 117,00
W0200011-025

€ 761,00
W0200011

http://www.snap-on.eu
https://portal.snap-on.eu/hotlink/W0200011
https://portal.snap-on.eu/hotlink/W0200011
https://portal.snap-on.eu/hotlink/W0300041
https://portal.snap-on.eu/hotlink/W0300041
https://portal.snap-on.eu/hotlink/W0200011-025
https://portal.snap-on.eu/hotlink/W0200011-025
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BEHEERS ELKE 
UITDAGING  

DIE OP JE  
PAD KOMT

DIAGNOSE  
SOFTWARE UPDATE 

•  Online beschikbaar voor de volgende units met een geldige licentie: 

- Triton-D10, Apollo-D9 en Verus Edge via OTA (Over The Air) 

- Triton-D8 en Ethos Edge via Shop Stream Connect

•  Vanaf half mei beschikbaar via uw lokale franchisenemer voor de Modis Edge, Solus Edge en de 
Verus Edge zonder licentie

VIND DE SNELSTE WEG NAAR DE OPLOSSING

Nieuwe en uitgebreide dekking
Marktleidende dekking en testen, inclusief modeljaar-
updates, ADAS-dekking, begeleide componenttestdekking 
en geavanceerde functionele tests. Plus volledige 
codescans en het wissen van alle codes.

Security Link™
Krijg vanuit uw diagnose-tester rechtstreeks toegang tot OEM-
gatewaymodules. Beheer meerdere OEM-accounts voor toegang 
tot het voertuignetwerk. Via een veilige verbinding tussen de 
OEM webserver en het voertuig krijg je toegang tot o.a. FCA 
(Fiat Chrysler Automobiles) uit 2017 en nieuwer voor volledige 
diagnose toegang.

Intelligente diagnose*
Filtert een immense database van gegevens om u  te leiden 
naar de antwoorden die u nodig heeft, waardoor u tijd 
bespaart bij het oplossen van problemen en meer zekerheid 
heeft bij elke reparatie. Voor de Triton-D8™ en Apollo-D9™.

Voertuigsysteemrapporten*
Voertuigsysteemrapporten en Advanced Driver Assistance 
Systems (ADAS) her-kalibratierapporten - 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 via e-mail of sms voor snellere goed-
keuringen van reparaties en betalingen.

SureTrack™*
Expert information via SureTrack®;  manufacturer 
information (TSBs, campaigns and recalls); repair 
information via ShopKey®

Snap-on® Cloud*
Archiveer, raadpleeg, vind en communiceer rapporten,  
afbeeldingen en meer naar klanten, collega’s en 
verzekeringsmaatschappijen. 

INTERACTIEVE VOERTUIG APPLICATIE GIDS:

Scan de code en bekijk onze 
Interactieve Applicatie Gids 
op onze website voor meer 
gedetailleerde informatie van 
wat erbij is gekomen en de totale 
dekking van de software.

Of ga naar:  
https://eu.snaponcoverage.com/

SNAP-ON® DIAGNOSTICS

Enkele belangrijke functies in deze nieuwe software

•  Security Link™ uitbreiding:

 - Nissan (Juke 2019> & Qashqai 2021>)

 - Ford

•  2022 Modeljaar update met nieuwe modellen en systemen voor 15 merken in de Europese 
database

•  Volledige voertuig codescan en het wissen van alle codes voor modeljaar 2023 bijgewerkt

•  Nieuwe Hybride en EV modellen toegevoegd waaronder de:

 - Fiat Scudo Electric,

 - Renault Zoe Ph2 2021

 - Suzuki Vitara Hybrid

 - Audi Q4 E-Tron

•  Nieuwe ADAS systemen toegevoegd waaronder de:

 - Kia Rio, Stonic en Sorento MQ4 dodehoek monitoring

 - Volvo XC90/XC60 voor radar kalibratie

Haal het maximale uit uw diagnosetester door WiFi aan te zetten 

http://www.snap-on.eu
https://eu.snaponcoverage.com/
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•  Geeft u snel en eenvoudig EOBD en OBDII diagnose

•  Verstuurd OBFCM data snel naar de RDW server

•  Draadloos via Bluetooth

•  Ondersteund alle 10 modes van EOBD

•  Voor 12 en 24 Volt voertuigen

•  Herkent automatisch 8 verschillende protocollen

•  De universele EOBD software wordt op uw eigen 
Windows PC geïnstalleerd (versie 7 - 11)

•  De OBFCM Hardware kit bestaat uit: 

 -  ROTI III dongle

 - USB bluetooth adapter

 - USB kabel

 - Snelstartgids

 - Veiligheidsinformatie 

EOBD DIAGNOSE INTERFACE MET OBFCM-FUNCTIONALITEIT VOOR APK

On Board Fuel Consumption Monitoring 
(Werkelijk brandstofverbruik rapportage) NIEUW

Met de ultimator bouw je eenvoudig jouw ultieme 
gereedschapswagen of breid je je huidige opstelling uit.  
Ontdek elke configuratie. Probeer andere kleuren, afwerkingen 
en functies. Voeg alle gekozen opties toe die je wilt, print 
het dan gewoon uit en deel het met je franchisenemer om 
je droom uit te laten komen. Ontwerp en bouw je eigen 
gereedschapsopslagmeesterwerk op ultimator.snapon.com.*

GEREEDSCHAPSOPSLAG ALS GEEN ANDER. STEL VANDAAG JOUW ULTIEME GEREEDSCHAPSKIST SAMEN

Selecteer  
een serie

Sla de 
configuratie op

Vraag jouw 
franchisenemer naar 

het volgende RnR-
evenement of SCAN 

HIER OM AAN DE SLAG 
TE GAAN

VRAAG WANNEER DE 
RNR EXPRESS 

BIJ U IN DE BUURT IS

Kies uw 
configuratie

Introductie van de Introductie van de Ultimator 2.0!Ultimator 2.0!

* Dit is een US website met US prijzen. Niet alle producten zijn in Europa beschikbaar. Vraag uw franchisenemer naar meer informatie.

€ 345,00
EAK0368N20A

http://www.snap-on.eu
http://ultimator.snapon.com
https://portal.snap-on.eu/hotlink/EAK0368N20A
https://portal.snap-on.eu/hotlink/EAK0368N20A
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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!

EOBD DIAGNOSE INTERFACE MET OBFCM-FUNCTIONALITEIT VOOR APK

€ 345,00
EAK0368N20A

On Board Fuel Consumption Monitoring 
(Werkelijk brandstofverbruik rapportage)

NIEUW

Binnenkort zal het uitlezen van het brandstofverbruik tijdens de APK voor 
voertuigen onder de 3.500 kg. een wettelijke verplichting worden conform 

uitvoeringsverordening 2021/392 EU

http://www.snap-on.eu
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