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L I T H I U M  A C C U  P O W E R  T O O L S
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SETNLU078 
(CTEU7850, 
CDR7850HDB & CTL7850)

CTEU7850
CT7850DB

CDREU7850H
CDR7850HDB

ERVAAR KRACHTIGE INNOVATIE

18 Vol t  Accuslagboormachine
• 51-Nm. kracht

• 0- 500 RPM  omwentelingen onbelast  (laag)

• 0- 1800 RPM omwentelingen onbelast  (hoog)

• 22-moment instellingen

• 3-instellingen: boren, boorhamer en schroefinstelling

• Ingebouwde oververhittingbescherming schakelt de machine

  tijdelijk uit om schade te voorkomen

• Schakelaar met ingebouwde ‘’langzame start’’ 

• Extra heldere LED voor meer zicht op uw werkplek

• Wordt geleverd incl. twee 18-volt lithium Ion accu’s  en lader   

 voorzien van accu conditiemeter en laadcyclus teller.

Frictiering

de STeRKSTe eN KRACHTIGSTe  
ACCU POWeR TOOLS dIe OP dIT MOMeNT 
Te KOOP ZIJN 

Wordt geleverd in een 

stevige Snap-on tas

 Lithium accu

Ingebouwde LEDKeuzeschakelaar met 3-standen

Geïntegreerde batterij 
management voorkomt 
accuverbruik en verlengt 
de levensduur 

Start Koppel

949Nm

1/2”  18  Vol t  Slagmoersleute l
• 610 Nm. Max. Koppel

• 1800 RPM onbelaste snelheid

• 2100 BPM (slagen per minuut)

• Gewicht 3 kg

• Laadtijd van batterij, 45-minuten

• Verbeterde luchtstroom waardoor de motor beter gekoeld wordt

• Digitale microschakelaar voor maximale werking, looptijd en duurzaamheid

• Extra heldere LED voor meer zicht op uw werkplek

• LED waarschuwing als de sleutel zich uitschakelt bij een te  lage spanning.

• Wordt geleverd incl. twee 18-volt lithium Ion accu’s en lader voorzien  

 van accu conditiemeter en laadcyclus teller.

• Frictiering houdt doppen en verlengstukken op hun plaats.

Ventilatieopeningen Ingebouwde LED

GeWICHT SLeCHTS  

2.4 KG 
 INCL. BATTeRIJ

Losse unit

Losse unit
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SNAp-ON MICRoLITHIuM PowERTooLs:

STERk, “mIcRO” hANdZAAm  fORmAAT, gEEN 

kAbElS Of SlANgEN EN lANgE wERkTIjd 

mET mIcROlIThIumAccu!

 Accubi tschroevendraaier
•  Digitale variabele-snelheidsknop voor zowel links als rechtsom

•  Maximaal koppel 11 Nm

•  De machine is voorzien van 2 heldere LED’s

• 1/4” bit snel aansluiting

 Accuschroef boormachine
•  Gewicht 1 kg

•  Max. koppel 45Nm

• In 9 stappen instelbaar koppel plus boren

•  9.5 mm snel span boorkop

•  2 snelheden

 Accurate l
•  Max toerental 350 RPM

•  Koppel 40 Nm

 In f rarood Thermometer
•  Dubbele richtlaser voor meting tussen de stralen

•  LCD met witte achtergrondverlichting

•  Reactie tijd 500 msec

•  Meetbereik: -50 tot 1000 °C

•  Optioneel verkrijgbaar K-temp. voelers

 voor contact meetingen

 Accuslagmoersleute l
•  Digitale variabele-snelheidsknop voor zowel links als rechtsom

•  Maximaal koppel 95 Nm

•  De machine is voorzien van 2 heldere LED’s

•  Ingebouwde rem

• 3/8” aandrijfvierkant

CTEU661

CT661DB  Losse unit

CDREU761

CDR761DB  Losse unit

CTREU725 (1/4” aandrijf vierkant)

CTR725DB  Losse unit

CTREU761 (3/8” aandrijf vierkant)

CTR761DB  Losse unit

CTG761DB (zonder accu en lader voor gemeen-   

schappelijk gebruik met andere units)

CTSEU661

CTS661DB  Losse unit



CTEU8810 
CT8810DB 

Snap-on Tools B.V. de Trompet 2100, 1967 dC Heemskerk e-Mail: Benelux.info@snapon.com Internet: www.snap-on.eu

•  Extreem krachtig voor zijn formaat

•  Start koppel van 440 Nm

•  18V Lithium Ion accu

• Gewicht inclusief accu 2 kg!

• Een heldere LED voor optimaal zicht op het werkstuk

•  Maar 24 cm hoog!

•  In 1 hand te bedienen inclusief het omschakelen van draai richting

•  Wordt geleverd inclusief 2x 18V accu’s met lader en Snap-on tas

Losse unit

EEN MonsTER ONdER dE 
3/8" SlAgmOERSlEuTElS!

Vraag uw dealer Voor meer informatie.


