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SNAP-ON® 
LITHIUM ACCU POWERTOOLS

Snap-on® Lithium accu 

powertools staan bekend 

vanwege hun professionele 

kwaliteit. Maar ook vanwege de 

monster prestaties. 

Snap-on® accu-gereedschap 

combineert betrouwbaarheid en 

kracht met maximale 

bewegingsvrijheid. En 

bovendien heeft u altijd het 

juiste gereedschap voor het 

juiste koppel - lage, medium en 

hoge koppel toepassingen. 

Lichtgewicht en comfortabel - 

Ontworpen voor een natuurlijke 

en gebalanceerde grip. 

Power - Haal de trekker 

over en voel de kracht van 

een toonaangevende fabrikant 

in accu gereedschap. 

Duurzaamheid, Inzetbaarheid - 

Stevig gereedschap om overal 

te gebruiken. Bij aankomst is de 

klus al half geklaard. 

De beste materialen - Interne 

componenten gecombineerd met 

glas versterkt nylon behuizing 

maken dat dit gereedschap de 

zwaarste klussen aankan.

Adviesprijzen zijn in Euro’s en excl. BTW. Prijswijzigingen, drukfouten en kleurafwijkingen voorbehouden. Geldig tot en met 30-06-2022.
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SNAP-ON® POWER TOOLS

14,4 VOLT 1/4" MICROLITHIUM ACCUBITSCHROEF-
MACHINE MET TUIMELSCHAKELAAR
•  22 Nm. Koppel is geschikt voor een 

breed scala aan toepassingen

•  2 Snelheden 450/1.500 RPM

•  Handmatige koppel van 33 Nm.

•  9-Verschillende aandraaimomenten

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

•  Digitale variabele tuimelschakelaar 
voor links- en rechtsom draaien

•  Heldere ingebouwde werkplek 
verlichting door middel van 2 LED's

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

•  Onder-voltage beveiliging beschermt 
de accu

•  Ingebouwde batterij management dat 
de status van de batterij weergeeft

•  Afgeschermde borstelloze motor zodat 
vuil en vocht geen toegang hebben

•  Losse unit, wordt geleverd zonder accu 
en lader

"Gun Metal" grijs

€ 276,00
CTS861GMDB

"Hi-visibility"

€ 276,00
CTS861HVDB

Groen

€ 276,00
CTS861GDB

Rood

€ 276,00
CTS861DB "Gun Metal" grijs CTS861GMDB"Hi-visibility" CTS861HVDBGroen CTS861GDBRood CTS861DB

http://www.snap-on.eu
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CTS861DB
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CTS861GDB
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CTS861HVDB
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CTS861GMDB


3 www.snap-on.eu Q2-2022

SNAP-ON® POWER TOOLS

14,4 VOLT 1/4" MICROLITHIUM ACCUBITSCHROEFMACHINE
•  Afgeschermde borstelloze motor zodat vuil 

en vocht geen toegang hebben
•  Digitale variabele toerentalregeling
•  Ergonomische handgreep voor een prettige 

grip en voorkomt vermoeidheid in de handen
•  Onder-voltage beveiliging beschermt de accu
•  Over-laadbeveiliging beschermt de 

elektronica
•  Ingebouwde batterij management dat de 

status van de batterij weergeeft
•  Losse unit, wordt geleverd zonder accu en 

lader

•  22 Nm. koppel is geschikt voor een breed 
scala aan toepassingen

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

•  9-Verschillende aandraaimomenten
•  Heldere ingebouwde werkplek verlichting 

doormiddel van 2 LED's
•  Ideaal voor krappe ruimtes zoals onder het 

dashboard enz.

14,4 VOLT MICROLITHIUM ACCUPOETS- EN SCHUURMACHINE

•  2 snelheden 3.500/15.000 RPM
•  Spindelvergrendeling met 

drukknop voor gebruiksgemak 
met accessoires

•  5/16"-24 UNF schroefdraad
•  Inclusief diverse schuur- en 

poetsaccessoires

14,4 VOLT MICROLITHIUM ACCUSCHROEFBOORMACHINE
•  22 Nm. koppel is geschikt voor een breed scala aan toepassingen
•  Twee snelheden (450 / 1.550 RPM) voor boren op lage en hoge 

snelheid
•  9-Verschillende aandraaimomenten
•  Heldere ingebouwde werkplek verlichting doormiddel van 2 LED's
•  3/8" (10 mm.) snelspanboorkop van staal maakt het wisselen van 

bits eenvoudig
•  Ideaal voor krappe ruimtes zoals onder het dashboard enz.

€ 276,00
CTS825GDB

Groen

€ 276,00
CTS825ODB

Oranje

€ 276,00
CTS825HVDB

"Hi-Visibility"

€ 276,00
CTS825GMDB

"Gun Metal" grijs

€ 278,00
CTPP861DB

Rood

€ 278,00
CTPP861GDB

Groen

€ 278,00
CTPP861ODB

Oranje

€ 278,00
CTPP861GMDB

"Gun Metal" grijs

€ 274,00
CDR861DB

Rood

€ 274,00
CDR861GDB

Groen

€ 274,00
CDR861ODB

Oranje

€ 274,00
CDR861HVDB

"Hi-Visibility"

€ 274,00
CDR861GMDB

"Gun Metal" grijs

€ 278,00
CTPP861HVDB

"Hi-Visibility"

€ 276,00
CTS825DB

Rood

http://www.snap-on.eu
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CTS825GDB
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CTS825ODB
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CTS825HVDB
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CTS825GMDB
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CTPP861DB
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CTPP861GDB
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CTPP861ODB
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CTPP861GMDB
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CDR861DB
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CDR861GDB
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CDR861ODB
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CDR861HVDB
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CDR861GMDB
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CTPP861HVDB
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CTS825DB
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SNAP-ON® POWER TOOLS

14,4 VOLT MICROLITHIUM 
3/8" ACCURATEL
•  Maximaal koppel 81 Nm.

•  Handmatig koppel van 215 Nm.

•  Maximum onbelast toerental 275 RPM

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

•  Digitale variabele toerentalregeling

•  Afgeschermde borstelloze motor zodat vuil en vocht geen toegang hebben

•  Ratel mechanisme met twee pallen voor duurzaamheid

•  Temperatuur regeling zorgt voor een zo efficiënt mogelijke werking

•  Heldere ingebouwde werkplek verlichting doormiddel van een 18 Lumen LED ring

•  Ingebouwde batterij management dat de status van de batterij weergeeft

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

•  Taps toelopende ratelkop geeft toegang tot krappe ruimtes

•  Losse unit, wordt geleverd zonder accu en lader

Rood

€ 320,00
CTR861DB

Groen

€ 320,00
CTR861GDB

"Hi-Visibility"

€ 320,00
CTR861HVDB

"Gun Metal"  
grijs

€ 320,00
CTR861GMDB

http://www.snap-on.eu
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CTR861DB
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CTR861GDB
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CTR861HVDB
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CTR861GMDB
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Rood

€ 254,00
CTR717DB

Groen

€ 254,00
CTR717GDB

"Hi-Visibility"

€ 254,00
CTR717HVDB

Oranje

€ 254,00
CTR717ODB

14.4 VOLT 1/4" MICROLITHIUM LANGE ACCURATEL

•  Taps toelopende lange 
compacte kop voor betere 
toegankelijkheid tot de 
werkplek (349 mm. lang)

•  Ratel mechanisme is sterk 
genoeg om 62 Nm. handmatig 
koppel te weerstaan

•  47 Nm. koppel
•  Maximum onbelast toerental 

350 RPM
•  Ingebouwde batterij 

management dat de status van 
de batterij weergeeft

•  Ergonomische softgrip 
handgreep

•  Digitale variabele 
toerentalregeling

•  Heldere ingebouwde werkplek 
verlichting

•  Losse unit

* Wordt geleverd zonder accu

14,4 VOLT 1/4" MICROLITHIUM LANGE ACCUBITRATEL

Rood

€ 254,00
CTRQ717DB

Groen

€ 254,00
CTRQ717GDB

Oranje

€ 254,00
CTRQ717ODB

"Hi-Visibility"

€ 254,00
CTRQ717HVDB

"Gun Metal" grijs

€ 254,00
CTRQ717GMDB

"Gun Metal" grijs

€ 254,00
CTR717GMDB

http://www.snap-on.eu
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CTR717DB
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CTR717GDB
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CTR717HVDB
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CTR717ODB
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CTRQ717DB
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CTRQ717GDB
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CTRQ717ODB
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CTRQ717HVDB
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CTRQ717GMDB
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CTR717GMDB
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SNAP-ON® POWER TOOLS

•  16,9 Nm koppel 

•  Twee snelheden (450/1.400 
RPM)

•  Digitale variabel 
toerentalregeling met een extra 
lange snelheidsknop

•  9-Verschillende 
aandraaimomenten

•  Ergonomische softgrip 
handgreep

•  Lichtgewicht accu 
schroefmachine met accu van 
1,1 kg

•  Heldere ingebouwde werkplek 
verlichting

•  Compacte haakse accu 
schroefmachine voor krappe 
ruimtes zoals onder het 
dashboard, schutboard etc.

•  1/4" bit snelkoppeling voor het 
eenvoudig en snel wisselen van 
bitjes

•  Snelle 55 minuten accu laadtijd

14.4V MICROLITHIUM HAAKSE ACCUBIT SCHROEFMACHINE MET INSTELBAAR KOPPEL (LOSSE UNIT)

"Hi-Visibility" € 274,00
CTSR761HVDB

Oranje € 274,00
CTSR761ODB

Rood € 274,00
CTSR761DB

Groen € 274,00
CTSR761GDB

http://www.snap-on.eu
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CTSR761HVDB
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CTSR761ODB
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CTSR761DB
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CTSR761GDB
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SNAP-ON® POWER TOOLS

14.4 VOLT MICROLITHIUM STIFTSLIJPERS
•  Klein, lichtgewicht en draagbaar
•  Dubbel spantangsysteem geschikt voor 1/8 "of 1/4" accessoires
•  Spindelvergrendeling met drukknop voor gebruiksgemak
•  Afgeschermde borstelloze motor zodat vuil en vocht geen toegang heeft
•  Met variabele snelheid kan de gebruiker het vereiste koppel aanpassen
•  Ingebouwde batterij management dat de status van de batterij weergeeft
•  Losse unit, batterij en oplader niet inbegrepen

14.4 VOLT MICROLITHIUM RECHTE STIFTSLIJPER
•  Gewicht van 771 gr. en een totale lengte 289 mm. zorgen voor 

gemakkelijke toegang en manoeuvreerbaarheid
•  Bereik van 10.000–30.000 RPM

14.4 VOLT MICROLITHIUM HAAKSE STIFTSLIJPER
•  Gewicht van 997 gr. en een totale lengte 284 mm. zorgen 

voor gemakkelijke toegang en manoeuvreerbaarheid
•  Bereik van 10.000–28.000 rpm

€ 256,00
CGRS861DB

Rood

€ 256,00
CGRS861GDB

Groen

€ 256,00
CGRS861GMDB

"Gun Metal" grijs

€ 256,00
CGRS861HVDB

"Hi-Visibility"

€ 312,00
CGRR861DB

Rood

€ 312,00
CGRR861GDB

Groen

€ 312,00
CGRR861GMDB

"Gun Metal" grijs

€ 312,00
CGRR861HVDB

"Hi-Visibility"

http://www.snap-on.eu
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CGRS861DB
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CGRS861GDB
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CGRS861GMDB
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CGRS861HVDB
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CGRR861DB
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CGRR861GDB
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CGRR861GMDB
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CGRR861HVDB
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14,4 VOLT MICROLITHIUM 3/8" 
ACCUSLAGMOERSLEUTEL
•  Max koppel 163 Nm.

•  Snelheid onbelast 2.500 RPM

•  Variabele regelbare snelheidsknop

•  Werkt op 14,4 Volt oplaadbare 
Microlithium accu (Accu wordt niet 
meegeleverd)

•  Snelle 55 minuten accu laadtijd 
voor snel werken

•  Heldere ingebouwde werkplek 
verlichting

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

•  Over-laadbeveiliging beschermt de 
elektronica

•   Onder-voltage beveiliging 
beschermt de accu

•  Ingebouwde batterij management 
dat de status van de batterij 
weergeeft

•  Afgeschermde motor zodat vuil 
geen toegang heeft

•   Temperatuur regeling zorgt voor 
een zo efficiënt mogelijke werking

Rood

€ 242,00
CT761ADB

"Hi-Visibility''

€ 242,00
CT761AHVDB

€ 242,00
CT761AQCDB

Red

Met 3/8" accubit snelaansluiting

"Gun Metal"  
grijs

€ 242,00
CT761AGMDB

http://www.snap-on.eu
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CT761ADB
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CT761AHVDB
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CT761AQCDB
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CT761AGMDB
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SNAP-ON® POWER TOOLS

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

14,4 VOLT MICROLITHIUM HAAKSE MINI ACCUBOORMACHINE
•  Compacte kop voor uitstekende toegang tot krappe ruimtes
•  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
•  LED-licht verlicht het werkgebied
•  Comfortabele handgreep voor perfecte controle
•  Accu indicatie geeft de laadstatus van de accu aan
•  Wordt geleverd zonder accu en lader

€ 328,00
CDRR2005DB

14,4 VOLT MICROLITHIUM BLUETOOTH® SPEAKER
•  Draagbare Bluetooth® connectiviteit tot 10 meter en kwaliteitsgeluid 

wanneer en waar nodig
•  Eersteklas hifi-geluid met dubbele luidsprekers voor een rijke 

geluidservaring
•  Harmonische vervorming van slechts 0,25% voor een helder geluid
•  IP54-classificatie is bestand tegen water, autovloeistoffen en stoffiltratie
•  Ontworpen met technici in het achterhoofd, duurzame behuizing en 

metaal om bestand te zijn tegen werkplaatsomgevingen
•  Ingebouwde USB-uitgang 5 V/1 A voor het opladen van accessoires
•  Werkt op Snap-on® 14,4 Volt accu's
•  Compatibel met Snap-on® CTLMAGBOOT voor montage op metalen 

oppervlakken
•  Functies: Power, Play/Pause/USB Output, Prev/Next, Volume +/-
•  Koppelingsfunctie maakt het mogelijk om nog een luidspreker toe te 

voegen, zodat er twee tegelijk kunnen worden afgespeeld
•  Wordt geleverd zonder accu en lader

€ 168,00
CTBTSP861R

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

€ 244,00
SETNLU144

http://www.snap-on.eu
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CDRR2005DB
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CTBTSP861R
http://portal.snap-on.eu/hotlink/SETNLU144
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•  1.423 Nm. maximum koppel. Start koppel van 1.952 Nm.

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

    - Stand 1 - 10%

    - Stand 2 - 30%

    - Stand 3 - 100% Max. koppel

•  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 en  
lange levensduur

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

•  Zwaarder slagmechanisme en aandrijving produceert meer 
slagkracht en vermogen!

•  Neusdeel heeft een eersteklas slijtvaste afwerking om langer 
als nieuw eruit te laten zien

•  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

18 VOLT 1/2" MONSTERLITHIUM 
ACCU SLAGMOERSLEUTEL

Rood

€ 525,00
CT9080DB

"Gun Metal"  
grijs

€ 525,00
CT9080GMDB

Groen

€ 525,00
CT9080GDB

"Hi-visibility"

€ 525,00
CT9080HVDB

START 
KOPPEL 
VAN  
1.952 NM.

http://www.snap-on.eu
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CT9080DB
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CT9080GMDB
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CT9080GDB
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CT9080HVDB
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SNAP-ON® POWER TOOLS

3/8"  COMPACTE 18 VOLT MONSTERLITHIUM 
ACCUSLAGMOERSLEUTEL
•  325 Nm. koppel in een compacte behuizing 

voor kleinere ruimtes

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

   - Stand 1 - 10%
   - Stand 2 - 30%

   - Stand 3 - 100% Max. koppel

•  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!

•  Zwaarder 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

START 
KOPPEL 
VAN 
441 NM.

* * Rood

€ 338,00
CT9010DB

Groen

€ 338,00
CT9010GDB

"Hi-visibility"

€ 338,00
CT9010HVDB

"Gun Metal"  
grijs

€ 338,00
CT9010GMDB

€ 338,00
CT9015DB

Rood* 

* Losse unit, wordt geleverd zonder accu  

*

1/2" Versie

* 

http://www.snap-on.eu
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CT9010DB
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CT9010GDB
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CT9010HVDB
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CT9010GMDB
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CT9015DB
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18 VOLT MONSTERLITHIUM BLUETOOTH® SPEAKER
•  Werkt op Snap-on® 18 Volt Lithium accu's
•  Batterijduur onder normale omstandigheden van ongeveer 18 uur op 

een volle batterij
•  Twee 2,1A USB-poorten
•  Extra AUX-aansluiting voor niet-Bluetooth® apparaten
•  Geïntegreerde koptelefoonaansluiting
•  Robuust frame met rolkooi
•  Eenvoudige Bluetooth® koppeling tot 30 meter
•  Grote handzame en gevormde handgreep met zachte grip
•  Eenvoudig bedieningspaneel
•  Inkomende oproep functie pauzeert audio wanneer oproep wordt 

aangenomen
•  De energiebesparende modus zet het apparaat automatisch in stand-

by na vijf minuten inactiviteit, waardoor de accu wordt bespaard
•  Losse unit, wordt geleverd zonder accu en lader

€ 184,00
CTBTSU9050

€ 420,00
CTBF8818DB

18 VOLT MONSTERLITHIUM ACCU BANDSCHUURMACHINE
•  18 Volt accu bandschuurmachine voor slijpen, polijsten en ontbramen op  

moeilijk toegankelijke plaatsen
•  Flexibele 270° draaibare kop
•  Gereedschapsvrije verstelbare bandgeleider en beschermkap voor  

het eenvoudig wisselen van schuurband
•  De machine bevat een 6 - 12 mm. bandgeleider,  

andere geleiders zijn apart verkrijgbaar
•  Geschikt voor een riem van 457 mm. en heeft een  

werkbaar oppervlak van 90 mm. om de klus snel te klaren
•  De accu kan 270° worden gedraaid en past zich perfect aan elke werkpositie aan
•  Trilling dempende handgreep voorkomt vermoeidheid
•  Afneembaar stoffilter beschermt motor tegen grove deeltjes 
•  OSHA compatibele schakelaar voor extra veiligheid
•  Wordt geleverd met een starter-kit schuurbanden, 5x 12 mm. breed en 5x 6 mm. breed
•  Losse unit, wordt geleverd zonder accu en lader

18 VOLT MONSTERLITHIUM RECHTE ACCUSTIFTSLIJPER
•  25.000 RPM zorgt voor de grote klussen 
•  Asvergrendeling voor eenvoudig wisselen van 

accessoires
•  Spantang met nauwe tolerantie voor exacte 

rondloopnauwkeurigheid
•  Overbelastingsbeveiliging voorkomt dat het 

gereedschap oververhit raakt
•  Opstartbeveiliging voorkomt dat het gereedschap start 

nadat de batterij is verwisseld
•  Ergonomisch ontwerp voor optimale 

gereedschapscontrole
•  Standaard 1/4" spantang geschikt voor de meeste 

accessoires
•  Batterij draait 270° voor betere toegang
•  Trigger in peddelstijl voor gebruiksgemak
•  Batterijen en oplader niet inbegrepen

€ 315,00
CTGRS8825DB

http://www.snap-on.eu
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CTBTSU9050
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CTBF8818DB
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CTGRS8825DB
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18 VOLT MONTSTERLITHIUM ACCU STOFZUIGER
•  Natte of droge tank van 11,4 Liter elimineert de noodzaak voor twee 

gespecialiseerde stofzuigers
•  Krachtige 18 Volt motor levert 1,67 m³ per minuut volume 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
•  Wordt geleverd zonder accu en lader

€ 281,00
CTVAC9050

18 VOLT MONSTERLITHIUM ACCUBLADBLAZER
•  18 Volt borstelloze motor
•  Maximale luchtsnelheid 160 km/u
•  Maximaal luchtvolume 12,7 m3/m
•  Bereik van 4,57 m.
•  Hoge en lage stand instelling
•  10 minuten constante werktijd op de hoge stand
•  20 minuten constante werktijd op de lage stand
•  Geschikt voor alle 18 Volt lithium accu's
•  Ingebouwde haak om op te hangen
•  Wordt geleverd zonder accu en lader

DUBBEL ACCU LAADSTATION VOOR 14,4 EN 18 VOLT LITHIUM ACCU'S MET 18 VOLT 5 AH LITHIUM ACCU
•  18 V 5.0 Ah hoge capaciteit Lithium Ion accu (90 Wh) 
 -  90 minuten laadtijd 
 -  Geen zelfontlading 
 -  Ingebouwde accu management laat accustatus zien 
 -  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 € 287,00
SETNLU180B

(CTCEU131 & CTB8187)

€ 210,00
CTAB9050

http://www.snap-on.eu
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CTVAC9050
http://portal.snap-on.eu/hotlink/SETNLU180B
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CTAB9050
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€ 8.999,00
CTM1000

18 VOLT 1"-3/4" HEAVY-DUTY ACCU KOPPELVERGROTER 
MET DIGITALE MOMENTSLEUTEL IN ÉÉN MACHINE

De nieuwste technologie op het gebied van koppel vergroten 
op het Snap-on® accu platform. Ideaal voor high-torque 
applicaties met hoge precisie en controle zonder last te hebben 
van kabels, pompen en slangen.

•  Koppelbereik: 680 - 2.700 Nm. 

•  Uitgangssnelheid 13 RPM

€ 9.449,00
CTM2000

•  Koppelbereik: 1.020 - 4.000 Nm. 

•  Uitgangssnelheid 9,5 RPM

€ 9.999,00
CTM3000

•  Moment en hoekverdraaiing in één sleutel

•  18 Volt, 5,0 Ah accu voor een krachtig vermogen; automatische 

bediening met twee snelheden voor snel aflopen en nauwkeurig 

eindkoppel

•  Levert koppel met een nauwkeurigheid van +/- 3%; 

applicatieresultaten opslaan voor maximaal 12 verschillende 

gebruikers; auditmodus voert controles uit op vooraf 

aangedraaide bouten

•  Secundaire "veilig-om-start"-trigger houdt de vinger uit de 

buurt van knelpunten bij het opstarten; zodra de koppelvergroter 

draait, kan de gebruiker zijn handen verplaatsen

•  Intelligente bout/moer detectietechnologie meet continu de bout 

of moer tijdens het aandraaien en remt indien nodig dynamisch 

af om te voorkomen dat het koppel wordt overschreden

•  Tweerichtingscommunicatie via Bluetooth® of USB-kabel 

streamt live aanhaalgegevens of kan tot 3.000 metingen worden 

gedownload voor tracking- of auditdoeleinden; Inclusief pc-

software

•  De nieuwe CTM is ontworpen om uitstekende prestaties te 

leveren en tegelijkertijd het traditionele oververhittingsprobleem 

van op accu werkende gereedschappen te minimaliseren. Onder 

dezelfde omstandigheden zal de CTM blijven werken terwijl de 

meeste concurrenten moeten worden gestopt om af te koelen

*Finance kan alleen aangeboden worden aan btw geregistreerde bedrijven en is niet 
beschikbaar voor particulieren. Credit onder voorbehoud van goedkeuring op het moment 
van de aanvraag en goedgekeurde limieten kunnen variëren, afhankelijk van individuele 
omstandigheden. De terugbetalingen zijn verschuldigd op de eerste dag van elke maand en moet via automatische incasso worden betaald.
Het meest recente maandelijks bedrag is altijd inclusief € 1,00 optie vergoeding en tot € 0,20 afrondingsverschil. Finance 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. Financieren tegen een vaste rente en langere looptijd*

Finance is:
Financieren tegen een vaste rente

en langere looptijd.

•  Koppelbereik: 340 - 1.350 Nm. 

•  Uitgangssnelheid 32 RPM

€ 239,97
Per maand, looptijd: 48 maanden

•  Borstelloze 
motor voor de 
beste prestaties 
en weinig 
onderhoud

•  handgreep 
en trigger 
ontworpen 
voor optimaal 
comfort

•  Oled-display 
zorgt voor 
zichtbaarheid 
onder alle 
omstandigheden

http://www.snap-on.eu
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CTM1000
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CTM1000
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CTM2000
http://portal.snap-on.eu/hotlink/CTM3000
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•  Beproefde 
tandwieloverbrenging 
voor het juiste moment

Deze koppelvergroter wordt geleverd in een opbergkoffer 
met 3 18 Volt 5 Amp accu's en een acculader

= IMAGE 05

•  robuuste stalen afzetbar 
standaard meegeleverd

•  18 Volt, 5,0 Ah accu en een 
efficiënte motor geven uitstekende 
bevestigingsprestaties per lading

•  Krachtige led 
verlichting om 
de toepassing te 
verlichten

•  1" - 3/4" Aandrijfvierkant is snel en gemakkelijk uit te wisselen

http://www.snap-on.eu
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1/2" HEAVY DUTY SLAGMOERSLEUTEL

1.613 NM. 
START KOPPEL

Rood

€ 444,00
PT850

Groen

€ 444,00
PT850G

Oranje

€ 444,00
PT850O

"Hi-Visibility"

€ 444,00
PT850HV

€ 444,00
PT850GM

"Gun Metal" 
grijs

De PT850 is de meest perfecte 1/2" slagmoersleutel die we ooit hebben gecreëerd. De PT850 is lichter en compacter, 
maar krachtig genoeg om al uw dagelijkse toepassingen te verwerken. En comfortabel genoeg om de hele dag met 
de PT850 te werken zonder hinder /  
vermoeidheid in hand en pols te  
ondervinden van de slagen die de 
 machine produceert.

•  Heeft een maximum koppel van 1.100 Nm

•  1.270 Slagen per minuut

•  Onbelaste snelheid van 9.200 RPM

Comfort 

•  Lichter in gewicht, 

slechts 1,9 kg.

•  Verbeterde pasvorm 

en ergonomie om 

de vermoeidheid 

van de gebruiker te 

verminderen.

•  30% betere grippositie 

voor een betere 

balans, vermindert 

vermoeidheid bij 

gebruik de hele dag 

door.

•  Softgrip, absorbeert 

vibratie, isoleert tegen 

kou en is geribbeld 

voor stevige grip.

Controle 

•  Lichter en compacter 

voor betere balans en 

bereikbaarheid.

•  Geoptimaliseerde 

kracht / 

gewichtsverhouding.

•  Grote wijzerplaat 

type regelknop voor 

het instellen van het 

gewenste koppel.

•  Gemakkelijke met één 

handsbediening voor 

draairichting, zelfs 

bij het dragen van 

handschoenen

Duurzaamheid 

•  Gefabriceerd uit  

stalen componenten, 

staan borg voor een 

investering voor de 

lange termijn.

•  Tweedelige behuizing, 

met gesmede 

vliegtuigwaardige 

7050 aluminium neus.

•  Hoogwaardige 

gesmeed stalen 

slagmechanisme start 

langzaam op.

•  Precisie gegoten 

gehard en gecoate 

aluminium cilinder.

http://www.snap-on.eu
http://portal.snap-on.eu/hotlink/PT850
http://portal.snap-on.eu/hotlink/PT850G
http://portal.snap-on.eu/hotlink/PT850O
http://portal.snap-on.eu/hotlink/PT850HV
http://portal.snap-on.eu/hotlink/PT850GM
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1/2" COMPACTE SLAGMOERSLEUTEL

1/2" SLAGMOERSLEUTEL
•  Start koppel van 1.288 Nm. en een maximum 

werkkoppel van 881 Nm.
•  1.110 Slagen per minuut
•  Onbelaste snelheid van 5.600 RPM
•  Licht in gewicht, slechts 1,9 kg.
•  De perfecte balans, comfort, controle en duurzaamheid
•  Grote wijzerplaat type regelknop voor het instellen van 

het gewenste koppel.
•  Gemakkelijke met één handsbediening voor 

draairichting, zelfs bij het dragen van handschoenen.

€ 355,00
PT650

3/8" COMPACTE SLAGMOERSLEUTEL
•  Startkoppel van 950 Nm. en een maximum werkkoppel van 678 Nm. bij losdraaien 

en 475 Nm. bij vastdraaien
•  Compact ontwerp 122 mm. voor toegang tot krappe ruimtes
•  Lichtgewicht en duurzame composiet behuizing, 1,36 kg. voor minder belasting van 

spieren en gewrichten
•  Voorzien van een krachtige slaghamer voor extra duurzaamheid
•  Gepatenteerde variabele snelheidsregeling
•  Gepatenteerde één handsbedieningsklep voor draairichting, door de gekozen 

materialen wordt corrosie voorkomen
•  Ingebouwde rem zet machine direct stil zodat doppen niet los kunnen raken van de 

machine
•  Continue oliebadsmering verlengt de levensduur van het gereedschap door 

voortijdige slijtage van componenten te verminderen
•  Inclusief beschermhoes en uitlaatdemper

"Gun Metal"  
grijs

€ 347,00
PT338GM

"Hi-visibility"

€ 347,00
PT338HV

Groen

€ 347,00
PT338G

Rood

€ 347,00
PT338

Rood

€ 347,00
PT350

Groen

€ 347,00
PT350G

"Hi-Visibility"

€ 347,00
PT350HV

"Gun Metal"  
grijs

€ 347,00
PT350GM

http://www.snap-on.eu
http://portal.snap-on.eu/hotlink/PT650
http://portal.snap-on.eu/hotlink/PT338GM
http://portal.snap-on.eu/hotlink/PT338HV
http://portal.snap-on.eu/hotlink/PT338G
http://portal.snap-on.eu/hotlink/PT338
http://portal.snap-on.eu/hotlink/PT350
http://portal.snap-on.eu/hotlink/PT350G
http://portal.snap-on.eu/hotlink/PT350HV
http://portal.snap-on.eu/hotlink/PT350GM
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Zwart

€ 394,00
MG725ABK

Rood

€ 394,00
MG725A

Groen

€ 394,00
MG725AG

"Hi-Visibility"

€ 394,00
MG725AHV

Oranje

€ 394,00
MG725AO

1/2" HEAVY DUTY 
SLAGMOERSLEUTEL
•  1098 Nm koppel
•  Snellere inbedrijfsstelling van de motor en betere prestaties met meer koppel
•  Uitgebalanceerd ontwerp voor een superieure controle met minder vermoeidheid
•  Gepatenteerde comfortabele grip vermindert trillingen
•  Comfortabele triggerknop biedt meer comfort en controle
•  Aandrijfvierkant stopt met het loslaten van de trekker en voorkomt het 

rondslingeren van bevestigingsmiddelen 
•  Gemakkelijke snelheidsregelaar voor een gemakkelijke snelheidscontrole
•  Gewicht 2,2 Kg.

Terug van weggeweest; Voor het zware werk, kiest u het 

maximale vermogen van de MG725A

€ 332,00
MG3255

€ 332,00
MG325

3/8" HEAVY DUTY SLAGMOERSLEUTEL
•  Smalle neus om in nauwe omgeving te kunnen 

werken
•  Bediening met gedempte non-slip trekker
•  Startkoppel van 576 Nm. maximaal koppel 440 

Nm.
•  10,700 RPM
•  Eén kamer luchtmotor met 8 lamellen
•  Eén delige magnesium behuizing voor 

duurzaamheid
•  Gepantenteerde softgrip, absorbeert vibratie, 

isoleert tegen kou en is geribbeld voor stevige 
grip

•  Synthetisch oliebad smeert en koelt constant 
interne componenten

•  Gewicht 1,3 Kg.

Gun Metal grijs"

€ 394,00
MG725AGM

1613 
NM. 
START 
KOPPEL

http://www.snap-on.eu
http://portal.snap-on.eu/hotlink/MG725ABK
http://portal.snap-on.eu/hotlink/MG725A
http://portal.snap-on.eu/hotlink/MG725AG
http://portal.snap-on.eu/hotlink/MG725AHV
http://portal.snap-on.eu/hotlink/MG725AO
http://portal.snap-on.eu/hotlink/MG3255
http://portal.snap-on.eu/hotlink/MG325
http://portal.snap-on.eu/hotlink/MG725AGM
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3/4" HEAVY DUTY SLAGMOERSLEUTEL
•  Maximum koppel van 1.627 Nm. 
•  Gewicht 3.7 kg. 
•  6.200 RPM
•  Smalle neus om in nauwe omgeving te kunnen werken 
•  Bediening met gedempte non-slip trekker
•  Eén kamer luchtmotor met 8 lamellen 
•  Eén delige magnesium behuizing voor duurzaamheid 
•   Gepantenteerde softgrip, absorbeert vibratie, isoleert 

tegen kou en is geribbeld voor stevige grip
•   Synthetisch oliebad smeert en koelt constant interne 

componenten

€ 613,00
MG1250

1’’ HEAVY DUTY SLAGMOERSLEUTEL
•  152 mm. lange aandrijfas met 1’’ aandrijfvierkant
•  Max. koppel 2440 Nm, 5.500 RPM
•  Lichtgewicht aluminium behuizing 7,3 kg en 6,8 kg voor 

unit met korte as
•  Toerentalregeling met 3-positie en 100% het zelfde 

vermogen voor het los- en aandraaien voor een betere 
controle bij het aandraaien en of losdraaien van bouten

•  D- handgreep om vermoeidheid te  
minimaliseren door middel van een  
perfecte balans van de machine  
tijdens de werkzaamheden

1’’ HEAVY-DUTY SLAGMOERSLEUTEL MET MEER SLAGKRACHT

•  Dubbele hamer mechanisme wat 
resulteert in een zeer regelmatige 
slag

•  Maximum koppel 3.390 Nm., 4.600 
RPM onbelast toerental en 800 slagen 
per minuut

•  3-Toerental posities voor het 
aandraaien en vol vermogen voor het 
losdraaien voor een betere controle bij 
het aandraaien en of losdraaien van 
bouten

•  D- handgreep om vermoeidheid te 
minimaliseren door middel van een 
perfecte balans van de machine 
tijdens de werkzaamheden

•  Aluminium behuizing, 13,8 kg.

203 mm. Lange as
€ 1.942,00
PT2500L Korte as

€ 1.834,00
PT2500

Exceptionele kracht

Korte aandrijfas
€ 1.064,00
PT1800A

€ 1.097,00
PT1800AL

http://www.snap-on.eu
http://portal.snap-on.eu/hotlink/MG1250
http://portal.snap-on.eu/hotlink/PT2500
http://portal.snap-on.eu/hotlink/PT1800AL
http://portal.snap-on.eu/hotlink/PT1800A
http://portal.snap-on.eu/hotlink/PT2500L
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MULTIVERWIJDERAAR
•  Verwijdert snel roest, verf en carrosserie coatings
•  Optioneel rubbergom wiel voor het verwijderen van 

stickers en stickerresten
•  Verwijdert eenvoudig zonder rook, 

warmteontwikkeling of schade aan het oppervlak
•  Inbegrepen 1 fijn draadwiel en 1 grof draadwiel
•  Thermisch evenwicht in de luchtmotor flow in de 

behuizing voor het koelen van de temperatuur en een 
langere levensduur

•  Planetair tandwielstelsel voor hoger koppel
•  Ergonomische comfortabele handgreep isoleert 

tegen kou en trillingen
•  Verstelbare uitlaat aan de achterkant voor een 

variabele uitblaasrichting
•  10 positie snelheidsregelaar voor het eenvoudig 

aanpassen van het toerental
•  Paddle stijl bediening voor nauwkeurige 

snelheidscontrole

€ 613,00
PTGR280

"Gun Metal" grijs

€ 365,00
PH3050BGM

Rood

€ 365,00
PH3050BR

Groen

€ 365,00
PH3050BG

"Hi-Visibility"

€ 365,00
PH3050BHV

Oranje

€ 365,00
PH3050BO

HEAVY-DUTY LUCHTHAMER
•  2500 slagen per minuut
•  70 mm slag
•  1.5 m/s2 vibratie
•  Rode losse unit met snelspankop
•  Soft-touch trigger met variabele snelheid 

biedt veerkracht voor meer controle
•  De ingebouwde luchtregelaar met vier 

standen varieert het vermogen voor 
verschillende toepassingen

•  Luchtleidingscherm helpt 
voorkomen dat vreemde deeltjes het 
trekkermechanisme verstoppen

Wordt geleverd in een kunststofkoffer met  
de volgende accessoires:
1 - Rode losse unit met snelspankop PH3050BR 
2 - Snelspankop PH200D 
3 - Brede platte beitel, PHG55A 
4 - Plaatbeitel, PHG57A 
5 - Tapse drevel, PHG59A 
6 - Uitlaatbeitel, PHG87A € 444,00

PH3050BRCH4

http://www.snap-on.eu
http://portal.snap-on.eu/hotlink/PTGR280
http://portal.snap-on.eu/hotlink/PH3050BGM
http://portal.snap-on.eu/hotlink/PH3050BR
http://portal.snap-on.eu/hotlink/PH3050BG
http://portal.snap-on.eu/hotlink/PH3050BHV
http://portal.snap-on.eu/hotlink/PH3050BO
http://portal.snap-on.eu/hotlink/PH3050BRCH4

