
ZO VEEL KRACHT.
ZO VEEL MOGELIJKHEDEN. 
Snap-on® geeft u bijna ontelbaar veel mogelijkheden om 
kracht bij te zetten – van Lithium accu slagmoersleutels, 
tot robuust luchtgereedschap. Maar dat is nog lang 
niet alles. Omdat de kracht wordt gecombineerd met 
ongekend comfort en controle. Kies uit onze grote 
selectie aan power tools en geef een boost aan uw 
bedrijf. 
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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 na-
tuurlijke 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 ge-
klaard.

De beste materialen - Interne componenten gecombi-
neerd met glas versterkt nylon behuizing maken dat dit 
gereedschap de zwaarste klussen aankan.

EEN COMPLEET ARSENAAL AAN ACCU'S.

Power up met meer accu opties dan ooit tevoren.

18V Lithium Accu's

De CTB8185 4.0Ah accu is lichtgewicht en heeft een lan-
ge levensduur en bevat de beste kwaliteit lithium cellen 
die er zijn. Het heeft een ingebouwde digitale vulling 
indicator en een microcontroller die de temperatuur en 
stroomopname bewaakt en zo de motor beschermt te-
gen oververhitting.

MicroLithium 14.4V

De nieuwe 14.4 MicroLithium™ 2.0Ah Accu heeft een 
korte laadtijd van maar 55 minuten zodat u de hele dag 
kunt werken aan diverse klussen.

SNAP-ON® LITHIUM ACCU POWERTOOLS STAAN BEKEND VANWEGE HUN
PROFESSIONELE KWALITEIT. MAAR NU OOK VANWEGE DE MONSTER PRESTATIES.

Zie de 18 Volt Monster 
Lithium familie in actie,
bekijk het filmpje op 
YouTube

Zie de 14.4 Volt Monster 
Lithium familie in actie,

bekijk het filmpje op 
YouTube
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14 -VERSCHILLENDE SNAP-ON® 18 VOLT MONSTERLITHIUM POWERTOOLS

1/2’’ 18 VOLT SLAGMOERSLEUTEL

18 VOLT ACCUSLAGBOORMACHINE

1016 Nm
Start Koppel
Lithium accu

GEWICHT SLECHTS

2.4 KG
INCL. BATTERIJ

CTEU8850A

CTEU8850ADB

CDREU8850H

CDREU8850HDB Losse unit

• 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 4.0Ah lithium Ion accu’s en lader

voorzien van accu conditiemeter en laadcyclus teller.
• Frictiering houdt doppen en verlengstukken op hun plaats.

• 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 4.0Ah lithium Ion

accu’s en lader voorzien van accu conditiemeter en 
laadcyclus teller.

Geïntegreerde batterij
management voorkomt
accuverbruik en verlengt
de levensduur

Ventilatieopeningen Frictiering

Keuzeschakelaar met 3-standen Ingebouwde LED

Ingebouwde LED

SETNLU078
(CTEU8850A,
CDREU8850HDB & 
CTLED8850)
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COMPACTE 18 VOLT MONSTER LITHIUM SLAGMOERSLEUTELS!

COMPACTE 18 VOLT MONSTER LITHIUM BOORMACHINE

18 VOLT MONSTER LITHIUM HAAKSE ACCU SLIJPER MET ZEER PLATTE-, VLAKKE KOP

18 VOLT MONSTER LITHIUM RECIPROZAAG /
 SCHROPZAAG

• 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

• Maximaal koppel 56 Nm
• Gewicht inclusief accu 2 kg
• 13 mm. snelspan boorkop
• 22-moment instellingen
• 3-instellingen: boren, boorhamer en schroefinstelling
• Ingebouwde oververhittingbescherming schakelt de

machine tijdelijk uit om schade te voorkomen
• Variabele digitale microprocessor gestuurde schakelaar voor 

goede controle van het koppel
• Extra heldere LED voor meer zicht op uw werkplek
• Ergonomische handgreep voor een prettige grip en

voorkomt vermoeidheid in de handen
• Wordt geleverd incl. twee 18-volt lithium Ion accu’s en

acculader voorzien van accu conditiemeter en laadcyclus teller

• Variabel regelbare snelheidsknop
• Zaagblad is snel met één hand te vervangen
• Rubberen antislip neus
• Incl. opbergtas, zaagblad voor metaal,

18 Volt 4 Ah Lithium accu en lader

Het zal u bekend voorkomen; om de klus te klaren 
heeft u een haakse slijper nodig, maar helaas, 
de ruimte laat het niet toe om hem te kunnen 
gebruiken. Daar heeft Snap-on® wat op gevonden. 
Weg met hinderlijke luchtslangen en gevaarlijke 
220v snoeren. Nu is er de ‘’Monster Lithium 
haakse accu slijper’’. Het nieuwe design heeft 
een zeer platte-, vlakke kop en draaibare accu, 
waardoor deze slijper op plekken inzetbaar is 
waar alle andere het laten afweten. De krachtige 
elektromotor in combinatie met Lithium accu 
maken van deze machine een echte krachtpatser.

CTEU8810A
CT8810ADB
CTEU8815A
CT8815ADB

CDREU8815
CDREU8815DB

CTGREU8850
CTGR8850DB

CTRSEU8850
CTRS8850DB

CTGREU8855
CTGR8855DB

3/8" AANDRIJFVIERKANT
LOSSE UNIT
1/2" AANDRIJFVIERKANT
LOSSE UNIT

Losse unit zonder accu's, lader en tas als je al een Micro Lithium tool hebt

Losse unit

Losse unit

Met dodeman schakelaar
Met dodeman schakelaar,  Losse unit
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18 VOLT MONSTER LITHIUM HEAVY DUTY ACCU VETSPUIT

18 VOLT MONSTER LITHIUM LIJMPISTOOL

COMPACTE 18 VOLTS ACCU LED WERKLAMP, 
MET HOOG RENDEMENT LICHTOPBRENGST

ROBUUSTE 18 VOLT MONSTERLITHIUM 
WERKLAMP

UITDEUKEN ZONDER SPUITEN SYSTEEM

• Te gebruiken met de 4.0 Ah 18Volt Monster Lithium accu (CTB8185)
• Unit wordt geleverd zonder accu’s en andere accessoires
• 915 mm lange hogedrukslang
• Keuzemogelijkheid uit 2 snelheden:
Lage snelheid > 85 gram per minuut
Hoge snelheid > 227 gram per minuut

Wordt geleverd met 6 lijmpatronen en 3 
verschillende mondstukken.  Werkt met de 18 
volt Lithium accu’s, wordt geleverd zonder accu’s 
en lader. Capaciteit: 17 g/min.

• Door zijn geringe hoogte toepasbaar in
nauwe ruimtes

• 4-super heldere LED's zijn goed voor
750 lumen

• 120° roteerbaar en 180° kantelbaar
• Dubbele helderheidsinstelling

• Dual reflector systeem voor keuze
uit gericht- of breedstraler (patent
aangevraagd)

• 500 lumen licht opbrengst
• 120° roteerbaar
• Dubbele helderheidsinstelling

• Voor uittrekken van kleine- en middelgrote deukjes
• Bespaart tijd en beschadigt de lak niet
• Geen verf en plamuur nodig
• Zeer sterke zelfklevende trekstuds die niet rekken
• Lijm met hoge trekkracht bereikt zijn optimale sterkte al in 2 minuten
• Te gebruiken met de CAG8850DBKIT

CGG8850DB

CAG8850DBKIT

CTL8850 CTLED8850

CADP8850KIT

Rood Rood

Scan de code en bekijk de video op Youtube

121

POWERTOOLS



m
oe t  ap a r t b e steld

w
or

d
en

m
oe t  a p a r t b e steld

w
or

d
en

MOBIELE LADER VOOR 18 VOLT 
LITHIUM ACCU'S

MULTI ACCULADER VOOR 14 EN 18 VOLT LITHIUM ACCU'S

18 VOLT LITHIUM ACCU POWER TOOL PACK

18 VOLT LITHIUM ACCULADER MET 1 
LITHIUM ACCU

12 Volt sigarettenaansluiting voor laden van Snap-on® 
Lithium accu's in voertuig

• Laad 3 verschillende accu's tegelijk snel op
• Hoge laadstroom, 5,8 Amp
• 1 Amp USB poort
• Koelventilator
• Geavanceerde accu beveiliging
• Laad indicatie LED’s
• Muur bevestiging

Deze professionele Powertool set met vier accu’s bestaat uit de volgende gereedschappen:
• 1/2” Slagmoersleutel, start koppel van 949 Nm.
• 1/2” of 3/8” Compacte Slagmoersleutel, start koppel van 440 Nm.
• Accuslagboormachine met 3-instellingen: boren, boorhamer en schroefinstelling.

Scan de code en bekijk de video op Youtube

Om bij losse lithium producten te voegen als er nog geen accu 
of lader aanwezig is.

CTC728

SETNLUP18-38
SETNLUP18-12

CTCEU123

SETNLU180   (1X CTB8185 & 1X CTCE720)

3/8’’ Compacte slagmoersleutel configuratie
(1/2’’ Compacte slagmoersleutel configuratie)
(CDREU8850H, CTEU8850A, CT8810ADB 3/8” of CT8815ADB 1/2”)

MEMORY SAVER
Voor het vasthouden van het geheugen in de radio 
en computers als de accu wordt losgekoppeld.
• Werkt op 18 Volt oplaadbare Lithium accu
(Accu wordt niet meegeleverd)
• Werkt 4 uur @ 12 Volt 1A (CTB8185)
• Werkt 1 uur @ 12 Volt 4A (CTB8185)
• 12VDC 4A Max Output
• 5V 1A USB Output

CTMS8850

• 4 USB poorten
voor het laden en 
voeden van telefoons, 
tablets, looplampen, 
zaklantaarns etc.

• Voor gebruik met
18 Volt Lithium 
accu’s CTB8185 (Niet 
meegeleverd)

• 5V Output met 2A,
1 A en 0.5 A

CTUSB8850

USB 
POWERSUPPLY
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CTREU761B
CTR761BDB Losse unit

14.4V MICROLITHIUM ACCU 
SLAGMOERSLEUTEL

3/8” 14.4 VOLT MICROLITHIUM ACCURATEL

14.4V MICROLITHIUM 
MINI ACCUBIT 
SCHROEVENDRAAIER 
MET INSTELBAAR 
KOPPEL

• Gepatenteerd digitale variabele-
snelheidsknop voor zowel links als 
rechtsom.

• De machine is voorzien van 2 heldere
LED’s voor optimaal zicht op het werkstuk.

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

• Snelle 30 minuten accu laadtijd voor snel
werken.

• Over-laadbeveiliging beschermt de
elektronica.

• Onder-voltage beveiliging beschermt de
accu.

• Afgeschermde motor zodat vuil geen
toegang heeft.

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

• Inclusief (2) 14.4V lithium accu’s,
lader en beschermende opbergtas (niet 
afgebeeld)

• Koppel 54 Nm
• Max toerental 275 RPM
• Variabele regelbare snelheidsknop
• Geïntegreerde LED werklamp
• Wordt geleverd met (2) 14.4 Volt 2.0 Ah

accu’s, lader en beschermende opbergtas

• Gepatenteerd digitale variabele-
snelheidsknop voor zowel links- als rechtsom.

• De machine is voorzien van 2 heldere LED’s
voor optimaal zicht op het werkstuk.

• Snelle 30 minuten accu laadtijd voor snel
werken.

• 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.

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

• Temperatuur regeling zorgt voor een zo
efficiënt mogelijke werking

• Inclusief (2) 14.4V lithium accu’s, lader en
beschermende opbergtas (niet afgebeeld)

17- VERSCHILLENDE SNAP-ON® 14.4 VOLT MICROLITHIUM POWERTOOLS

Bestel nr. Aandrijfvierkant Max koppel
CTEU725 1/4" 95 Nm

CT725DB Losse unit

CT725QCDB Losse unit 1/4" bit snel aansluiting

CTEU761 3/8" 163 Nm

CT761DB Losse unit

CT761QCDB Losse unit 1/4" bit snel aansluiting

Bestel nr. Versnellingen Max toerental Max koppel
CTSEU725 1 versnelling 400 RPM 11.2 Nm

CTS725DB Losse unit

CTSEU761 2 versnellingen 400/1.400 RPM 17 Nm

CTS761DB Losse unit

USB
POWERSUPPLY
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CDREU761A

CDR761ADB

CTREU725A

CTR725ADB

CTPPEU761

CTPP761DB

CTG761DB

1/4" 14,4 VOLT 
MICROLITHIUM
ACCURATEL

14,4 VOLT MICROLITHIUM
ACCUSCHROEFBOORMACHINE

14,4 VOLT MICROLITHIUM 
INFRAROOD THERMOMETER

• Max toerental 350 RPM
• Koppel 40 Nm

• Gewicht 1 kg
• Max. koppel 45Nm
• Instelbaar in 9 stappen plus boren
• 9.5 mm snel span boorkop
• 2 snelheden

• 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

Losse unit

Losse unit

Losse unit Losse unit

SNAP-ON® 14.4 VOLT MICROLITHIUM POETS- EN SCHUURMACHINE
• Twee snelheden, 3.500 RPM voor het poetsen en 15.000 RPM voor het schuren
• Variabele regelbare snelheidsknop
• Wordt geleverd met (2) 14.4 Volt 2.0 Ah accu’s, lader en beschermende opbergtas
• Inclusief accessoires bestaande uit Roloc® adapter, poets- en schuurpads

MET KEUZE UIT
TWEE SNELHEDEN
(3,500 / 15,000 RPM) voor
als u wilt poetsen of schuren.

BATTERIJ CAPACITEIT 
METER
zodat hij altijd klaar
 voor gebruik is.

COMFORTABELE,
ERGONOMISCHE
HANDGREEP
voor optimale controle
en comfort.

2.0AH ACCU SET
voor een nog langere inzet.

COMPACT EN
LICHTGEWICHT ONTWERP
is bij uitstek te gebruiken
bij moeilijk bereikbare plaatsen.

VARIABELE
SNELHEIDSKNOP
voor volledige controle.

Standaard accessoires
CTPP761-900  Steunschijf met velcro
bevestiging 3" (76 mm)
CTPP761-950  Steunschijf sleutel
CTPP761-951  Roloc® Adapter
CTPP761-901  3" Velcro poetspad, wit schuim
CTPP761-902  3" Velcro poetspad, grijs schuim
CTPP761-903  3" Velcro poetsvacht, wol
CTPP761-904  3" Velcro schuurschijf korrel 36
CTPP761-905  3" Velcro schuurschijf korrel 80
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CTRSEU761

CTRS761DB

CTLUH761

CTLZ761CTLU761

CTL761 CTLUV761

Losse unit

14.4 VOLT MICROLITHIUM RECIPROZAAG / SCHROPZAAG

LED MICROLITHIUM MOTORKAPLAMP

LED MICROLITHIUM ACCU
LOOPLAMP

14.4 VOLT MICROLITHIUM
WERKLAMP MET
DRAAIBARE KOP

MICROLITHIUM UV WERKLAMP MET 
UV BRIL

14.4 VOLT MICROLITHIUM
ZAKLAMP

• Variabel regelbare snelheidsknop
• Snel, 3.100 slagen per minuut en sterk
• geschikt voor smalle en brede zaagbladen
• Zaagblad is snel met één hand te vervangen
• Instelbare zaagdiepte, zonder dat er extra gereedschap nodig is.
• Incl. opbergtas, Lithium accu en lader

• 90 Cree LED’s
• Super helder 900 Lumen lamp
• Werkt 3 uur (CTB8172)
• Werkt op 7.2 Volt of 14.4 Volt

oplaadbare Lithium accu
(Accu wordt niet meegeleverd).

• 60 Cree LED’s
• Super helder 540 Lumen lamp
• Werkt 4 uur (CTB8172)
• Werkt op 7.2 Volt of 14.4 Volt

oplaadbare Lithium accu (Accu wordt 
niet meegeleverd).

• 200 lumen licht opbrengst
• 120° Draaibare kop
• 4-uur brandtijd
• Werkt op 7.2 en 14.4 Micro Lithium accu's

• Draadloze werklamp voor UV
lekdetectie

• Lamp wordt geleverd met UV bril 
om het opsporen van lekkages 
nog makkelijker te maken

• Werkt op 7.2 en 14.4 Micro
Lithium accu's

• 200 lumen licht opbrengst
• 4-uur brandtijd
• Werkt op 14.4 Micro Lithium accu's

Zie deze zaag in actie op ons YouTube kanaal

125

POWERTOOLS



m
oe t  ap a r t b e steld

w
or

d
en

CTUSB761

SETNLUP14-14

SETNLUP14-38

SETNLU144

MICROLITHIUM USB LADER

5-DELIGE 1/4” MICRO LITHIUM PACK

6-DELIGE 3/8” MICRO LITHIUM PACK

14.4 VOLT MICRO LITHIUM ACCULADER MET 2 
LITHIUM ACCU'SVoor het laden van je telefoon etc.

• 5V 1A output
• Werkt 2 uur@ 5 Volt 1A (CTB8172)
• Te gebruiken met CTB6172,

CTB7172 of CTB8172 accu’s
• Werkt op 7.2 Volt of 14.4 Volt

oplaadbare Lithium accu
(Accu wordt niet meegeleverd).

Bestaande uit:
CTS725DB  Accubit- schroevendraaier met

instelbaar koppel,
400 RPM – 11.2 Nm

CT725DB  1/4” Accu Slagmoersleutel, 95 Nm
CDR761ADB Accuschroefboormachine
CTR725ADB 1/4” Accuratel
CTLUH761  Motorkaplamp
5xCTB8172 MicroLithium accu, 2Ah
CTCEU772 Acculader

Bestaande uit:
CTS761DB Accubit- schroevendraaier

met instelbaar koppel,
400 / 1.400 RPM – 17 Nm

CT761DB  3/8” Accu Slagmoersleutel, 163 Nm
CDR761ADB Accuschroefboormachine
CTR761BDB 3/8” Accuratel
CTLUH761 Motorkaplamp
CTLU761  Looplamp
6xCTB8172 MicroLithium accu, 2Ah
CTCEU772 Acculader

Om bij losse Micro lithium 
producten te voegen als er nog 
geen accu of lader aanwezig is.

(2X CTB8172 & 1X CTCEU772)

14.4 VOLT MICROLITHIUM ACCU POWER TOOL PACK
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