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Veegstokken
Het SnapLok systeem voor roterend schoorsteenvegen biedt u stokken met keuze uit diverse diameters en
materialen. Bij de 22mm Polypropyleen stokken en de 15mm en 18mm Solide Nylon stokken zijn de koppelingen
dubbel geperst aan ieder eind van de stokken. De koppelingen zijn gemaakt van gehard staal voor extra sterkte en
duurzaamheid en dubbel gecoat voor extra corrosiebestendigheid, met dubbele (druk)knoppen voor extra zekerheid.
SnapLok produceert ook stokken van 15mm en 18mm met roestvrijstalen koppelingen,het ultieme materiaal in
corrosiebestendig metaal en voor lange levensduur. Deze stokken zijn 1 meter lang.
Bij de 12mm Solide Nylon stokken zijn de koppelingen ook dubbel geperst aan ieder eind van de stokken. De
koppelingen zijn gemaakt van geanodiseerd aluminium, daarom is er geen sprake van corrosie. Deze stokken
worden gebruikt voor borstels vanaf 127mm tot circa 230m
De 8mm Solide Nylon stokken zijn voorzien van dubbel geperste koppelingen aan ieder eind van de stok. De
koppelingen zijn gemaakt van roestvrij staal en voorzien van dubbele knoppen. Deze stokken zijn extreem flexibel en
geschikt voor nauwe bochten en ideaal voor het reinigen van diverse smalle kanalen voor o.a. voor biomassa . De
stokken van 12mm and 8mm zijn 90cm lang,De reden daarvoor is dat de langere dunne stokken hun stijfheid
verliezen en eventueel dubbel kunnen slaan en in het ergste geval afknappen. Na veel testen, blijkt een iets
stuggere maar nog steeds flexibele stok van 90cm beter en deze kan nog gemakkelijk door haakse bochten.

8mm Solide Nylon Stok
PRODUCT
CODE

SNR-08

richtprijs

8mm x 90cm - Solide Nylon Stok
roestvrij stalen koppelingen

€ 28,90

10 en 12mm Solide Nylon Stok
PRODUCT
CODE

SNR-12-SS
SNR-12-HA

richtprijs

roestvrij stalen koppelingen
12mm x 90cm - Solide Nylon Stok
halflange stok aluminium koppeling

€ 32,40
€ 28,00

15mm Solide Nylon Stok
PRODUCT
CODE

richtprijs

SNR-15

15mm x 1m - Solide Nylon Stok

€ 32,40

SNR-15-SS

15mm x 1m – Solide Nylon Stok
roestvrij stalen koppelingen

€ 38,25

18 en 20mm Solide Nylon Stok
PRODUCT
CODE

richtprijs

SNR-18
SNR-20

18mm x 1m - Solide Nylon Stok
20mm v 1m - Solide Nylon Stok

€ 34,75
€ 34,75

SNR-18-SS

18mm x 1m – Solide Nylon Stok
roestvrij stalen koppelingen

€ 39,80

22mm Polypropyleen of Aluminium Stok
PRODUCT
CODE

PPR-22
AR-22

richtprijs

22mm x 1m - Solide Nylon Stok
22mm x 1m – Sterke Aluminium Stok

€ 31,30
€ 37,10

9"/230mm Kegelkop Zweepborstel
9"/230mm SnapLok kegelkop zweepborstel – te gebruiken bij stokken van
12mm, 15mm, 18mm en 22mm voor kanalen van 125mm - 230mm
5"(125mm) - 8"(200mm)
PRODUCT
CODE

BW-9

richtprijs

9"/230mm dia. Kegelkop zweepborstel

€ 28,05

12"/300mm Kegelkop Zweepborstel
12"/300mm SnapLok kegelkop zweepborstel –te gebruiken bij stokken van
12mm, 15mm, 18mm en 22mm voor kanalen van 200mm – 300mm
PRODUCT

richtprijs
12”CODE
(300mm)
Designed to be used for the mm & 22mm Polypropylene Rods and 15mm &
BW-12
12"/300mm dia. Kegelkop Zweepborstel
€ 29,15
18mm Solid Nylon Rods

18"/450mm Bolkop Zweepborstel
18"/450mm SnapLok bolkop zweepborstel – te gebruiken bij stokken van
12mm, 15mm, 18mm en 22mm
PRODUCT
CODE

PW-18

richtprijs

18"/450mm dia. Bolkop zweepborstel

€ 33,65

24"/600mm Bolkop Zweepborstel
24"/600mm SnapLok bolkop zweepborstel – te gebruiken bij stokken van
15mm, 18mm en 22mm in open kanalen
PRODUCT
CODE

PW-24

richtprijs

24"/600mm dia. bolkop zweepborstel

€ 37,00

36"/900mm Bolkop Zweepborstel
36"/900mm SnapLok Power Whip Head – te gebruiken bij stokken van
22mm, 15mm en 18mm in open kanalen.
PRODUCT
CODE

PW-36

richtprijs

36"/900mm dia. bolkop zweepborstel

€ 39,25

The Death Star dubbeldekker
De SnapLok Death Star dubbeldekker serie is gemaakt uit een stuk solide vliegtuig aluminium, daarom is het erg
licht, krachtig en het blijft centraal in het kanaal. De dubbeldekker bestaat uit 2 onderdelen, een kop en een
schacht met zweepdraden die snel zijn te verwisselen. Deze combi maakt het geheel tot een superborstel !
PRODUCT
CODE

DSW-12
DSW-18
DSW-24
SCHB-SHAFT

richtprijs

Death Star dubbeldekker 300mm
delig met schacht
Death Star dubbeldekker 450mm
delig met schacht
Death Star dubbeldekker 600mm
delig met Schacht
Losse Schacht

2-

€ 84,10

2-

€ 86,35

2-

€ 88,60
€ 34,10

Propeller Borstel koppen
Deze serie SnapLok Propeller Borstel is gemaakt van roestvrijstaal en solide nylon. De kleine borstels zijn
gemaakt voor kleine kanalen voor o.a. palletkachels, biomassa verbrandinstoestellen, maar ook voor o.a. AGA en
Rayburn toestellen. In combinatie met de 8mm SnapLok Nylon stokken kunnen ze goed door bochten. Met behulp
van een adapter, ADPT-305, zijn ze ook te gebruiken op de 12mm stokken.
PRODUCT
CODE

richtprijs

PB-03
PB-04

3’’ / 75 mm dia. Propeller borstel met rvs koppeling
4’’ / 102mm dia. Propeller borstel met rvs koppeling

€ 17,95
€ 17,95

PB-05

5’’ / 127mm dia. Propeller borstel met rvs koppeling

€ 20,20

PB-06

6’’ / 150mm dia. Propeller borstel met rvs koppeling

€ 22,45

5"/127mm Kegelkop zweepborstel
5" / 127 mm SnapLok Kegelkop zweepborstel – gemaakt van rvs en solide
nylon, deze kleine kegelkop zweepborstel is ideaal voor diverse kleine
kanalen. Deze is te gebruiken met de 8mm SnapLok Solide nylon stokken.
PRODUCT
CODE

BW-05

richtprijs

5"/127mm dia. Kegelkop zweepborstel

€ 23,00

4"/120mm zweepborstel
11”/280mm zweepborstel
PRODUCT
CODE
RLL-8
RLL-L

richtprijs
4"/120mm dia. Zweepborstel
11”/ 280mm dia. Zweepborstel

€ 42,60
€ 39,00

KABELLUS BORSTEL
Deze borstel bestaat uit een serie lussen die gemaakt worden uit een stuk
staalkabel. In het kanaal, zorgt de rotering voor voldoende druk om alle
onregelmatigheden in het kanaal te verwijderen, zoals ook lichte creosoot.
***ABSOLUUT NIET GEBRUIKEN IN STALEN KANALEN***
PRODUCT
CODE

CBL-450

richtprijs

18"/450mm dia. Kabellus borstel

€ 66,00

Kabel zweep/nest borstel
Deze kabelzweep wordt gebruikt voor het uitslaan van vogelnesten. De
kabels is van roestvrijstaal met naar keuze gelaste uiteinden of rvs
eindkapjes op het uiteinde van de staalkabel.
*** ABSOLUUT NIET GEBRUIKEN IN STALEN KANALEN ***
PRODUCT
CODE

richtprijs

CW-350

14"/350mm kabelzweep met eindkapjes

€ 59,00

CW-450

18"/450mm kabelzweep met eindkapjes

€ 59,00

CW-MP zweep 3 lengtes kabels 2x200/2x350/2x450mm
CBL-301 vervangingskabel 350mm lengte
CBL-451 vervangingskabel 450 mm lengte

€ 67,50
€ 24,50
€ 29,50

Kettinguitslagkop enkele koppeling
SnapLok kettinguitslagkop werkt goed voor het verwijderen van teer,
creosoot of zelfs vogelnesten. Het aanpassen van kettinglengte van 300mm
tot 450mm gaat heel gemakkelijk en snel.
*** ABSOLUUT NIET GEBRUIKEN IN STALEN KANALEN***
PRODUCT
CODE

CHW-12

richtprijs

Kettinguitslagkop + enkele ketting –
aanpasbaar van 300mm - 450mm

€ 82,00

Kettinguitslagkop dubbele koppeling
Snaplok kettinguitslagkop met dubbele ketting voor extra slagkracht.
Gemaakt van solide aluminium. Ook hier gaat het verwisselen van de
kettingen zeer invoudig en snel. Van 300mm tot 450 mm
** ABSOLUUT NIET GEBRUIKEN IN STALEN KANALEN ***
PRODUCT
CODE

CHW-DBL

richtprijs

Kettinguitslagkop + dubbele ketting –
aanpasbaar van 300mm - 450mm

€ 85,00

Nestboor of haak
Voor het handmatig terughalen van vogelnesten of losse stokken of
materialen uit het schoorsteen kanaal.
***NESTBOOR ALLEEN HANDMATIG GEBRUIKEN, NIET ROTEREN***
PRODUCT
CODE

RTN-5

richtprijs

Nestboor dia./130mm

€ 63,60

Boormachine bit
SnapLok 8mm boormachine bit (klein)
Te gebruiken voor de 8mm SnapLok stokken en borstelkoppen. Gemaakt
van roestvrijstaal met dubbele knoppen voor extra zekerheid en corrosie
bestendigheid.
SnapLok boormmachine bit (groot) – gebruiken bij 12mm, 15mm, 18mm en
22mm stokken. Let op deze past niet op de 8mm SnapLok stokken.
PRODUCT
CODE

DA-800

richtprijs

Boormachine bit (groot)

DA-600

Boormachine bit 8mm (klein)

€ 29,60
€ 20,20

Verloopstuk van 8mm-12mm
SnapLok groot vrouwelijk verloop naar 8mm mannelijk – met dit verloopstuk
kunt u 12mm stokken gebruiken met 8mm stokken of met kleine Propeller
Borstelkoppen of kleine zweepborstels.
PRODUCT
CODE

ADPT-305

richtprijs

Verloopstuk van 8mm (man) –
12mm(vrouw)

€ 26,25

Boormachinebit met snelkoppeling
Dit werkt op basis van de druk en de hoek van de stok, dus als je veegt en
de stok blijft in een hoek met het bit, dan zorgt de neerwaardse druk ervoor
dat de stok in het bit blijft. Op het moment dat de stokken in rechte lijn met
het boorbit komen kun je aan de boomachine trekken en het boorbit komt los
van de stokken/ koppeling.
SnapLok 8mm- Boormachinebit met snelkoppeling – Te gebruiken voor 8mm
SnapLok stokken en borstelkoppen. Gemaakt van roestvrijstaal met dubbele
knoppen voor extra zekerheid en corrosie bestendigheid.
Groot boorbit met snelkoppeling – voor gebruik bij 12mm, 15mm, 18mm &
22mm SnapLok stokken en roterende koppen. Gemaakt van roestvrijstaal
met dubbele knoppen voor extra zekerheid en corrosie bestendigheid.
PRODUCT
CODE

richtprijs

DQ-800

Groot boorbit met snelkoppeling

€ 29,60

DQ-600

Klein boorbit 8mm met snelkoppeling

€ 20,20

Universeel verloopstuk naar SnapLok vrouwelijk
Universeel verloopstuk naar SnapLok vrouwelijk – bruikbaar bij handmatig
vegen met hiervoor geschikte materialmen.
PRODUCT
CODE

ADPT-705

richtprijs

Universeel verloopstuk schroefdraad
uitwendig naar snaplok vrouwelijk

€ 26,25

Verloopstuk van Whitworth 1/2" vrouwelijk naar
Snaplok vrouwelijk
Whitworth 1/2" vrouwelijk naar Snaplok vrouwelijk – gebruiken met borstels
met een 1/2" Whitworth mannelijke schroefdraad. Indien deze is ingedraaid
kan men gebruik maken van de inbouw borg schroef in het verloopstuk.

PRODUCT
CODE

ADPT-805

richtprijs

Female Whitworth to Female SnapLok

€ 26,25

Verloopstuk van M10 mannelijk & vrouwelijk
naar SnapLok vrouwelijk
M10 Mannelijk & Vrouwelijk naar SnapLok Vrouwelijk – geschikt voor diverse
toepassingen met materialen met M10 aansluiting (handmatig).
PRODUCT
CODE

richtprijs

ADPT-905

Mannelijk M10 naar vrouwelijk SnapLok

€ 26,25

ADPT-908

Vrouwelijk M10 naar vrouwelijk SnapLok

€ 26,25

Nippels/eindstukken voor stokken
Dit zijn onmisbare hulpstukken voor reparatie of het inkorten van uw stokken.
In de verpakking zitten de inbusschroefjes voor het borgen van de stokken.
PRODUCT
CODE

richtprijs

MPP22

Mannelijk eindstuk -22mm PP stok

€ 16,20

FPP22

Vrouwelijk eindstuk - 22mm PP stok

€ 17,50

MNR12

Mannelijk eindstuk -12mm Nylon stok

€ 16,20

FNR12
MNR15
FNR15
MNR18
FNR18

Vrouwelijk eindstuk- 12mm Nylon stok
Mannelijk eindstuk-15mm Nylon stok
Vrouwelijk eindstuk- 15mm Nylon stok
Mannelijk eindstuk -18mm Nylon stok
Vrouwelijk eindstuk - 18mm Nylon stok

€ 17,50
€ 16,20
€ 17,50
€ 16,20
€ 17,50

Ventilatie zweep
Snaplok Fan Whip 7’’ & 10" – een speciaal ontworpen stuk gereedschap om
achter de zweepborstel te plaatsen, Met name te gebruiken in lange
horizontale delen van kanalen, om extra luchtstroming te creëren om stof
van je af of naar je toe te blazen. Het zorgt voor een wervelende, draaiende
beweging achter de zweep, met name in gesloten kanalen.
Een ingenieus stuk gereedschap van SnapLok. Deze ventilatie zweep is
gemaakt om achter een zweep borstel te plaatsen om zeer droge stof te
verwijderen.Het kan ook andersom gebruikt worden om in lange horizontale
kanalen (Biomassa) droog stof naar je toe te halen en dit vervolgens met
stofafzuiging te verwijderen.
PRODUCT
CODE

richtprijs

Ventilatie zweep rubber
slabben(7"/178mm dia.)
Ventilatie zweep rubber slabben
(10"/250mm dia.)

FW-07
FW-10

€ 52,55
€ 55,00

Kegelkop kaal
SnapLok losse kale kegelkop zonder draad – je kunt hiermee jouw eigen
zweep borstel maken door de kale kegekop zelf te voorzien van veegdraad
in de gewenste maat.
richtprijs

PRODUCT
CODE

Kegelkop kaal – geen draad

BWH

€ 23,25

Bolkop kaal
SnapLok losse kale bolkop zonder draad - Je kunt hiermee jouw eigen
zweep borstel maken door de kale bolkop zelf te voorzien van veegdraad in
de gewenste maat.
PRODUCT
CODE
PRODUCT
PWH
CODE

Power Whip Head - No Line

richtprijs

PWH

Bolkop kaal – geen draad

€ 26,25

RETAIL PRICE

£14.40

Stokkentassen
SnapLok stokkentas - 900mm met verstelbare schouderriem en
handvat. Deze tas heeft een versterkte bodem en een open bovenkant.
De Deluxe stokkentas met ritssluiting is net iets langer als een meter met
een goede ritssluiting van boven tot halverwege de tas. Als de tas op
de grond ligt kun je de stokken makkelijk zien, pakken en verwisselen.

PRODUCT
CODE

RCAD-03
RCADQ-04

richtprijs

Stokkentas - 90cm

€ 49,75

Deluxe stokkentas met rits 100cm

€ 69,50

Ook in ons SNAPLOK-assortiment

NB-4 uitslagkop 4 mm kabels voor
verwijderen blokkades in kanalen
€ 53,50

DA-800-H zes-kantige boorbit
€ 32,30

NBA-6 uitslagkop 6 mm kabels voor
verwijderen blokkades in kanalen
€ 89,90

MBH-LS magneet-houder
in bus of dashboard € 10,00

PB-03 propeller borstel 75mm AB-04 propeller borstel 100mm
reinigen kanalen pelletkachels reinigen kanalen pelletkachels
€ 17,95
€ 20,20

RCAD-FS 90cm hoge harde staande stokkentas
met uitklapbare zij-steunen & schouderband
€ 110,--

SCRB-SHFT-6 of SCRB-SHFT-8
schacht 6 of 8 mm kabels
€ 42,50

DA- 800 + UNIV-BR-ADPT
van SNAPLOK naar traditioneel
gereedschap € 42,50

halflange 12mm veegstokken lengte 450mm
als “voorloper op de dikkere stokken 15/18mm
ter vervanging van de “veer” € 28,00

overige accessoires
RPS Guide -stokken invoer/geleidingsstuk met T-koppeling

€ 15,75

RBWL 27-25 vervangende kunststof draad tbv zweep 2,7mm x 25m
RBWL 40-25 vervangende kunststof draad tbv zweep 4,0mm x 25m
RCW-12 vervangende ketting voor kettinguitslagkop

€ 17,90
€ 17,90
€ 10,00

Spuitbus smeermiddel PTFE 400ml

€ 8,00

€ 23,51

Adaptor SNAPLOK naar Rodtech
Strip-magneten aantal 6 stuks in lengtes 2x203mm / 2x 305mm / 2x457mm

€ 29,75

blokmagneten met kleine handgreep
€ 5,50

blokmagneten met grote handgreep

€ 9,75

LED lamp 600 lumen lichtsterkte 360 graden draaibaar magnetisch te bevestigen op staal

€ 69,00

Alle in deze folder genoemde prijzen zijn richtprijzen.
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend in verband met schommelende wisselkoersen.
Wij maken voor u graag een offerte op maat.

Alle vermelde prijzen zijn voor verkoop in Nederland en België.
Vermelde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief verzendkosten.
U kunt de SNAPLOK producten niet via de webshop bestellen.
Graag uw bestelling doorgeven via ons email-adres info@maxxhandelsfirma.nl
Bellen kan natuurlijk ook 06 34 65 62 62 of 06 33 844 556

