
Eén leverancier voor al uw filters!

www.snijderfiltertechniek.nl  Tel: 038 4773800



Snijder Filtertechniek,
uw filterspecialist!

Bent u op zoek naar een filterleverancier die u ook graag adviseert?
Snijder Filtertechniek bv is al tientallen jaren een betrouwbare partner
in de verkoop en levering van mobiele en industriële filters. Dankzij een
nauwe samenwerking met vooraanstaande merken als Donaldson, 
Fleetguard en Mann-Hummel leveren wij alle mogelijke filters voor uw 
machines en toepassingen. Dat is een belofte die wij elke dag waarmaken!

Al uw filters onder één dak
Wij onderscheiden ons van concurrenten door een totaalleverancier in filtratiemiddelen
te zijn. Het voordeel voor klanten is dat wij een one-stopshop zijn; bij Snijder Filtertechniek
heeft u één adres voor al uw filters!
Van een compleet filtratiesysteem of brandstoffilter tot het ontwikkelen van een nieuw
filtratieproces; wij bieden een breed en diep assortiment in combinatie met maatwerkadvies.
Ook wanneer u zelf al een idee heeft, maar nog wat extra hulp kunt gebruiken, denken we
graag met u mee!

Bestel waar en wanneer 
het u uitkomt
Uiteraard kunt u ons bellen of 
mailen voor een order, maar
waarom niet online bestellen? 
Dat gaat eenvoudig en snel
via onze webshop. Wij hebben 
snelle levertijden en een con-
currerende prijs. Bestel vandaag 
voor 17.00 uur en bepaal zelf
wanneer u de filters in huis wilt 
hebben: binnen 24 uur of de
volgende morgen voor 08.00 
uur. Als u vóór 13.00 bestelt is
same-day-delivery mogelijk!
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MAATWERK

WEBSITE

De website van Snijder Filtertechniek is vernieuwd. 
Voor u als klant geeft dat veel nieuwe mogelijkheden!
Vraag vandaag nog uw inlogcode aan!

De snelste weg 
naar het juiste 
filter(pakket)!

NIEUWE 
WEBSITE!

NIEUWE DOWNLOAD 
MOGELIJKHEDEN
Op de site zijn ook extra 
downloads beschikbaar
met informatie over 
complete filterpakketten,
speciale filters, overdruk-
filters of het ontwikkelen
van nieuwe filtratie-
processen.

NIEUWE CROSS-
REFERENTIE DATABANK
Via crossreferentie kunt 
u snel een vervangend
filter vinden en de prijs 
en voorraadstatus zien.
Met één druk op de knop 
zijn al onze data voor u
beschikbaar.

ZOEKEN OP MERK 
EN MODEL
Op basis van merk en mo-
del kunt u filterelementen
vinden voor uw machine 
of toepassing, ook als u
geen filternummers heeft. 
Alle informatie is beschik-
baar met afbeeldingen 
en afmetingen.

PERSOONLIJK 
FILTERSCHEMA
Met behulp van uw 
eigen account krijgt u
direct toegang tot uw 
filterschema, lopende
orders, facturen en 
historie. De site geeft een
compleet overzicht van 
uw hele machinepark.

Helder 
filterschema
Heeft u soms ook het gevoel dat u 
door de bomen het bos niet meer ziet? 
Snijder Filtertechniek zorgt voor een 
helder en duidelijk filterschema van 
al uw toepassingen. Wij maken graag 
een voorstel dat u digitaal kunt bekijken 
of eventueel per post ontvangt. 
Snel, duidelijk, foutloos!



Focus op
duurzaamheid
Snijder Filtertechniek zet zich op verschillende manieren
in voor een duurzaam en sociaal beleid. Ons pand wordt
bijvoorbeeld verwarmd en gekoeld door middel van een
aardwarmteput en onze zonnepanelen genereren 99%
van ons energieverbruik.

Uiteraard steunen wij ook graag goede doelen, zoals
SOS Kinderdorpen, IntermeZZo, Schippersinternaat, Buy 
Aid, Oxfam Novib, Stichting Present en Hart voor Zwolle.

MVO-BELEID Al uw filters
binnen 
handbereik
Onze focus is het uitbreiden en perfectioneren van
ons assortiment zodat u bij ons voor alle verschillende
toepassingen terecht kunt. En we zijn trots op het
mooie resultaat.

Nergens anders heeft u de beschikking over zoveel
verschillende filters! Van een aardappelrooier op het
veld tot de ZF-koppeling in een schip; wij zijn ermee
bekend en leveren veelal de filters uit voorraad.

Noem ons de details van uw shovel, kraan, tractor 
of andere machine en wij doen de rest.

Randweg 1
8061 RW Hasselt

Tel: 038 4773800
Fax: 038 4773888 

info@snijderfiltertechniek.nl
www.snijderfiltertechniek.nl

Een greep uit onze merken


