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 Snel vulbaar

 Eenvoudig & robuust

 Onderstel (optie)

3030

 Alleen elektriciteit nodig

 Eenvoudig te reinigen

 Onderstel (optie)



 CHECK bazz.pro/bazz-50

 Werk met plezier met de snel gebruiksklare bazz.50

De bazz.50 is een spuitmachine met een ingebouwde 

compressor en pomp. Superhandig, stekker in het 

stopcontact en  aan de slag!

 Twee identieke spuitmachines, waarbij 

alleen de inhoud van de drukketels afwijkt. 

Welke versie heeft jouw voorkeur?

 CHECK bazz.pro/bazz-30

De bazz.10 heeft een 10 liter drukketel en de 

bazz.30 een 30 liter drukketel. De drukketel 

is voorzien van een slangenpakket met 

drukregelaar, manometers en een spuitpistool. 

Het vullen gaat razendsnel doordat de 

bovenkant geopend kan worden.

bazz. de ideale mix voor bakkers van nu!

De perfecte match tussen twee Zeeuwse fabrikanten van 

bakkerijmachines en bakkerij-ingrediënten resulteert in naadloos op 

elkaar aansluitende productiesystemen voor jou als bakker van nu! 

Ontdek de kracht van samenwerken: BAKON Food Equipment

en Zeelandia zijn helemaal bazz.
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 Kies de compacte bazz.40  voor het moeiteloos 

spuiten van glansmiddel met perfect glanzende 

producten als resultaat. Onmisbaar in de bakkerij.

Zoek je een gebruiksvriendelijke spuitmachine 

die snel klaar is voor gebruik? Kies de bazz.40 en 

 spuit direct uit de verpakking! Dit tafelmodel met 

 spuitpistool bespaart je tijd en werkt hygiënisch.

 CHECK bazz.pro/bazz-40

De bazz.one - met 1 liter container - is ideaal voor 

de kleinere bakkerijen. Wordt standaard geleverd 

met accu en oplader.

 CHECK bazz.pro

 Accu 

 Oplader

 Compact
 Sprayen direct uit de verpakking

 Onderstel (optie)

 Bewezen effectief

 CHECK bazz.pro/bazz-600

 De volautomatische bazz.600 geeft 

glans aan uw producten.

De snel draaiende schijven brengen een 

gelijkmatige hoeveelheid glansmiddel op 

uw producten aan met zo min mogelijk 

overspray en zonder onnodig verlies van 

product (hergebruik van spuitnevel).

 Per disc instelbaar

 Gekoelde pompbak (optie)

 Veelzijdige krachtpatser
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Stanleyweg 1

 4462 GN  Goes

 The Netherlands

+31 113 244 355

+31 6 15 95 35 29

 info@bazz.pro

 www.bazz.pro
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