










 Invetmachines
 Industrieel





150

5050



 Met automatische transportband

 4 tot 6 spuitkoppen

 Voorkomt verspilling

 Afzuigunit met microfilter voor een 

 schone werkomgeving.

 Hergebruik van opgevangen spuitnevel.


 Een goed begin is het halve werk! Ontdek de bazz.150

en start je bakproces met tot in de puntjes ingevette 

bakvormen, bakblikken en bakplaten.

 CHECK bazz.pro/bazz-150

Met deze hoogwaardige industriële invetmachine 

verspreid je met behulp van een speciaal ontwikkelde 

verstelbare spuitkop, een dunne laag lossingsmiddel. 

De bazz.150 biedt je een snel, schoon en product-

besparend invetproces.

OPTIE

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.

150150



De bazz.100 is een vereenvoudigde 

uitvoering van de bazz.200 die op te 

bouwen is op bestaande transportbanen en 

standaard is voorzien van 4 spuitkoppen.

 Plaats de bazz.100 aan een bestaande 

transportbaan en je beschikt over een  

volautomatisch spuitmachine.

 CHECK bazz.pro/bazz-100

De bazz.200 biedt je alle voordelen van de  biedt je alle voordelen van de 

errijdbaar en verkrijgbaar 150, is makkelijk verrijdbaar en verkrijgbaar 

 met 4, 6 of zelfs 8 spuitkoppen.met 4, 6 of zelfs 8 spuitkoppen. met 4, 6 of zelfs 8 spuitkoppen.

De bazz.200 (op C-frame) is leverbaar 

met een transportbaan of is eenvoudig te 

plaatsen over een bestaande transportbaan. 

De kast met bediendingspaneel biedt 

plaats aan de drukketel. 

 Op C-frame en makkelijk verrijdbaar

 Met 4, 6 of 8 spuitkoppen

 Eenvoudig in gebruik

 Leverbaar met:

 � een automatisch vulsysteem

 � een volautomatische afzuigunit 

 4 spuitkoppen

 Volautomatisch

 Volwaardig produceren

OPTIE

200-4/6/8200-4/6/8
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 CHECK bazz.pro/bazz-200
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De bazz.200 an de  biedt je alle voordelen van de 

erkrijgbaar 150, is makkelijk verrijdbaar en verkrijgbaar 

 met 4, 6 of zelfs 8 spuitkoppen.oppen. met 4, 6 of zelfs 8 spuitkoppen.
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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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