












 Tijgerpap
 Ambachtelijk & industrieel









De drukketel is voorzien van een slangenpakket met 
drukregelaar, manometer en een doseerpistool. 
De manometer geeft in een oogopslag de vloeistofdruk 
weer.  Het vullen gaat razendsnel doordat de 
bovenkant geopend kan worden.

De drukketel is voorzien van een slangen-
pakket met  drukregelaar, manometer 
en een doseerpistool. De meter geeft in
een oogopslag de vloeistofdruk weer. 
Het vullen gaat razendsnel doordat de 
bovenkant geopend kan worden.
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Efficiency verhogend



 Eenvoudig & robuust

 Efficiency verhogend

 Onderstel (optie)

 Handzaam formaat

 Hoog volume productie

 Onderstel (optie)



 De bazz.11  is de ideale spuitmachine voor verwerking 

van tijgerpap met een drukketel van 10 liter. 

 CHECK bazz.pro/bazz-11

 Heeft u meer capaciteit nodig dan 

 is de bazz.33 met een inhoud van 

maar liefst 30 liter dé oplossing.

 CHECK bazz.pro/bazz-33

De drukketel is voorzien van een slangenpakket met 
drukregelaar, manometer en een doseerpistool. 
De manometer geeft in een oogopslag de vloeistofdruk 
weer.  Het vullen gaat razendsnel doordat de 
bovenkant geopend kan worden.

De drukketel is voorzien van een slangen-
pakket met  drukregelaar, manometer 
en een doseerpistool. De meter geeft in
een oogopslag de vloeistofdruk weer. 
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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Doordat de bazz.400 op een C-frame 
gemonteerd is, kan deze over een 
bestaande transportbaan geplaatst 
worden. Zo realiseer  je  in 'no time' 
een hoogwaardige volautomatische  
doseermachine voor tijgerpap.

De bazz.400 aanmaakinstallatie. aanmaakinstallatie.

 De bazz.400 is een snel inzetbare is een snel inzetbare 

industriële doseermachine voor hetindustriële doseermachine voor het 

volautomatisch doseren van tijgerpap.volautomatisch doseren van tijgerpap.

 C-frame

 Verrijdbaar

 Snel inzetbaar

DoseerkopSpuitmonden

Pompunit

400400

 CHECK bazz.pro/bazz-400



Doordat de bazz.400 op een C-frame 
gemonteerd is, kan deze over een 
bestaande transportbaan geplaatst 
worden. Zo realiseer  je  in 'no time' 
een hoogwaardige volautomatische  
doseermachine voor tijgerpap.

De bazz.400 aanmaakinstallatie. aanmaakinstallatie.

 De bazz.400 is een snel inzetbare is een snel inzetbare 

oor hetindustriële doseermachine voor het 

an tijgerpap.volautomatisch doseren van tijgerpap.
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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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