www.birchmeier.com
SMART UND SWISS

Gewoon juist met Black Red Blue

Producten van Birchmeier

De juiste kleur voor uw toepassing

Sinds 1876 produceert Birchmeier producten van hoge kwaliteit: spuiten, schuimreinigers, dispensers en doseersystemen
voor tuinders, boeren, handel en industrie. Functionele en duurzame kwaliteit voor veeleisende gebruikers.

		
• Breed scala aan spuitapparatuur,
schuimreinigers, dispensers en doseersystemen,
plus een uitgebreid assortiment aan accessoires
om optimale oplossingen te garanderen.
• Brede marketing en sales support.
• Krachtige logistiek voor seizoensgebonden
eisen.
• Door ons ontwikkelde innovatieve producten
voor maximale voordelen voor de klant.

Uw Birchmeier-distributeur

Voor ons is «Made in Switzerland»
een engagement voor het leveren
van kwaliteit en betrouwbaarheid.
We hebben altijd onze producten ontwikkeld,
geproduceerd en geassembleerd in Zwitserland.
Sinds 1876.

10 Jaar

Reparaties en onderhoud!
Wij garanderen de levering van
reserveonderdelen voor maximaal
10 jaar, zodat onze klanten er zeker van kunnen
zijn op lange termijn te profiteren van de kwaliteit
van Birchmeier producten. Uitgebreid assortiment onderdelen en accessoires voor een
optimale werking en een maximale levensduur.

Onderdelen en
service garantie

Birchmeier - Uw competente partner voor spuiten, schuimen en doseren.
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Wat
		 wij
• Toonaangevende productkwaliteit
bieden
			voor professionals en particulieren.

Birchmeier Sprühtechnik AG
Im Stetterfeld 1
5608 Stetten
Schweiz
Telefon + 41 56 485 81 81
Fax + 41 56 485 81 82
www.birchmeier.com

www.birchmeier.com
Zwart Rood Blauw – de complete sproei- en schuimassortimenten van Birchmeier in één oogopslag

«Accu-Power» sproeiers – nieuw bij CAS
Meer informatie: www.cordless-alliance-system.com

Zwart-assortiment van Birchmeier voor oplosmiddelen op basis van minerale olie en losmiddelen
Handsproeiers polyetheen
Super McProper Plus
			
Art.Nr. 11916301
0.5 Liter

Compressiesproeiers polyetheen
Fix 0.5 / Maxi 1.0
			
Art.Nr. 11811001 / 11811101
0.5 / 1.0 Liter

1.0 Liter

Rex Profi
			
Art.Nr. 30407197
1.5 Liter

Spray-Matic 1.25 P
			
Art.Nr. 11963201*
1.25 Liter

Grote
weerstand

Grote
weerstand

Handsproeier, zuigerdruk
tot maximum 15 bar,
verstelbare plastic sproeidop,flexibele zuigslang,
360°-functie

Super Maxi 1.0
			
Art.Nr. 11870401

Handsproeier, vernikkeld
messing zuigerpomp, zuigerdruk tot maximum 12 bar,
sproeidop voor verneveling
Ø 0,8 mm, Viton-pakkingen

Handsproeier, vernikkeld
messing zuigerpomp,
zuigerdruk tot maximum
12 bar, verstelbare sproeidop Ø 0,8 mm, pompkop
uit polyamide, speciale
pakkingen met weerstand
tegen oplosmiddelen

Spray-Matic 1.25 N
			
Art.Nr. 11963301
1.25 Liter

Rugsproeiers
Rondo-Matic 5
			
Art.Nr. 11622101*
5 Liter

Spray-Matic 5 P
			
Art.Nr. 11816201*
5 Liter

Handcompressiesproeier, 3 bar, verstelbare
messing sproeidop met
zwenkkop, veiligheidsventiel, vergrendeling
met drukknop, flexibele
zuigslang, 360°-functie,
Viton-pakkingen

Handcompressiesproeier, 3 bar, verstelbare
messing sproeidop met
zwenkkop, veiligheidsventiel, vergrendeling
met drukknop, flexibele
zuigslang, 360°-functie,
Viton-pakkingen, pompkop
uit polyamide

10 Liter

W
NIEeUratie

Grote
weerstand

Handsproeier, robuuste
zuigerpomp, zuigerdruk tot
maximum 20 bar, messing
sproeidop, Viton-pakkingen

Spray-Matic 10 B
			
Art.Nr. 12052601

Gen

Compressiesproeier, 3 bar,
verstelbare plastic sproeidop, veiligheidsventiel,
Viton-pakkingen

Compressiesproeier, 4 bar,
messing spuitdop Fanjet,
veiligheidsventiel, aansluitventiel voor perslucht,
Viton-pakkingen

Rugsproeier, extern
gemonteerde pomp, 6 bar,
messing sproeidop Fanjet,
robuust en ergonomisch
gevormde tank, Vitonpakkingen

15 Liter

Spray-Matic 5 S
			
Art.Nr. 11381701
5 Liter

Spray-Matic 10 S
			
Art.Nr. 11380002
10 Liter

McProper Plus P
			
Art.Nr. 11984001
0.5 Liter

Compressiesproeiers polyetheen
Clean-Matic 1.25 P
			
Art.Nr. 11975301
1.25 Liter

Rondo-Matic 5 P
			
Art.Nr. 11907501
5 Liter

Rugsproeier
Clean-Matic 5 P
			
Art.Nr. 11664901
5 Liter

RPD 15 PB2
			
Art.Nr. 11969501*
15 Liter

Roestvrijstalen compressiesproeiers
Spray-Matic 10 SP
			
Art.Nr. 11380001
10 Liter

Spray-Matic 20 SH
			
Art.Nr. 11648204*

Spray-Matic 20 S
			
Art.Nr. 11648202

Rugsproeier op batterij
met drukregeling, LiIonbatterij, 0.5 tot 6 bar,
messing sproeidop Fanjet,
ergonomisch gevormde
tank, Viton-pakkingen
(met CAS-batterij/lader)

BM 1035

			
Art.Nr. 12026101

20 Liter

ACCU
ER
POW

ACCU
ER
POW

Compressiesproeier,
messing handpomp, 6 bar,
verstelbare messing
sproeidop, veiligheidsventiel, aansluiting perslucht,
afzonderlijke vulopening,
Viton-pakkingen

Compressiesproeier,
messing handpomp, 6 bar,
verstelbare messing
sproeidop, veiligheidsventiel, aansluiting perslucht,
afzonderlijke vulopening,
Viton-pakkingen

Compressiesproeier,
6 bar, verstelbare messing
sproeidop, veiligheidsventiel, zonder handpomp
met aansluitventiel voor
perslucht, handkar, Vitonpakkingen

Pompstation met drukregeling, Li-Ionbatterij, 1 tot
10 bar, zuigslang (zonder
slang, sproeibuis en sproeidop), Viton-pakkingen

*beperkte weerstand

Rood-assortiment van Birchmeier voor acidische sproei- en schuimmiddelen
Handsproeier

Pompstation

Roestvrijstalen compressiesproeiers
REC 15 PC1
			
Art.Nr. 12072001

Handeenheid voor schuim
McProper Plus P Foam
			
Art.Nr. 11984801

Compressie-eenheden voor schuim polyetheen
Foam-Matic 1.25 P
			
Art.Nr. 11976501

Foam-Matic 5 P
			
Art.Nr. 11900401

Roestvrijstalen compressie-eenheden voor schuim
Indu-Matic 20 M
			
Art.Nr. 11561801*

Indu-Matic 50 M / 100 M
			
Art.Nr. 11664801*/ 11664802*

20 Liter

0.5 Liter

1.25 Liter

5 Liter

20 Liter

50 / 100 Liter

Compressiesproeier, 6 bar,
plastic spuitdop Fanjet,
veiligheidsventiel, zonder
handpomp met aansluitventiel voor perslucht,
handkar, Viton-pakkingen.

Handeenheid voor schuim,
zuigerdruk tot maximum
15 bar, plastic schuimkop,
flexibele zuigslang,
360°-functie

Handcompressie-eenheid
voor schuim, 3 bar, spuitdop voor schuim Fanjet
met rotatiefunctie, veiligheidsventiel, vergrendeling
met drukknop, flexibele
zuigslang, 75°-functie,
Viton-pakkingen

Compressie-eenheid voor
schuim, 4 bar, spuitdop
voor schuim Fanjet met
rotatiefunctie, veiligheidsventiel, aansluitventiel
voor perslucht, Vitonpakkingen

Compressie-eenheid voor
schuim, 6 bar, roestvrijstalen spuitdop Fanjet,
veiligheidsventiel, zonder
handpomp met aansluitventiel voor perslucht,
mengeenheid, handkar,
Viton-pakkingen

Compressie-eenheid voor
schuim, 6 bar, roestvrijstalen spuitdop Fanjet,
veiligheidsventiel, zonder
handpomp met aansluitventiel voor perslucht,
mengeenheid, handkar,
Viton-pakkingen

Grote
weerstand

Handsproeier, zuigerdruk
tot maximum 15 bar,
verstelbare plastic sproeidop, flexibele zuigslang,
360°-functie

Handcompressiesproeier,
3 bar, spuitdop Fanjet,
veiligheidsventiel, vergrendeling met drukknop,
flexibele zuigslang,
360°-functie, Vitonpakkingen

Compressiesproeier, 3 bar,
verstelbare roestvrijstalen
spuitdop, veiligheidsventiel, Viton-pakkingen

Compressiesproeier, 4 bar,
roestvrijstalen spuitdop
Fanjet, veiligheidsventiel,
aansluitventiel voor perslucht, Viton-pakkingen

Rugsproeier, zuigerpomp in
de pomphendel, 3 bar, Fijn
holle kegel spuitdoppen
+ spuitdop Fanjet, ergonomisch gevormde tank,
Viton-pakkingen

Compressiesproeier,
plastic binnentank, 6
bar, plastic spuitdop
Fanjet, veiligheidsventiel,
aansluiting perslucht,
afzonderlijke vulopening,
Viton-pakkingen

Blauw-assortiment van Birchmeier voor alkalische sproei- en schuimmiddelen (Meer Blauw-producten op aanvraag)
Handsproeier
McProper Plus E

			
Art.Nr. 11985001

Compressiesproeiers polyetheen
Clean-Matic 1.25 E

			
Art.Nr. 11975401

Rondo-Matic 5 E

			
Art.Nr. 11802201

Clean-Matic 5 E

			
Art.Nr. 11907401

Handeenheid voor schuim

Druckspeicher Schaumgeräte Kunststoff

McProper Plus E Foam

			
Art.Nr. 11976601

			
Art.Nr. 11984901

Foam-Matic 1.25 E

Foam-Matic 5 E

			
Art.Nr. 11907601

Schuimpistool
Vario-Matic 1.25 PE

			
Art.Nr. 11975001

0.5 Liter

1.25 Liter

5 Liter

5 Liter

0.5 Liter

1.25 Liter

5 Liter

1.25 Liter

Handsproeier, zuigerdruk
tot maximum 15 bar,
verstelbare plastic sproeidop, flexibele zuigslang,
360°-functie

Handcompressiesproeier,
3 bar, spuitdop Fanjet,
veiligheidsventiel, vergrendeling met drukknop,
flexibele zuigslang,
360°-functie, EPDMpakkingen

Compressiesproeier, 3 bar,
verstelbare roestvrijstalen
sproeidop, veiligheidsventiel, EPDM-pakkingen

Compressiesproeier, 4 bar,
roestvrijstalen sproeidop
Fanjet, veiligheidsventiel,
aansluitventiel voor perslucht, EPDM-pakkingen

Handeenheid voor schuim,
zuigerdruk tot maximum
15 bar, plastic schuimkop,
flexibele zuigslang,
360°-functie

Handcompressie-eenheid
voor schuim, 3 bar, spuitdop voor schuim Fanjet
met rotatiefunctie, veiligheidsventiel, vergrendeling
met drukknop, flexibele
zuigslang, 75°-functie,
EPDM-pakkingen

Compressie-eenheid voor
schuim, 4 bar, spuitdop
voor schuim Fanjet met
rotatiefunctie, veiligheidsventiel, aansluitventiel
voor perslucht, EPDMpakkingen

Schuimpistool, ingebouwde schijf voor mengverhouding, instellingen
mengverhouding van 1.5 /
2.5 / 5 of 10 %

Belangrijk:
Vanwege verschillen in de omstandigheden (concentratie, temperatuur, enz.) en de samenstelling van chemicaliën/vloeistoffen zijn de aanbevolen kleurcoderingen zwart/
rood/blauw slechts richtlijnen en mogen ze niet als bindend worden beschouwd. Dit is de reden dat wij geen garanties kunnen geven met betrekking tot de juistheid van
onze aanbevelingen in individuele gevallen.

*beperkte weerstand
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