www.birchmeier.com
SMART UND SWISS

Vertrouwde Zwitserse kwaliteit

Producten van Birchmeier

De tuinproducten van Birchmeier:
veelzijdig, betrouwbaar en langlevend

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.

Het juiste product om te
• Sproeien
• Schuimen
• Verstuiven
• Tanken
• Strooien

Wat wij
bieden

• Toonaangevende productkwaliteit
voor professionals en particulieren
• Breed scala aan spuitapparatuur,
schuimreinigers, dispensers en doseersystemen,
plus een uitgebreid assortiment aan accessoires
om optimale oplossingen te garanderen

Voor ons is «Made in Switzerland»
een engagement voor het leveren

10 Jaar

Onderdelen en
service garantie

van kwaliteit en betrouwbaarheid.

Reparaties en onderhoud! Wij
garanderen de levering van reserveonderdelen voor maximaal 10 jaar,

We hebben altijd onze producten ontwikkeld,

zodat onze klanten er zeker van kunnen zijn op

geproduceerd en geassembleerd in Zwitserland.

lange termijn te profiteren van de kwaliteit van

Sinds 1876.

Birchmeier producten.

• Brede marketing en sales support

Uitgebreid assortiment onderdelen en accessoires

• Krachtige logistiek voor seizoensgebonden eisen

voor een optimale werking en een maximale

• Door ons ontwikkelde innovatieve producten

levensduur.

voor maximale voordelen voor de klant

VERKRIJGBAAR BIJ UW BIRCHMEIER PARTNER
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Birchmeier – Uw competente partner voor spuiten, schuimen en doseren.

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

Handsproeier
•
•
•
•

Producten voor
specifiek gebruik

Sproeien onder elke hoek (360° functie)
Hoogwaardige sproeikop
Regelbare sproeidop
Geschikte sproeier voor elke toepassing

Foxy Plus

Super McProper Plus

Unieke Birchmeier producten
voor bemesting, toepassing van
nematoden, rozen- en buxusbehandeling, orchideeën etc.

Aquamix 1.25 V

AquaNemix 1.25 V

Melua 0.5

Solution Collection
Urban Star 1.75

Florajet

Rose Star 1.25

Handdrukspuiten
Drukspuiten
• Stabiele tank met 3 of 5 liter vulinhoud
• Modellen voor verschillende
toepassingen
• Robuust veiligheids- en
ventilatieventiel
• Verstelbare universele
sproeidop
• Geschikt voor alle
toepassingen

Rugsproeiers
Garden Star 3

Organic Star 5

Astro 5

Profi Star 5

Sproeidoppen (regelbare, vlakstraal, etc.)
Spuitkappen en Sproeibomen
Telescopische lansen
Handventielen en verlengstukken

Super Star 1.25

Handmatig of met accu
10, 15 of 20 L vulinhoud
Eenvoudig toegankelijke externe pomp
Robuust tot in elk detail
Uitgebreid accessoirepakket

Ergonomische handdrukspuit tot 3 bar
Sproeien onder elke hoek (360° functie)
Verstelbare en beweegbare messing sproeidop
Grote vulopening
Geschikt voor alle toepassingen

Spray-Matic 1.25 P

Speciale producten
Speciale Birchmeier producten om
te verstuiven, tanken en te strooien:
Bobby 0.5 – exact stof. Rapidon 6 –
Tanken met een druk op de knop.
Granomax 5 – korrelstrooier met
doseerfunctie.

ACCU R
E
POW

Hobby Star 5

Meer accessoires
en onderdelen
vind u op:
www.birchmeier.nl

Accessoires / onderdelen
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Bobby 0.5

REA 15
Sproeibomen

Granomax 5

RPD 15

Vario Gun

Spuitkap ovaal

Spuitkap 12.5 cm

Biofilter

Lans 1 m

Telescopische lans 0.45 - 0.9 m

W
NIEneUratie

Rapidon 6

Iris 15

ge

Voor meer producten: www.birchmeier.nl
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