
Perfecte resultaten, 
telkens weer

BOYENS & DÜBÖR 
SPRAYMACHINES

Met Boyens & Dübör spraymachines 
verwerk je moeiteloos, snel én 
hygiënisch afmeet/snijoliën, glans- 
en lossingsmiddelen. Geen geknoei 
en veel zuiniger in gebruik! Dankzij 
uitgekiende spuitpistooltechnologie 
bereikt u telkens weer een perfect 
gelijkmatig spuitresultaat. Geschikt 
voor alle gangbare lossingsmiddelen 
voor bakvormen, vloeistoffen zoals 
water en harsvrije snijoliën voor 
het oliën van deegtrechters. En dat 
volledig zonder spraynevel!

Boyens KEG-Airless-
spuitsysteem
Handig spraysysteem voor het 
eenvoudig, zuinig en hygiënisch inoliën 
van bakplaten, bakvormen of trechters 
van afmeetmachines. Het simpel 
aansluiten van een speciale koppeling 
op een vat met lossingsolie of afmeet/
snijolie is voldoende. Het vat dient 
eerst met een compressor op druk te 
worden gebracht waarna u overal in de 
bakkerij bakplaten, bakvormen of uw 
afmeetmachine kunt inoliën. Wordt op 
locatie afgeleverd, geïnstalleerd en u 
krijgt een gratis demo.

Alle acties en aanbiedingen: 
www.beko-techniek.nl/acties

����
Genoemde prijzen zijn excl. BTW en gelden tot en met 30 november 2022. 

Geleverde machines kunnen visueel enigszins afwijken van getoonde afbeeldingen.

ACTIEPRIJS

€ 845

�

VAT 
30 LITER 

Boyens 
afmeet/snij- 

of lossing s olie 
naar keuze

+   

 8036440 
Boyens 
PCO-1 olie
Lossingsmiddel 30 liter

 8036580 
Boyens 
Schneideöl
Afmeet/snijolie 30 liter

Te bestellen in de webshop 
Beko-Groothandel.nl



Boyens Sprühboy 04S
Airless spraysysteem voor het 
aanbrengen van afglansproduct 
BackGlanz, vloeibaar ei of dun 
vloeibare oliën. Tankinhoud 5 liter, 
onderhoudsvrij, nevelarm spuiten, 
compleet met ei-spoelset en 
spiraalluchtslang voor aansluiting op 
een compressor. Afl evering, installatie, 
instructie en gratis demo.

Boyens BackGlanz tafel
Compacte, semi-automatische spraytafel 
met 5 spuitpistolen voor het aanbrengen 
van afglans- of vloeibare ei-producten 
op deegproducten. Uiterst verfi jnd, 
schoon en effi  ciënt. Ergonomische 
éénmansbediening, snel, effi  ciënt en 
zuinig. Enkel het plaatsen van bakplaat 
met maximale afmeting 600x800 mm 
voorzien van producten is voldoende. 
Door afneembare lekbak/tafel, 
meegeleverde spoelset/tank en 
voorgeprogrammeerde reinigings-
programma’s is de BackGlanz tafel 
eenvoudig schoon te maken. Wordt op 
locatie afgeleverd, geïnstalleerd en u 
krijgt een gratis demo.

Boyens Sprühboy 08S
Airless spraysysteem voor het 
aanbrengen van afglansproduct 
BackGlanz, vloeibaar ei of dun 
vloeibare oliën. Tankinhoud 15 
liter, op handige steekwagen met 
drukregelunit, onderhoudsvrij, 
nevelarm spuiten, compleet met 
ei-spoelset. Afl evering, installatie, 
instructie en gratis demo.

ACTIEPRIJS

€ 930

�

ACTIEPRIJS

€ 1.615

�

ACTIEPRIJS

€ 18.000*

�

6 LITER 
Boyens 

BackGlanz

+   

10 LITER 
Boyens 

BackGlanz

+   

10 X 10
LITER 
Boyens 

BackGlanz

+   

*normaal € 19.275,00 Genoemde prijzen zijn excl. BTW en gelden tot en met 30 november 2022. 
Geleverde machines kunnen visueel enigszins afwijken van getoonde afbeeldingen.



Dübör SPRAY-MASTER 
AM-20-M 
Verrijdbaar handsprayapparaat Airmix 
voor het verspuiten van alle type 
vloeibare oliën en emulsies. Deze 
zeer kwalitatieve machine is voorzien 
van een 20 liter RVS tank. De Dübör 
SPRAY-MASTER AM-20-M moet bij 
gebruik continu voorzien worden van 
luchtdruk. Wordt op locatie afgeleverd, 
geïnstalleerd en u krijgt een gratis 
demo.

Dübör SPRAY-MASTER 
AM-P-M
Verrijdbaar handsprayapparaat Airmix 
voor het verspuiten van alle type vloeibare 
oliën en emulsies. Deze zeer kwalitatieve 
machine is voorzien van een pneumatische 
pomp voor direct gebruik uit can en moet 
bij gebruik continu voorzien worden van 
luchtdruk. Is de can leeg, dan verwissel je 
hem eenvoudig voor een nieuwe, zonder 
te ontluchten. Het spraypistool heeft door 
de afzonderlijke product- en lucht toevoer 
een perfect en zuinig spuitpatroon. Wordt 
op locatie afgeleverd, geïnstalleerd en u 
krijgt een gratis demo.

Dübör SPRAY-MASTER 
AL-20-M
Verrijdbaar handsprayapparaat 
Airless voor het verspuiten van enkel 
dunne vloeibare oliën (afmeet/snij- 
en lossingsolie). Het spuitpatroon is 
prachtig gelijkmatig. Nadat de tank 
onder druk gezet is kun je urenlang 
sprayen (zonder continu aangesloten 
te zijn op een compressor). Mobiel 
en overal te gebruiken in de bakkerij. 
Wordt op locatie afgeleverd, 
geïnstalleerd en u krijgt een gratis 
demo.

een perfect en zuinig spuitpatroon. Wordt 
op locatie afgeleverd, geïnstalleerd en u 
krijgt een gratis demo.

een perfect en zuinig spuitpatroon. Wordt 
op locatie afgeleverd, geïnstalleerd en u 
krijgt een gratis demo.

geïnstalleerd en u krijgt een gratis 
demo.
geïnstalleerd en u krijgt een gratis 

ACTIEPRIJS

€ 2.480

�

ACTIEPRIJS

€ 3.740

�

ACTIEPRIJS

€ 1.750

�

4 CANS
Beko 

Huysmerk
naar keuze

+   

4 CANS
Beko 

Huysmerk
naar keuze

+   

4 CANS
Beko 

Huysmerk
naar keuze

+   



Wil je meer weten over onze Boyens en Dübör-actie?
Vraag uw accountmanager van Dübör of verkoopadviseur van Beko Techniek naar meer informatie.

Lars van de Ven 
verkoopadviseur regio Zuid

�  06 51 30 03 86
�  l.vd.ven@beko-techniek.nl 

Koen Mac Kenzie
verkoopadviseur regio Noord - Oost

�  06 22 48 20 45
�  k.mackenzie@beko-techniek.nl

Rob van Dommelen
verkoopadviseur regio Midden - West

�  06 30 44 62 09
�  r.v.dommelen@beko-techniek.nl

We helpen u met uw keuze! 
We beginnen natuurlijk met een nauwgezette 

inventarisatie zodat u zeker de machine 
aanschaft die het beste bij uw situatie past.

T 024 648 62 88 
verkoop@beko-techniek.nl

T 030 247 30 50
info@beko-groothandel.nlwww.beko-techniek.nl� www.beko-groothandel.nl�


