
GERMANY

DÜBÖR Groneweg
GmbH & Co. KG

Grüner Sand 72
32107 Bad Salzuflen

Tel  +49 5222 9344-0
Fax +49 5222 9344-50

info@dubor.de
www.dueboer.de 

ITALY

DÜBÖR Backtrennmittel-
und  Apparatebau AG

Gehrenstrasse 4
CH-5074 Eiken

Tel  +41 62 865 62 40
Fax +41 62 865 62 50

verkauf@dueboer.com 
www.dueboer.ch

SWITZERLAND

DÜBÖR Backtrennmittel-
und  Apparatebau AG

Gehrenstrasse 4
CH-5074 Eiken

Tel  +41 62 865 62 40
Fax +41 62 865 62 50

verkauf@dueboer.com 
www.dueboer.ch

NETHERLANDS

DÜBÖR Nederland b.v.

De Kreek 10
4906 BB Oosterhout

Tel  +31 162 42 11 11
Fax +31 162 42 11 16

info@dubor.nl
www.dueboer.com

FRANCE

DÜBÖR France S.A.S.

RD 52  
68490 Ottmarsheim

Tel  +33.3.89.83.25.83
Fax +33.3.89.26.27.99

dubor@dubor-france.fr 
www.dubor-france.fr

CROATIA

DUBOR d.o.o.

Druge Poljanice 4
10040 Zagreb

Tel  +385 1 65 23 882
Fax +385 1 65 28 134

info@dubor.hr
www.dueboer.com

SPAIN

DUBOR CANARIAS S.L.

Plaza Ayuntamiento, 5
08187 Santa Eulalia de Ronçana

Tel  +34/93/570.15.11
Fax +34/93/570.20.83 

duborat@dubor.es
www.dueboer.de

MALAYSIA

DÜBÖR Asia LTD

Jalan Jumidar Buyong
87000 Labuan F.T. Malaysia

Tel  +60 87 425 619
Fax +60 87 417 412

sales@duborasia.com
www.dueboer.com

INTERNATIONAL

POSTREKOVACIA  
TECHNIKA - PREHĽAD
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Príslušenstvo

TSA 800

 ▪ S dopravníkovým pásom
 ▪ Postrekovacie zariadenie pre  

separačné prostriedky
 ▪ Spôsob konštrukcie: moduly
 ▪ Dĺžka pásu 1710 - 3000 mm
 ▪ Riadenie: manuálne alebo SPS

SBB-800-1200

 ▪ Naolejovanie oceľového pásu
 ▪ Šírka pásu 800 - 1200 mm
 ▪ Rovnomerný nános cez dýzy 

DÜBÖR
 ▪ Regulátor separačného  

prostriedku
 ▪ Automatické zásobovanie 

separačným prostriedkom

Príslušenstvo

PSU  
Precízna postrekovacia jednotka

 ▪ Potraviny, sladkosti, farmaká
 ▪ Pre všetky tekuté a pastovité 

médiá
 ▪ Dávkovanie od 1/1000 ml na 

postrekovací proces a kavitu
 ▪ Nepretržitá výroba 24/7

TSA 800

 ▪ Nadstavbové zariadenie
 ▪ Postrekovacie zariadenie pre 

separačné prostriedky
 ▪ Nadstavbové zariadenie pre 

existujúce dopravníkové pásy

TSA 800

 ▪ Prídavné zariadenie
 ▪ Postrekovacie zariadenie pre  

separačné prostriedky
 ▪ Prídavné zariadenie pre existujúce 

dopravníkové pásy

TSA 800

 ▪ S dopravníkovým pásom
 ▪ Postrekovacie zariadenie pre  

separačné prostriedky
 ▪ Spôsob konštrukcie: moduly
 ▪ Dĺžka pásu 1710 - 3000 mm
 ▪ Riadenie: SPS
 ▪ remote maintenance

PSU
Precízna postrekovacia 
jednotka



TSA 5

 ▪ Ručné nízkotlakové postrekova-
cie zariadenie

 ▪ malé, kompaktné postrekovacie 
zariadenie

 ▪ vyžaduje malé priestorové ka-
pacity, prenosné

 ▪ Tlaková nádoba z nerezovej 
ocele

 ▪ 5 litrov 

TSA 10

 ▪ Ručné nízkotlakové postreko-
vacie zariadenie

 ▪ Kompaktné stolové zariadenie
 ▪ pneumatické
 ▪ Tlaková nádoba z nerezovej 

ocele
 ▪ 10 litrov

TSA 20

 ▪ Mobilné ručné postrekovacie 
zariadenie

 ▪ pojazdné
 ▪ Nízkotlakové / airmix
 ▪ Tlaková nádoba z nerezovej 

ocele
 ▪ 19,5 litrov 

TSA 38

 ▪ Nízkotlakové postrekovacie 
zariadenie

 ▪ pojazdné
 ▪ Tlaková nádoba z nerezovej 

ocele
 ▪ Vypúšťací kohútik 
 ▪ 38 litrov 

Spray-Master AM-P-M

 ▪ Mobilné postrekovacie zaria-
denie

 ▪ všetky separačné prostriedky 
 ▪ pojazdné
 ▪ Nízkotlakové / airmix
 ▪ pre kanister s objemom 15 

litrov

Spray-Master AM-KEG

 ▪ Mobilné postrekovacie zariadenie
 ▪ všetky separačné prostriedky
 ▪ pojazdné
 ▪ Nízkotlakové / airmix
 ▪ Systém KEG 30 litrov

Spray-Master AM-P-T / AM-P-W

 ▪ Postrekovacie zariadenie pre všet-
ky separačné prostriedky

 ▪ Nástenné alebo stolové zariadenie
 ▪ priestorovo úsporné
 ▪ Nízkotlakové / airmix
 ▪ použiteľné všetky veľkosti balenia

Spray-Master AM-20-M

 ▪ Mobilné postrekovacie zaria-
denie

 ▪ všetky separačné prostriedky
 ▪ pojazdné 
 ▪ Nízkotlakové / airmix
 ▪ 19,5 litrov

TSA 280 M

 ▪ Postrekovacie zariadenie na 
 ▪ separačné prostriedky, elektrické 
 ▪ Podvalník VA 
 ▪ všetky separačné prostriedky a 

emulzie
 ▪ pre kanister s objemom 15 litrov 

TSA 200

 ▪ Postrekovač airless s podvalníkom, 
hadicou a striekacou pištoľou 

 ▪ pre nízkoviskózne separačné pro-
striedky

 ▪ pojazdné a použiteľné všade
 ▪ Tlaková nádoba z nerezovej ocele
 ▪ 19,5 l (optimálne pre jednorazové 

kanistre s objemom 15 litrov) 

TSA 300

 ▪ Postrekovač airless s podvalníkom 
a rukoväťou, hadicou, striekacou 
pištoľou a záchytnou miskou 

 ▪ pre nízkoviskózne separačné pro-
striedky

 ▪ voliteľne s predsádkou na čapovanie
 ▪ pojazdné a použiteľné všade 
 ▪ Recyklačný systém KEG 30 l 

TSA 280 W

 ▪ s nástenným držiakom na 
3-litrový kanister 

TSA 280 B

 ▪ s korčekom 0,7 l

Ručné postrekovacie 
zariadenia
Nízkotlakový airmix

Ručné postrekovacie 
zariadenia
Elektrické

Spray-Master  AL-P-T / AL-P-W

 ▪ postrekovače pre všetky riedke 
separačné oleje 

 ▪ nástenná aj stolová jednotka
 ▪ je možné použiť všetky veľkosti 

nádob

Spray-Master AL-KEG

 ▪ Mobilné postrekovacie zaria-
denie 

 ▪ pre nízkoviskózne separačné 
prostriedky

 ▪ Recyklačný systém KEG 30 l 

Spray-Master AL-5,7

 ▪ Postrekovacie zariadenie pre 
nízkoviskózne separačné 
prostriedky

 ▪ 5 litrov 

Spray-Master AL-P-M

 ▪ Mobilné postrekovacie  
zariadenie 

 ▪ pre nízkoviskózne separačné 
prostriedky

 ▪ priamo z kanistra 
Spray-Master AL-10

 ▪ Postrekovacie zariadenie pre 
nízkoviskózne separačné 
prostriedky

 ▪ 10 litrov 

Spray-Master AL-20-M

 ▪ Mobilné postrekovacie  
zariadenie pre nízkoviskózne 
separačné prostriedky

 ▪ Tlaková nádoba z nerezovej 
ocele

 ▪ 19,5 litrov 

Ručné postrekovacie 
zariadenia 
Airless AL

Ručné postrekovacie 
zariadenia 
Airless AL

Ručné postrekovacie 
zariadenia 
Airless AL

Ručné postrekovacie 
zariadenia
Elektrické

Ručné postrekovacie 
zariadenia
Nízkotlakový airmix

Ručné postrekovacie 
zariadenia
Nízkotlakový airmix


