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De biertapautomatisering van 
Van Duijnen

Er zijn  drie manieren waarop Van Duijnen de uitgifte van bier

automatiseert:

• De luchtgestuurde biertap

• De elektrische bierpomp

• Flowmeters

‘Pilaarzuil’ Van Duijnen ‘Rover’ brouwerij Heineken ‘Ice Cold’ brouwerij Heineken ‘Ossenhoorn’ Van Duijnen

De biertap staat symbool voor gezelligheid. Voor het ambacht van

de barman. Voor warmte en plezier. En zo hoort het ook te zijn

en te blijven. Elke horeca-ondernemer met één of meerdere

biertappen weet echter dat met tappen veel verloren gaat.

Er wordt gemorst, weggegeven en misgetapt. Niet meer!

Want Van Duijnen automatiseert uw biertap op zo’n

manier dat de uitstraling van uw biertap behouden

blijft en u toch kunt profiteren van de vele voordelen

die automatisering biedt. Uw klanten merken

niets van de automatisering. Behalve dat ze

sneller en altijd een perfect biertje krijgen. 

Van Duijnen
werkt samen 

met alle 
bierbrouwerijen 

en koppelt 
aan vrijwel 
alle kassa’s

De luchtgestuurde biertap (Quick Vane Tap), is

een gepatenteerd product van Van Duijnen en is tevens de

meest gekozen bierautomatisering. In plaats van handbedie-

ning, stuurt een luchtmotor in het bovenste gedeelte van de

bierpomp de bierkraan aan, waardoor gedoseerde biertjes

automatisch getapt worden.

Eigenschappen van de luchtgestuurde biertap:

• Geen warmteoverdracht op bier

• Hoge tapsnelheid

• Gemakkelijk te reinigen

• Handbediening mogelijk

• In diverse modellen aan te brengen

De luchtgestuurde biertapkop kan geplaatst worden op vele

soorten bierzuilen. Al deze bierzuilen kunnen in de stijl van uw

eigen brouwerij worden aangepast, maar ook naar eigen wens.

De foto’s in deze brochure zijn voorbeelden van reeds geauto-

matiseerde biertaps.



‘Amsterdammer’ brouwerij Inbev ‘Ossenhoorn’ brouwerij Grolsch ‘Bolderdijk’ 2 kraans bierzuil ‘Art Deco’ 4 kraans bierzuil

De elektrische bierpomp wordt vooral toegepast

als er meerdere kranen op een bierpomp zijn vereist. Naar

keuze kan ook handmatig worden getapt.

Eigenschappen van de elektrische bierpomp:

• Zeer geschikt voor locaties met beperkte ruimte

• Vele tapkranen mogelijk

• In diverse modellen aan te brengen

BESTURINGSKAST

BIER

automatisering van bier

Flowmeters
Wilt u de uitgifte van bier uit uw bestaande biertap wel regi-

streren maar niet doseren? Dan kan er een flowmeter bij u

geïnstalleerd worden. Met een flowmeter heeft u altijd inzicht

in de getapte hoeveelheid bier zonder dat het bier per glas

gedoseerd wordt.

Onderhoud en service
Met een onderhoudscontract bij Van Duijnen  bent u altijd

zeker van een optimaal werkend systeem. Periodiek wordt

het systeem nagekeken, schoongemaakt en worden onder-

delen indien nodig vervangen. Mocht er ondanks  toch iets

mis gaan, dan staat de monteur snel bij u op de stoep, 24 uur

per dag, 7 dagen per week.

Voordelen van 
tapautomatisering:

De voordelen van de elektrische bierpomp:

• Besparing van minimaal 20% op uw bierinkoop.

• Controle over de getapte en aangeslagen biertjes.

• Desgewenst directe registratie naar uw administratie.

• Gemak; altijd de juiste hoeveelheid in een glas.




