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Spits t e ch n o lo g i e c o nf or m m e t d e

verwachtingen van de markt

De toewijding van Brunswick om de beleving van het bowlen te verbeteren is tegenwoordig nog even duidelijk als die 150
jaar geleden was. Brunswick continueert die traditie met een sterke verbintenis aan onderzoek en ontwikkeling, technische
ontwikkelingen en ‘’on- site’’ opleiding voor eigenaren en techniciens.
Van Throbot – onze ultramoderne balgooirobot – tot onze toegewijde 3C’s (conditioners, cleaners & cloths) ontwikkelingsteam,
Brunswick investeert continu in voortschrijdend wetenschappelijk onderzoek om bowlingproducten te testen en te verbeteren.
Als leidend fabrikant van alles in de bowlingindustrie is Brunswick in de unieke positie om er voor te zorgen dat ieder component
in harmonie werkt met alle andere producten om het maximale te bereiken voor de sport en uw bedrijf.
De status van Brunswick als exclusief lane maintenance leverancier voor de Professional Bowlers Association toont onze leidende
positie in baanonderhoud. Naast de PBA worden onze 3C producten, baanonderhoudsmachines met Direct+ technologie en
toegewijd personeel ingezet om het baanonderhoud uit te voeren op honderden toernooien in de US en over de hele wereld waar
de inzet het hoogst is.
Of u nu toernooien organiseert of gericht bent op recreatieve bowlers, Brunswick waardeert uw bedrijf. Daarom laten we onze
ingenieurs rekenen, formuleren en testen om er zeker van te zijn dat onze producten aan de hoogste kwaliteits-, technologische
en werkingseisen voldoen. Dit wordt ondersteund door de 24/7/365 hulp van het Brunswick technisch serviceteam.
Met Aftermarket Product Specialisten in Noord-Amerika en toegewijde distributeurs in meer dan 60 landen in de hele wereld,
krijgt u altijd de beste werking voor de beste prijs als u kiest voor Brunswick baanonderhoudsproducten.
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CONDITIONERS
Wij begrijpen het belang van
een conditioner die voldoet
aan de unieke condities van
uw bowlingcentrum.

Logic™

62-860162-005 5 gallon
Viscositeit: 43.0
Oppervlaktespanning: 25.0
Lubricity: Laag
VI: 180

Logic, geïntroduceerd in 2010, is een blend van hoogwaardige
Zweedse oliën met een verbeterd additieven pakket. Het
resultaat is een lage-lubricity conditioner die lang blijft liggen
en een goede balreactie op minder agressieve oppervlakken.

meets real-world expectations

Of u nu 60 synthetische
banen hebt met een focus
op leagues, of een centrum
met 6 houten banen dat
gebruikt wordt voor recreatie
bowlen, wij hebben de juiste
conditioner voor u.

Throbot test resultaat pag. 8

Cutting-edge technolo
Nieuw

Alle Brunswick conditioners
zijn samengesteld om de
hoogst mogelijke werking
te garanderen inclusief:
Stabiliteit, duurzaamheid,
minimale transitie en
consistentie. Ze zijn 100%
silicone vrij om makkelijker
schoonmaken toe te laten.

Hoogwaardige
Zweedse olie.

Duurzaam en onvatbaar
voor carry down.

Consistente werking.

Aangeraden voor
pomp en injector
baanonderhoudsmachines.
Gemengd voor top werking op lage
wrijvingsoppervlakken; veelzijdig
genoeg voor gebruik op alle
oppervlakken.
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Minimaliseert het negatieve
effect van carry down op bal
beweging.

Connect™

62-860160-005 5 gallon
Viscositeit: 33.0
Oppervlaktespanning: 24.5
Lubricity: Medium-Laag
VI: 277

gy

Nieuw

Sinds zijn introductie, combineert de populaire 		
Connect ultra moderne technologie met de verwachtingen
die gesteld worden aan deze producten. Connect gebruikt
hoogwaardige Zweedse oliën met een uniek additieven 		
pakket om er voor te zorgen dat u langere patronen kunt
neerleggen zonder het risico dat u de buitenste boards 		
kwijtraakt.

• Hoogwaardige Zweedse olie
• Duurzaam en ongevoelig voor carry down
• Consistente werking
• Voor gebruik op alle baanoppervlakken
• Aangeraden voor pomp en injector baanonderhoudsmachines
	Throbot test resultaat pag. 8

A22®W22

62-860205-005 5 gallon
Viscositeit: 22.0
Oppervlaktespanning: 24.5
Lubricity: Hoog
VI: 234

A22 W22’s verbeterde additieven pakket gecombineerd
met een speciale blend van Zweedse oliën creëert een 		
makkelijk te gebruiken product. Deze baanconditioner 		
met hoogwaardige werking geeft weinig carry down en 		
kan makkelijk verwijderd worden met de normale dagelijkse
schoonmaak.
• Hoogwaardige Zweedse olie
• Patroon en technicien vriendelijk
• Samengesteld voor alle baantypen
• Aangeraden voor gebruik in wick/pad pomp en injector
baanonderhoudsmachines.
Throbot test resultaat pag. 9
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CONDITIONERS
Absolute Control®
62-860143-005 5 gallon

Control®

62-860046-005 5 gallon

Control LV®

62-860141-005 5 gallon

Absolute Control combineert de formule en de
ingrediënten van Brunswick’s zeer succesvolle
Absolute HV and Control conditioners voor 		
duurzaamheid, flexibiliteit en makkelijk schoon
te maken.
Control and Control LV conditioners geven lang
blijvende patronen, reduceren carry down en geven
betere balreactie.
Control LV’s gereduceerde viscositeit verbetert de
doorvloeiing van wick/pad baanonderhouds- 		
machines.
• Absolute Control – 100% solids, 19.0 viscositeit
• Control – 100% solids, 35.0 viscositeit
• Control LV – 100% solids, 28.0 viscositeit
• Duurzame patroonwerking game na game
• Geformuleerd voor verenigbaarheid met alle
baanoppervlakken
• Verkrijgbaar in 5 gallon flessen
• Makkelijk te verwijderen met alle Brunswick cleaners
	Throbot test resultaat pag. 9

Command™

62-860022-005 5 gallon

Absolute HV™

62-860106-005 5 gallon

Command is getest op Throbot® en bewezen in leagues over de
hele wereld.
Het is samengesteld om te voldoen aan de tegenwoordig veel
gebruikte High performance bowlingballen en krachtige bowlers.
Krijg betere baancondities met Absolute HV, een bewezen
Europese baanconditioner.
• Command – 100% solids, 22.0 viscositeit
• Absolute HV – 100% solids, 19.0 viscositeit
• Consistente werking in drukke centra
• Werkt goed op alle baanoppervlakken
• Makkelijk te verwijderen met iedere Brunswick baancleaner
• Aangeraden voor wick/pad pomp en injector baanonderhoudsmachines
Throbot test resultaat pag. 9

8 | www.valcke-bowling.com

LANE CONDITIONER AANBEVELINGEN
CONDITIONERS VOOR GEBRUIK IN POMP MET Transfer SYSTEMEN EN machines met 39 INJECTORen DIRECTe AANBRENGING OP DE BAAN
Baantype 	ondergrond

Recreatie centrum	

League centrum

Hout met Barricade/Guardian

Alle

Absolute Control, A22 W22, Command

A22 W22, Absolute Control

Hout met waterbasis finish

Alle

Absolute Control, Command

A22 W22, Absolute Control, Control

Hout met Moisture Cure
Urethane finish of 100% Solids
Epoxy finish

Alle

A22W22, Absolute Control

A22 W22, Command, Control100%

Hout met Lane Shield

Alle

A22W22, Control

Control, A22 W22

AMF HPL 9000, 1/2” DBA IQ,
7/16” Anvilane™

Alle

Connect, Absolute HV

Connect, Control, A22 W22

Nieuwere Brunswick Pro Lane,™*
3/8” Anvilane, AMF SPL,
Murrey Pathfinder II,
System 300, Mendes

Alle

Connect, A22 W22, Absolute HV

Connect, Logic, Control

Brunswick Pro Lane**

Uitstekend

Logic, Control

Logic, Connect, Control

Brunswick Pro Lane**

Voldoende

Connect, Absolute HV

Logic, Connect, Control

CONDITIONERS VOOR GEBRUIK IN WICK/PAD WITH TRANSFER SYSTEEM MACHInes
Baantype	

Ondergrond

Recreatie centrum	

League centrum

Hout met Barricade/Guardian

Alle

A22 W22, Absolute HV

A22 W22, Absolute Control

Hout met waterbasis finish

Alle

Absolute Control, Command

A22 W22, Control LV, Absolute Control

Hout met Moisture Cure
Urethane finish of 100% Solids
Epoxy finish

Alle

A22W 22, Command, Absolute HV

A22W22, Command

Hout met Lane Shield

Alle

Control LV, A22 W22

Control LV, A22 W22

AMF HPL 9000, 1/2” DBA IQ,
7/16” Anvilane

Alle

A22 W22, Command

Control LV, Absolute Control,

Nieuwere Brunswick Pro Lane,*
3/8” Anvilane, AMF SPL,
Murrey Pathfinder II,
System 300, Mendes

Alle

A22 W22, Absolute HV

Control LV, Absolute Control, A22W22

Brunswick Pro Lane**

Alle

A22W22, Absolute HV

Absolute Control, A22W22

* geïnstalleerd in 2005 of later, typisch met textured approaches
**geïnstalleerd voor 2005, typisch met non-textured approaches
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BAANCONDITIONERS – THROBOT TESTRESULTATEN
Throbot®, Brunswick’s ultra moderne balgooirobot, werd in de late jaren ’90 ontworpen voor de ontwikkeling van bowlingballen. Sinds 2000,
hebben we deze test technologie gebruikt om high performance conditioners en cleaners te testen. Anders dan menselijke bowlers, kan Throbot
de worp van een bal keer op keer perfect herhalen. Dit betekent dat iedere variatie in het pad van de bal en de balsnelheid geheel kan worden
toegeschreven aan de verschillende formules van de conditioners.
Brunswick heeft deze data gebruikt om de formules van de producten te finetunen om zo de gewenste werkingskarakteristieken te verkrijgen.
Throbot tests geven objectieve en vergelijkbare data over de werking van conditioners.
• Olievoorspelbaarheid is de mate waarin de duurzaamheid van de conditioner gemeten wordt. Het geeft weer hoe lang de olie vast 		
blijft zitten in het oliepatroon voordat het op begint te raken en de werkingskarakteristieken van de baan beginnen te veranderen. Duurzamere
conditioners hebben hogere waarden.
• Backendvoorspelbaarheid geeft de stabiliteit van de hoek van inkomst weer als gevolg van carry
down aan het einde van het oliepatroon. Op conditioners met hogere waarden zullen ballen 		
minder op carry down reageren en zullen een consistentere back end reactie hebben.
• Verlies van snelheid bepaalt de weerstand tegen de bal als deze door het patroon 			
beweegt. Conditioners met lagere waarden komen beter tot hun recht op agressievere
baanoppervlakken, terwijl die met hogere waarden beter matchen op lage frictie
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Cleaners

Max10

62-860239-025 2,5 gallon

Max20™

62-860239-000 ca. 1/2 liter

Brunswick’s nieuwste geconcentreerde cleaners, MAX10
en MAX20, reinigen zelfs zeer sterke conditioners in één
passage. Milieuvriendelijke BGreen™producten, hun
kleinere verpakking staat u toe om makkelijker op te slaan
en te gebruiken. Beide cleaners zijn wateroplosbaar.

R eady to Bgreen ?

Nieuw

Brunswick BGreen
baancleaners – en de
universele Pin Cleaners
– zijn biologisch
afbreekbaar en staan u
toe om uw
banen te reinigen met
milieuvriendelijke
middelen.
BGreen cleaners
voldoen aan de
eisen voor biologisch
afbreekbare
oplosmiddelen
gedefinieerd door het
Europese parlement.

Snelwerkend
voor uitzonderlijke
baanreiniging.
Klaar voor direct
gebruik, voeg alleen
water toe –geen
wachttijd om op te
laten lossen.

Concentraten
gebruiken betekent
minder vrachtkosten
en minder gebruik van
opslagruimte.

10 MAX20’s flesjes maken 25
gallon product in vergelijking
tot een 5 gallon fles 4:1
cleaner.

Milieuvriendelijke en
ongevaarlijke Bgreen
producten.

werkt met alle
baanreinigings
apparatuur.

Voor gebruik op alle
baan oppervlakken.
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MAX10’s 2.5-gallon fles
maakt 10% meer product
dan een 5 gallon fles 4:1
cleaner.

Authority22®

62-860206-005 5 gallon

Authority22’s cleaner formule reflecteert de laatste vooruitgang
in oppervlakte actieve stoffen. Het geeft snelle en superieure
reinigingskracht om zelfs de zwaarste conditioners van uw
banen te verwijderen.
• Speciale antischuim toevoeging voor grote tanks
• Reinigt in één passage
• Gegarandeerde premium werking

Judge™

62-860066-005 5 gallon

Geformuleerd met een verbeterde combinatie van additieven, 		
reinigt Judge Zweedse, synthetische en oliën op mineralen-		
basis. Judge is een niet gevaarlijke cleaner die gebruikt kan 		
worden in alle pomp of injector baanonderhoudsmachines.
• Baancleaner op waterbasis
• Superieure werking
• Lekker fris parfum
• Alleen voor automatische baanreinigingsmachines

Invincible®

62-860055-005 5 gallon (fles)
62-860055-030 30 gallon (vat)

Nog steeds een Brunswick topproduct: Invincible reinigt zelfs
de zwaarste baan oliën. Zijn formule is snelwerkend voor de
baanonderhoudsmachines van deze tijd.
• Baancleaner op waterbasis
• Speciale additieven verzekeren dat het zelfs de zwaarste
baanoliën reinigt
• Gegarandeerde werking
• Alleen geschikt voor automatische baanreinigingsmachines
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CLOTHS

8460QC

61-860290-000 (4 rollen/doos)

8460QC gebruikt hetzelfde bewezen oersterke materiaal dat in
de 8460XL blauwe doek zit, maar heeft een snel verwisselbare
plastic kern. Dit nieuwe ontwerp zal u tijd besparen en uw banen
schoonschrobben.

Nieuw

• Bespaart tijd
• Gebruiksvriendelijk
• Elimineert complicaties
• Voor gebruik met
wick/pad en pomp
baanonderhoudsmachines
• 18,29 m per rol
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Authority22/Envoy
Duster doek

62-860207-000 (4 rollen/doos)

Reinigt de baan voordat cleaner aangebracht is. Het
proces gebruikt minder doek en helpt de cleaner direct
in te werken op de conditioner en niet op het stof op de
oppervlakte.
• Waterbestendige kern
• Speciale vezel maximaliseert de scrubwerking
• Absorbeert stof en cleaner snel
• Voor gebruik in Brunswick injector baanonderhoudsmachines
• 18,29 m per rol

Red Edge Lino CLOTH

61-860168-000 (3 rollen/doos)
52-860078-000 (4 rollen/doos)

Red Edge Lino-Duster Doek bevat sterke en lange vezels die vuil
vasthouden en verbeteren zo de reinigingswerking.
• Verwijdert vuil en laat het oliepatroon onaangeroerd
• Beschikbaar in twee maten om te passen in vele baandusters
• 30,45 m per rol
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Approach producten

Naast de pinsetters en de banen hebben bowlingcentra vele
andere onderhoudsbehoeften. Brunswick biedt een volledige lijn
reinigings - en onderhoudsproducten om uw bowlingcentrum
goed draaiende te houden. Van vlekreinigers tot pindeck
behandelaars, Brunswick heeft alle middelen die u nodig heeft.

Approach MOP

62-860095-000 Complete mop
62-860096-000 Vervangmop

• Brede mop, ideaal voor het schoonmaken van de approach
• Mop is machinewasbaar en kan makkelijk vervangen worden.

Approach dry slide

61-860210-600 Bus ca 0,33 l

• Niet-bijtend poeder tegen kleverige approaches
• Te gebruiken op zowel houten als synthetische
approaches

IPA99 Synthetic Approach Cleaner
61-860254-000 1/4 gallon met sprayer

• IPA99 reinigt approaches zeer effectief en creëert
zo de ideale approachomstandigheden na spot
cleaning
• Bestrijdt vocht op synthetische approaches
• Enkel bruikbaar op synthetische approaches
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Approach Spot Cleaner
62-860034-001 1 gallon

• Verwijdert vuil en schoenafdrukken snel en efficiënt
• Op solvent-basis, droogt snel
• Voor gebruik op alle approach oppervlaktes

Approach Treatment
62-860078-001 1 gallon

• Verbetert de glijcondities op approach
• Langdurige en effectieve behandeling op zowel houten als
synthetische approaches

Armor Slide

62-860024-000 2 gallon kit

• Verbetert de algemene approach-prestaties
• Enkel bruikbaar op synthetische approaches

BOEN MACHINE

105 Boenmachine
10538 Polishing pad 35 cm
10542 Polishing pad 42 cm

• Handige machine voor het schoonmaken van de aanlopen
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Andere schoonmaakproducten
Precision gutter & capping mops
62-860093-000 Set van 2 volledige mops
62-860094-000 Set van 2 mop-doeken

• Maakt zowel de capping en de goten schoon
• Eén mop heeft een grotere kop voor het schoonmaken van de
balreturn
• Wendbare steel voor makkelijke handeling
• Beide mops zijn machinewasbaar en makkelijk af te nemen

CHANNEL MOP

62-860101-000 Channel mop
62-860103-000 Refill channel mop

• Handige mop voor het ontstoffen van de goten
• Wasbare, herbruikbare refill

PIN DECK Treatment

62-860138-000 Kit 2 gallon + spray bottle

Dit product is een effectief middel voor problemen met ‘out of
range’ of sliding van de kegels.
• Gebruiksvriendelijk
• Enkel verstuiven en laten drogen
• Zowel voor houten als kunststof pindeck
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SCHUURproducten

Het onderhouden, herstellen, schuren en lakken van uw houten
banen is een heus werk. Naast een sterk gamma in schuur - en
lakproducten, kan Valcke Bowling Service ook instaan voor het
het onderhoud van uw houten banen.
Contacteer ons voor meer info en/of een vrijblijvende offerte.
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Kegels

Score King Kegels

63-861180-167 Crown – Fluo logo
63-861182-167 Stripe – Fluo logo

Winsome Kegels
Winsome - Fluo logo

S urly n coat i n g

De Score King & Winsome kegels
geven spelers de kans hoog te
scoren en bezitten tevens de nodige
eigenschappen voor een maximale
duurzaamheid.

Alle Brunswick kegels
zijn voorzien van een
duurzame Surlyn
coating. Surlyn is een
high-performance
hars gekend voor zijn
uitstekende veerkracht
en schokbestendigheid.
Surlyn is dezelfde coating
die gebruikt wordt
bij high-performance
golfballen.

GLOW-IN-The-DARK
De Score King en Max
kegels bevatten UV
componenten voor een
ultra wit resultaat onder
standaard verlichting;
nog helderder bij UV
verlichting.
Kegels met een fluo logo
hebben een verbeterd
logo voor extra glans
onder UV lampen.

Het coating systeem,
bestaande uit meerdere
lagen, houdt de kegels
wit en geeft ze een
intense fluorescentie.

Score King en Winsome  kegels
zijn USBC goedgekeurd.
Door de Surlyn coating
is een grotere houten
kern mogelijk wat
een maximale sterkte
verzekert.

De coating is makkelijk te
reinigen en blijft langer wit.
Gemaakt uit het beste
esdoorn hout voor een
maximale duurzaamheid.

Score King kegels zijn voorzien
van een solide zwarte nylon
locked-in basis.
Keuze uit kegels met kroon
of streep.
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Winsome kegels hebben een neutrale
locked-in basis die op zijn plaats blijft.

gekleurde max kegels
MAXGR - Groen
MAXOR - Oranje
MAXG - Geel
MAXMAG - Roze

Verleng plezierige momenten met deze leuke
en kleurrijke Max kegels. Vervang de kegel
vooraan of de hele set voor een nieuwe
variatie op het spel of voor het toekennen van
prijzen. Verkrijgbaar in 4 heldere, effen kleuren.

Verjaardag kegels

62-861092 Happy Birthday

Laat uw spelers hun verjaardag vieren met
deze speciale verjaardagskegel met een
kroontje en de tekst “Happy Birthday”.
De “Happy Birthday” kegel is een houten
esdoorn kegel met Surlyn coating waarop
ook een handtekening kan geplaatst worden.
Verkrijgbaar per stuk.

Trofee kegels

63-861157-000 Houten trofee kegel

Ideaal voor speciale gelegenheden zodat uw
spelers uitzonderlijke scores of gebeurtenissen
kunnen in de kijker zetten. De trofee kegel
is gemaakt uit esdoorn en voorzien van een
transparante film. Hij kan gebruikt worden
bij verjaardagsfeestjes voor het aanbrengen
van handtekeningen of bij andere speciale
gelegenheden.

Universele kegel reiniger

PIN CLEANING MACHINE

Hou uw kegels glanzend en nieuw met deze
geavanceerde kegelreiniger.

Eenvoudig ouderhoud van uw kegels met deze pin cleaning machine.

63-860354-005

• Verwijdert vuil van uw kegels
• BGreen product – biologisch afbreekbaar en
milieuvriendelijk
• Kan zowel handmatig als machinaal gebruikt
worden
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Verhuurschoenen

Verhuurschoen Premium
VELCRO+maat Velcro sluiting
LACES + maat Veters

Konden we maar op alles zo’n rendement van onze investering krijgen
zoals met de Premium verhuurschoenen van Brunswick. Met het
bovendeel gemaakt uit echt leder, comfortabele binnenzool, dubbel
stiksel en rubberen hielen gaan deze schoenen spel na spel mee.
Verkrijgbaar in maten 32 tot 51.

Velcro
sluitingen

Fluo veters

Versterkt stiksel

Doorgestikte
lederen zool

Premium, echt lederen
bovendeel

Verhuurschoenen jeugd
YOUTH + maat

Ontworpen om aan te sluiten bij de Premium
lijn, staan de jeugd verhuurschoenen garant
voor prijs/kwaliteit en stijl.
• Bovendeel uit echt leder
• Doorgestikte lederen zool
• Velcro sluiting
• 2 gaatjes aan de binnenkant voor
verluchting
• Verkrijgbaar in maten 24 tot 31
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Verhuurschoen MODEL 18
18 + maat

Basis verhuurschoen met een uitstekende prijskwaliteitverhouding. Makkelijke en duurzame velcro-sluiting.
Verkrijgbaar in maten 24 tot 50

Schoenspray

Sanispray spuitbus 500 ml

Met deze spuitbus verfrist u met regelmaat de verhuurschoenen en
neutraliseert u mogelijke onaangename geurtjes.

Wegwerpsokjes

SOCK-BR - 1 maat in verschillende kleuren (per paar)
SOCK - 1 maat (per 100 paar)

Verzorg uw klanten door hen telkens een propere schoen aan te bieden
met onze wegwerpsokjes. Ideaal, zeker tijdens de zomermaanden.
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Huisballen

Huisballen

60-105544-XXX Geboord

Fleur uw bowlingcenter op
met de Brunswick huisballen.
Deze heldere, glow-in-the-dark
bowlingballen geven kleur en
sensatie aan uw center.
De garantie bedraagt 2 jaar,
1 jaar voor 6 lbs ballen.

• Door de nieuwe samenstelling
nog meer fluo voor de ultieme
Cosmic Bowling ervaring.
• Urethaan ballen beschikbaar
van 6 tot en met 15 lbs.
• Bestand tegen jonge en/of nietervaren spelers

Nieuwe kleuren

Speciale huisballen
Brunswick biedt tevens
de biljartbal huisbal
aan, ideaal voor clubs,
boetieks en themabowlingcentra.

Lime Green Pearl Glow

Fuchsia Pearl Glow

Sky Blue Pearl Glow

Violet Pearl Glow

Orange Pearl Glow

Biljartbal huisbal

Purple Pearl Glow
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Red Pearl Glow

Yellow Pearl Glow

Kelly Green Pearl Glow Dark Blue Pearl Glow

Rails

Rail standaard
Rail

Met deze rail in de juiste positie hoeft de
speler alleen maar een lichte zet aan de bal
te geven.
•  Ideaal voor minder mobiele spelers.
•  Met inklapbare, rubberen voetjes.

Rail DRAGON
Rail-dragon

De kids vinden bowlen met deze
leuke draak de max! Ideaal indien
uw center nog niet voorzien is van
bumpers.

Bumper
In amper 1 minuut verandert u de ronde goten in een
‘bumper bowling’. Deze flexibele bumpers zijn 18 meter
lang en nemen weinig plaats in. U bergt ze eenvoudig en
snel op in een koker van ca. 1 m.
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Gedreven Research
P ra kti j kge richt r e s u ltaat

Brunswick’s toewijding om de bowling ervaring elke dag te verbeteren is sinds het 150 – jarige bestaan alleen nog maar
toegenomen. Brunswick zet deze traditie verder door continu te blijven inzetten op onderzoek en ontwikkeling, technische
opleiding en training voor bowlinguitbaters en onderhoudspersoneel. Denk maar aan onze state of the art Throbot, of aan
ons toegewijd machine ontwikkelingsteam, ons chemisch laboratorium, onze testcenters, etc. Brunswick investeert met
andere woorden continu in wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe bowlingproducten met een uitzonderlijke kwaliteit,
technologie en prestaties.
Brunswick kan met voorsprong de marktleider genoemd worden voor alles wat met bowling te maken heeft. Ook wat betreft
baanonderhoudsmachines heeft Brunswick een volledig gamma. Brunswick zit in een unieke positie om alle variabelen die
met bowling te maken hebben, rechtstreeks of onrechtstreeks, volledig in detail te onderzoeken. Hiervoor heeft Brunswick
een team van ingenieurs ter beschikking die rekenen, formuleren, testen en hertesten om er zeker van te zijn dat alle
Brunswick producten in harmonie zijn met alle andere producten.
Brunswick is niet voor niets de exclusieve baanonderhoudsspecialist van de PBA. Ook hierin wordt onze
marktleiderspositie in baanonderhoud weerspiegeld. De PBA, onze machines met Direct+ conditioning technologie,
3C’s (conditioner, cleaner & cloths) producten en een toegewijd team zorgen ervoor dat wij
honderden toernooien over de ganse wereld mogen voorzien van de beste baancondities.
Zelfs daar waar de verwachtingen net iets hoger liggen dan normaal.
Als u op zoek bent naar een baanonderhoudsmachine voor open bowling of professional
bowling kan u bij Brunswick terecht voor de beste baancondities voor uw bowlers.
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De nieuwe envoy
E e n s y steem gebou w d voor u
Sinds de voorstelling van de B90 oliemachines in de jaren ’60, is Brunswick de leider en de uitvinder van 			
automatische baanonderhoudsmachines. En in die tijd hebben we zeer veel bijgeleerd.
De Envoy, onze nieuwste machine, is de state-of-the-art machine die volledig aan uw behoeften voldoet.
• Direct+ conditioning zorgt voor een rechtstreekse olie overbrenging op de baan. Dit systeem is zo accuraat dat het
elke variatie die kan optreden bij machines met een transfer systeem uitsluit. Dit systeem werd in 2005 voor het 		
eerst geïntroduceerd en bewijst zichzelf elke dag opnieuw op toernooien en in meer dan 1.000 centers over de hele
wereld.
• De GUI of de Graphical User Interface is met zijn 6 knoppen bediening zeer eenvoudig te programmeren en te
gebruiken.
• Het cleaning systeem van de Envoy maakt gebruik van een uniek afzuigsysteem in een V vorm wat ervoor zorgt
dat uw banen altijd kraaknet zijn.
• Dankzij FlexPower kan de machine AC (wisselstroom) of batterij-gestuurd worden.
• Een dagelijks onderhoud van 15 minuten is meer dan voldoende om de machine in onberispelijke staat te houden.
De Envoy is zeer eenvoudig te gebruiken en te onderhouden.
Een bowlingcenter heeft vandaag nood aan een intelligente machine die zeer eenvoudig te gebruiken is zodat een 		
nieuwe werknemer onmiddellijk het baanonderhoud kan verzorgen. De Envoy heeft met andere woorden alles wat 		
uw bowlingcenter nodig heeft en beschikt eveneens over de mogelijkheid om de “shots” te creëren die uw
klanten verwachten.
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Envoy Direct+ Conditioning, de nieuwe standaard
Wanneer we spreken over de kwaliteit van het baanonderhoud, bent u in feite volledig afhankelijk van de capaciteiten
van uw baanonderhoudsmachine – en de Envoy levert vandaag de prestaties die alleen van de marktleider kunnen
verwacht worden. De bowlers van vandaag verwachten zeer accurate baancondities. Hierop kan de Envoy machine
makkelijk inspelen door het Direct+rechtstreekse overbrenging van olie op de banen. Daarom wordt dit systeem sinds
2006 gebruikt voor elk PBA Pro Tour tournooi.
Direct+ spuit de olie rechtstreeks en geleidelijk op de banen gebruik makend van 39 injectoren. De rechtstreekse
overbrenging van olie op de banen zorgt voor ongeziene zekerheid. Geen zigzag overbrenging noch een transfer systeem
die de kans op fouten vergroot. Met Direct + conditioning weet je precies hoeveel en waar de olie op de banen ligt,
ongeacht de topografie van de banen.

De olie overbrenging wordt computergestuurd
door de injectoren te sturen en niet door de
snelheid van de machine aan te passen. De
machine snelheid wordt enkel aangepast om de
cleaning te optimaliseren.

Dankzij een planning module wordt elke dag
automatisch het juiste patroon geselecteerd.
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De 39 accu
jets zijn exact
dezelfde als deze
die in de Mercury
Marine divisie
gebruikt worden.
De olie wordt verwarmd tot 27°C
zodat de overbrenging consistent
kan gebeuren.

De buffer brush
finaliseert het patroon.

Het Direct+ zorgt voor een
rechtstreekse overbrenging van
olie op de banen. Zo bent u zeker
dat de olie daar ligt waar deze
verwacht wordt.
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Envoy Slimme eenvoud
Wat bent u met veel opties als niemand weet hoe ze te gebruiken? De GUI, Grafische Interface, zorgt
voor een makkelijke gebruikservaring. Het kleurenscherm is zeer eenvoudig te lezen en te begrijpen. Het
programmeren van units olie elimineert het “gokwerk” en zorgt ervoor dat er accuraat aanpassingen kunnen
gedaan worden in een fractie van een seconde. De GUI kan zelfs losgekoppeld worden van de Envoy zodat
u kan programmeren waar en wanneer u wilt. Patronen aanpassen die uw bowlers zullen behagen is dan
ook gedaan in een vingerknip.

Het scherm toont de batterij
status.

Automatische meldingen
wanneer er te weinig
cleaner en/of conditioner
in het reservoir zit.

De GUI kan makkelijk losgekoppeld
worden van de Envoy zodat u kan
programmeren waar en wanneer
u wilt.
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Op de GUI zitten slechts 6-knoppen. Dezelfde 6
knoppen vindt u ook terug op de hendel van de
machine wat resulteert in een zeer makkelijke
bediening.

Het kleurenscherm toont per zone de
geprogrammeerde patronen. Deze kunnen per lat
of per groep van latten aangepast worden.

Patronen worden in “units” uitgedrukt wat gokwerk
bij het instellen elimineert.
De GUI kan tot 10 actieve patronen opslaan en 50
andere bijhouden in het geheugen.

Het hulpprogramma zorgt voor een eenvoudige
oplossing van problemen.

Verschillende veiligheidsniveaus zorgen ervoor
dat de machine door verschillende mensen kan
gebruikt worden.

Log bestanden worden automatisch bijgehouden
zodat naderhand alles exact kan achterhaald
worden.

Met Pattern Manager en Pattern Editor software
kan u makkelijk patronen bekijken en aanpassen
op uw PC.

Op de Brunswick website kan u eenvoudig
patronen downloaden voor alle Direct+
machines.

eRun zorgt voor een backup van de patronen
zodat de banen op elk moment kunnen behandeld
worden.
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Envoy V-Scrub diepe cleaning
Cleaning is een van de belangrijkste zaken om over uitstekende baancondities te beschikken. De snelheid van de
machine kan bij de Envoy aangepast worden zodat de cleaning optimaal kan gebeuren. De nieuwe spuitkoppen zijn 50%
groter om kalkaanslag te voorkomen. De unieke V vorm van het afzuigsysteem geleidt het afvalwater naar het centrale
afzuigsysteem wat zorgt voor een zeer efficiënte afzuiging. De absorbent wiper en de trekker zijn zo ontwikkeld dat ze
kunnen omgedraaid worden om de levensduur te verlengen en exploitatiekost van de machine te verlagen. Zo bespaart u
opnieuw geld.

Drie cleaning snelheden
zorgen voor optimale
prestaties met een
miniem verbruik van
cleaner.

Bovenaanzicht

De grote opening van het cleaner
reservoir vereenvoudigt het ingieten
van cleaner en is groot genoeg om
meer dan 40 banen te onderhouden.

Alle cleaning componenten zitten
rechts in de machine zodat u zeer
snel de problemen kan identificeren.
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Een nieuwe metalen ventiel zorgt voor
eenvoudige aanpassing van de cleaner
druk.

Nieuwe aanpasbare cleaner
spuitkoppen zorgen dat de
volledige baan gecoverd wordt
zonder de goten te bevuilen.

De unieke V vorm van het
afzuigsysteem geleidt het afvalwater
naar het centrale afzuigsysteem
wat zorgt voor een zeer efficiënte
afzuiging.

onderaanzicht

De frame en de elektrische kast
werden speciaal gepoedercoat
zodat corrosie van de
onderdelen wordt tegengegaan.

Van zodra de machine de
foulline passeert spuit deze
gedurende 5 seconden
cleaner zodat zelfs de zware
olie patronen geen probleem
vormen.

Extra ventilatie van de
vacuum motor verlengt
de levensduur van de
motor.
De duster cloth verwijdert stof en vuil voordat de cleaner
op de banen gespoten wordt. Dit zorgt voor een zeer
efficiënte cleaning en een veel langere levensduur van
de cloth.
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Envoy FlexPower klaar voor gebruik
De Envoy levert een state-of-the art uitvoering die niet geëvenaard kan worden. Door de meervoudige batterij- en ACstroomopties voorziet dit systeem de nodige primaire en aanvullende stroom. De AGM batterijen hebben een capaciteit
voor een onderhoud van 32 banen terwijl een lithium batterij wel goed is voor 60 banen.
Organiseert u in uw bowlingcenter een groot tornooi of een belangrijke league? Met FlexPower en uw
baanonderhoudsmachine hebt u een betrouwbaar systeem.

Oplaadmogelijkheid  
zowel  in  verticale
als horizontale
positie.

Geluidsalarm gaat
af wanneer het
vermogen van uw
batterij laag is, of
wanneer  de machine
niet goed aangesloten
is bij het opladen.

Controle of het opladen goed verloopt door
middel van LEDs
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Snelle overschakeling van batterij
naar snoer.

AC/DC Toevoer

Lithium

AGM

STROOM OptIES
De universele batterij-oplader werkt op 100-250V AC input and bestaat
zowel in AGM of lithium uitvoering.  Alle machines zijn vooraf bekabeld
voor de optionele “onboard” AC/DC  voeding  voor het gebruik met snoer.

Wanneer de machine op batterij werkt zorgt een
afstandsbediening met noodstop voor de uitschakeling.  
Dit voorkomt schade aan de Envoy en de pinsetters
indien de baan per vergissing is ingeschakeld.
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Envoy EENVOUDIG IN GEBRUIK EN ONDERHOUD
Door de ongeëvenaarde uitvoering en flexibiliteit is de Envoy uitermate gebruiksvriendelijk. Een nieuwe gebruiker kan
doorgaans binnen 30 minuten met deze machine aan de slag. Vernieuwingen zoals onze EZ stuur-technologie en een
groot, vernieuwd wieldesign verbeteren de positionering en beweeglijkheid.
De Envoy kan tevens geprogrammeerd worden om verschillende patronen uit te voeren, dit zowel voor verschillende
banensets, verschillende leagues, op verschillende dagen. Het dagelijks onderhoud is bovendien uitermate
simpel : hervullen, schoonmaken en droogvegen na gebruik. Envoy staat voor gebruiksvriendelijkheid en tijd- en
werkbesparing.
De centraal gemonteerde T-handle en het EZ stuur
garandeert verbeterde controle en zorgt ervoor dat
de machine gemakkelijk te manoeuvreren is.

Grote 6”
wielen vooraan
vergemakkelijken
overgang naar
goot.

4 heavy-duty zwenkwieltjes
zorgen voor stabiliteit op
hellingen.
Geleidingswielen
zijn in de hoogte
aanpasbaar om
baantopografie te
compenseren.
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De centrale deksels
voorzien snelle toegang
tot de onderdelen wat het
onderhoud vergemakkelijkt.
De Envoy ontvet en
oliet bij de voorwaartse
beweging.

De gemakkelijk te
verwijderen zijdelingse
covers uit polythyleen
zijn zeer duurzaam en
schadebestendig.
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Authority22 Direct+ VERFIJNING MET EEN SNOER
De Authority22 is operationeel in ongeveer 1000 bowlingcentra sedert de introductie in 2005, het jaar
dat de Authority22 de nieuwe standaard in baanonderhoud bepaalde.
De Authority22 past de Direct+ conditioning toe en beschikt tevens over verschillende kenmerken van
de Envoy machine. Dit model met snoer is een ideale machine voor grote centers alsook voor centers
die een kleiner budget willen besteden, maar toch over state-of-the-art conditioning willen beschikken.

Het grote T-handvat
vergemakkelijkt het
manoeuvreren.

Het Direct+
conditioning-systeem
verzekert nauwkeurige
en precieze conditie
door de rechtstreekse
overbrenging van de olie
op de banen.

GUI zorgt voor eenvoudige,
snelle en intuïtieve  
programmering.

Ontvettoepassing
“op maat”, passend
bij de hoeveelheid
en het type olie
nodig op uw banen.

Gebogen voorbumper dient ook als ergonomisch handvat.
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De unieke V squeegee
(vloerwisser) geleidt het
afvalproduct rechtstreeks naar de
zuigeropening voor een snelle en
efficiënte opname.

Simpel en gebruiksvriendelijk : uw
mechanieker kan de basisbediening in
minder dan 30 minuten aanleren.

Het dagelijks onderhoud is simpel : hervullen,
schoonmaken, en droogvegen na gebruik.
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Phoenix Lite De specialist voor kleinere centers
Betrouwbaar, gebruiks- en budgetvriendelijk. Deze machine werd ontworpen voor centers met 12 banen of
minder, waar baancondities minder kritisch zijn.

Machine voorziet gemakkelijke toegang tot
de producten daar de cleaner- en afvaltank
zich bovenaan bevinden.

Optische sensoren detecteren
einde van de baan en
foutlijnmarkering.

Zwevende
vacuumkop
past perfect op
uw banen en
garandeert zo
maximale cleaning.
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De machine plaatst een
betrouwbaar oliepatroon
door middel van een
schuimselectiesysteem
met kleurcodes.

Oliën en polijsten
zijn eenvoudig te
programmeren
met een digitaal
klavier.

Lane Monitor System Meten is weten
Dankzij de mogelijkheden van de Brunswick Lane Monitor is het op elk moment
mogelijk de baancondities te meten en in kaart te brengen. Hierdoor houdt u controle over de meest veeleisende baancondities.

Computer Lane Monitor System ™
61-860226-620 Lane Monitor System 220V

In 1988 zette de Brunswick Lane Monitor de standaard voor de industrie. Tot op vandaag is hij nog steeds de
norm in nauwkeurigheid en betrouwbaarheid voor het meten en grafisch voorstellen van conditioner.

Rubber Roller
61-100261-000

White Marking Tape
61-100057-000

UV Pick-Up Tape
61-900070-000

Computer Lane Reader
61-860225-620

Calibration kit
61-860162-000

Deze calibratie-kit zorgt er voor dat
de optische lezer steeds precieze
resultaten geeft. Het is aan te raden deze
calibratiestrips jaarlijks te vervangen.
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Valcke Services bvba
Menenstraat 423
BE-8560 Wevelgem
T + 32 (0) 56 43 85 58
F + 32 (0) 56 43 85 60
bowling@valckeservices.com
France:
T +33 (0) 3 44 25 20 58
F +33 (0) 3 44 25 21 13
france@valckeservices.com
Nederland
T +31 (0) 2 08 90 81 65
nederland@valckeservices.com
Suisse
T +41 (0)2 15 88 02 66
suisse@valckeservices.com

www.valcke-bowling.com
www.facebook.com/valckebowlingservice
www.twitter.com/valckebowling

