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    ЦЕНТРОФУГИ ЗА МЕД

   ДИАГОНАЛНИ ЦЕНТРОФУГИ ЗА МЕД

„LOGAR TRADE” е фирма с дългогодишен опит в производството на различни видове 
центрофуги за мед. 

Центрофугите са изработени от полирана неръждаема стомана ( с номер за качество 
1.4301), която е предназначена за продукти в хранително-вкусовата промишленост. При 
производството им са използвани материали с дебелина между 0.8 мм и 1.0 мм - за бараба-
на и от 0,8 мм до 1,5 мм - за долната част на центрофугата. Всички  елементи са  свързани 
с помощта на аргон, а всички части на центрофугата, които влизат в контакт с меда са 
изработени от материали приложими в хранително-вкусовата промишленост. Кранчетата 
са изработени от неръждаема стомана или месинг и са допълнително хромирани. Те са 
поставени  в най-ниската част на центрофугата, с цел медът да може напълно да изтича. 
Капакът на центрофугата е с панти. Той е изработен от прозрачен пластмасов материал 
и подсилен с обръч от неръждаема стомана. Вътрешните кошници  също са изработени  
изцяло от неръждаема стомана.

Произвеждат се два типа центрофуги: 
 • с ръчно задвижване, 
 • с електрическо задвижване.

 Центрофугите с ръчно задвижване имат вградени венци за свободно движение, кои-
то въртят кошницата надясно. Ако спрем дръжката, кошницата  продължава да се върти, 
а движението ѝ може да бъде спряно чрез обратно завъртане на дръжката. 

Центрофугите с електрическо задвижване имат мотор и ъглов редуктор. С помощта на 
реостат може свободно да се избере скорост - до 280 об. / мин. (на дясно или наляво).  Има 
вграден прекъсвач за безопасност, който спира движението на устройството при отваряне 
на капака.
Всички центрофуги с електрическо задвижване, са обозначени със символ „CE”, който 
показва, че устройството работи в съответствие с правилата за безопасност.

Диагоналните центрофуги са предназначени за малки пчелини. По време на центрофужене 
рамките прилепват с цялата си повърхност към кошницата. За да се центофугира цялото 
количество мед от питата, тя трябва да се извади и да се обърне. Предлагаме диагонални 
центрофуги с ръчно или електрическо задвижване. 
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Каталожен номер: 4005
Центрофуга за мед 3-рамкова (3 R) ръчна, 
свободно движение
Центрофугата е предназначена за малък пчелин.
• диаметър на барабана: 38 cм
• размер на кошницата: 26 x 43 см
• тегло: 17 кг

Каталожен номер: 4004
Центрофуга за мед 

3-рамкова (3 R), 
с мотор 80W/230V 

с прекъсвач за безопасност
Центрофугата е предназначена за малък пчелин.

• диаметър на барабана: 38 cм
• размер на кошницата: 26 x 43 см
• тегло: 22 кг

Каталожен номер: 4105
Центрофуга за  мед 4-рамкова (4 R) ръчна, 
свободно движение
Центрофугата е предназначена за малък пчелин.
• диаметър на барабана: 50 cм
• размер на кошницата: 28,5 x 43 см
• тегло: 22 кг

Каталожен номер: 4108
Центрофуга за мед 4-рамкова (4 R) ръчна, 
с кошница без централна ос, свободно движение
Центрофугата е предназначена за малък пчелин.
• диаметър на барабана: 50 cм
• размер на кошницата: 28,5 x 43 см
• тегло: 22 кг
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Каталожен номер: 4104
Центрофуга за мед 4-рамкова (4 R), 

с мотор 80W/230V с прекъсвач за безопасност
Центрофугата е предназначена за малък пчелин.

• диаметър на барабана: 50 cм
• размер на кошницата: 28,5 x 43 см
• тегло: 26 кг

Каталожен номер: 4107
Центрофуга за мед 4-рамкова (4 R), 
с мотор 80W/230V с прекъсвач за безопасност, 
с кошница без централна ос
Центрофугата е предназначена за малък пчелин.
• диаметър на барабана: 50 cм
• размер на кошницата: 28,5 x 43 см
• тегло: 26 кг

Каталожен номер: 4120
Центрофуга за мед 4-рамкова (4 R), ръчна, свободно 

движение, универсална - центрофугира 
4 плодникови или 8 магазинни (18см) рамки

Центрофугата е предназначена за малък пчелин.
• диаметър на барабана: 63 cм
• размер на кошницата: 37 x 43 см
• тегло: 33 кг
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Каталожен номер: 4121
Центрофуга за мед 4-рамкова (4 R), 
с мотор 80W/230V с прекъсвач за безопасност, 
универсална - центрофугира 4 плодникови 
или 8 магазинни (18см) рамки
• диаметър на барабана: 63 cм
• размер на кошницата: 37 x 43 см
• тегло: 37 кг

Каталожен номер: 4122
Центрофуга на мед 4-рамкова (4 R), ръчна, 

свободно движение, с кошница без централна ос, 
универсална - центрофугира 4 плодникови или 

8 магазинни (18см) рамки
• диаметър на барабана: 63 cм
• размер на кошницата: 37 x 43 см
• тегло: 33 кг

Каталожен номер: 4123
Центрофуга за мед 4-рамкова (4 R), 

с мотор 80W/230V с прекъсвач за безопасност, 
с кошница без централна ос, 

универсална - центрофугира 4 плодникови 
или 8 магазинни (18см) рамки

• диаметър на барабана: 63 cм
• размер на кошницата: 37 x 43 см
• тегло: 37 кг
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При този вид центрофуги няма нужда от изваждане и обръщане на рамките. Когато 
касетите не са в движение,  винаги са обърнати към оста на кошницата.  При задвижване 
наляво или надясно, касетите се обръщат съответно към барабана. Те са свързани помеж-
ду си и затова при задвижване се обръщат едновременно. Предлагаме различни размери 
на тези центрофуги, които отговарят на нуждите, както  на малки, така и на големи пчели-
ни.

Всички центрофуги могат да бъдат доставени с подгряващо дъно, което се препоръчва 
при по-продължителна работа, както и при почистване на оборудването. Подгряващото 
дъно ускорява изтичането на цетрофугираният мед от барабана.

Всички части на центрофугата, които влизат в контакт с меда, са изработени от мате-
риали предназначени за хранително-вкусовата промишленост. Всички центрофуги с 
по-големи размери могат да се разглобяват и да минават през врата с ширина до 80 см.

За задвижване на касетъчните центрофуги се препоръчва мотор с регулатор, който 
контролира автоматичното  обръщане на касетите.

Преди да поръчате, моля свържете се с нас - ние ще ви помогнем да изберете устрой-
ство подходящо за вашите нужди. 

„Logar Trade“ предлага и възможност за изработка на касети по поръчка  (с допълни-
телно заплащане).

        КАСЕТЪЧНИ ЦЕНТРОФУГИ ЗА МЕД

Каталожен номер: 4205
Центрофуга за мед 4-рамкова (4 R), касетъчна, 
с мотор 80W/230V -М
Регулаторът позволява плавно регулиране на скоростта  
до 280 об. / мин., (наляво или надясно).
• диаметър на барабана: 63 cм
• размер на касетата: 23,5 x 41 x 4,5 см
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Каталожен номер: 4206
Центрофуга за мед 4-рамкова (4 R), касетъчна,  
с мотор 120W/230V -М
Тази центрофуга  извлича меда от пчелните пити напълно 
автоматично. Можете свободно да изберете скорост и време 
на работа. Тя има 8 различни програми, като всяка от тях 
може да се регулира  по 8 различни  начини за време, посо-
ка и скорост на въртене.
• диаметър на барабана: 63 cм
• размер на касетата: 23,5 x 41 x 4,5 см

Каталожен номер: 4200
Центрофуга за мед 4-рамкова (4 R), касетъчна, 

с мотор 110W/230V и с прекъсвач за безопасност
Регулаторът позволява плавно регулиране на скоростта 

до 280 об. / мин., (наляво или надясно).
• диаметър на барабана: 73 cм
• размер на касетата: 27 x 43 x 4,5 см

Каталожен номер: 4201
Центрофуга за мед 4-рамкова (4 R), касетъчна, 
автоматична, с мотор 110W/230V и с прекъсвач 
за безопасност
Тази центрофуга извлича меда от  пчелните пити  напълно 
автоматично. Можете свободно да изберете скорост и време 
на работа. Тя има 8 различни програми, като всяка от тях 
може да се регулира  по 8 различни начини за време, посока 
и скорост на въртене.
• диаметър на барабана: 76 cм
• размер на касетата: 27 x 43 x 4,5 см
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       РАДИАЛНИ ЦЕНТРОФУГИ

Каталожен номер: 4304
Центрофуга за мед, 6-рамкова (6 R), касетъчна, 
автоматична, с мотор 370W/230V 
Тази центрофуга   извлича  меда  от пчелните пити  напъл-
но автоматично. Можете свободно да изберете скорост 
и време на работа. Тя има 8 различни програми, като всяка 
от тях може да се регулира  по 8 различни  начини за вре-
ме, посока и скорост на въртене. Има двуреден, цифров 
LCD дисплей и клавиатура с фолиево покритие. Лесна за 
употреба, изработена от висококачествени, дълготрайни 
материали и с тих режим на работа.
• диаметър на барабана: 95 cм
• два крана за изпускане с размери  6/4” и 2”
• размер на касетата: 35 x 40 x 4,5 см

Каталожен номер: 4520
Центрофуга за мед, 16-рамкова (16 R), касетъчна, 
автоматична, с двойни касети, мотор 750W/230V 
и прекъсвач за безопасност
Тази центрофуга извлича меда от пчелните пити напълно 
автоматично. Можете свободно да изберете скорост и вре-
ме на работа. Тя има 8 различни програми, като всяка от 
тях може да се регулира  по 8 различни  начини за време, 
посока и скорост на въртене. Има двуреден, цифров LCD 
дисплей и клавиатура с фолиево покритие. Лесна за упо-
треба, изработена от висококачествени, дълготрайни 
материали и има  тих режим на работа. Двойните касети 
са нейното голямо предимство. Помежду тях е вградена 
неръждаема ламарина подпомагаща изтичането на меда.
• диаметър на барабана: 110 cм
• два крана за изпускане с размери  6/4” и 2”
• размер на касетата: 27 x 41 x 4,5 см
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       РАДИАЛНИ ЦЕНТРОФУГИ

При този вид центрофуги рамките са подредени в кошницата вертикално, около оста. 
Съвместимите фактори на центробежната сила и формата на пчелните килийки гаранти-
рат изпразване на рамките едновременно от двете страни, което изключва обръщането им.

Всички радиални центрофуги могат да бъдат доставени с подгряващо дъно, което се 
препоръчва при по-продължителна работа, както и за по-лесно почистване на оборудване-
то. Използването на подгряващото дъно ускорява изтичането на цетрофугираният  мед от 
барабана.

За задвижване на радиалните центрофуги се препоръчва мотор с автоматичен програ-
матор, който регулира оборотите. 

Автоматизирането на уреда прави неговата употреба лесна и икономична.
Преди да поръчате, моля свържете се с нас - ние ще ви помогнем да изберете устрой-

ство подходящо за вашите нужди.

Каталожен номер: 4575
Центрофуга за мед, 56-рамкова (56 R), 
радиална, автоматична, 
мотор 750W/230V
• диаметър на барабана: 125 cм
• два крана за източване с размери  6/4” и 2”
• капацитет: 56 рамки с височина до 27 см
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           ЗАДВИЖВАЩИ МЕХАНИЗМИ ЗА ЦЕНТРОФУГИ

За по-малки центрофуги предлагаме ръчни задвижващи механизми, със свободно дви-
жение. Корпусът на механизма е изработен от лят алуминий (херметически затворен), 
зъбно колело от висококачествена стомана и червяк от сив чугун. По време на свободно 
движение, дръжката остава неподвижна. 

Предлагаме и електромотори  с мощност  80W / 230V, 110W / 230V и 240W / 230V, при 
които скоростта на въртене може да се регулира с помощта на реостат до 280 об. / мин. 
Всички мотори имат способността на ротация  надясно или наляво.  

Бутонът за включване/изключване е поставен директно върху мотора.
Моторите могат да се захранват и с 12 V акумулатор. 
За касетъчните и радиални центрофуги могат да се използват електромотори с автома-

тичен програматор, който позволява произволна настройка на скоростта, посоката и вре-
мето за центрофугиране.

Каталожен номер: 7732
Редуктор със свободно движение

Каталожен номер: 4602
Електромотор 80W/230V с редуктор
Има вграден редуктор, който се поставя върху 
кошницата с диаметър 14 мм и  вдлъбнатина. 
Моторът RPM се използва за задвижване на 
всички диагонални центрофуги с диаметър на 
барабана до 75 см (2-6  рамкови); касетъчни 
центрофуги (4-рамкови); радиални центрофу-
ги с диаметър на барабана до 65 см; както и 
на съдове за бъркане на мед.

Каталожен номер: 4600
Електромотор 80W/230V с регулатор
Използва се както при мотор с каталожен 
номер 4602, и за монтаж върху капака на 
ръчна центрофуга. При поръчка посочете раз-
стоянието между винтовете на капака.
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Каталожен номер: 4620
Електромотор 110W/230V с редуктор
Електромоторът е с вграден редуктор, който 
се поставя върху кошницата с диаметър 14 
мм и  вдлъбнатина. Моторът RPM се използва 
за задвижване на всички диагонални центро-
фуги с диаметър на барабана до 75 см (2-6  
рамкови); касетъчни центрофуги (4-рамкови); 
радиални центрофуги с диаметър на барабана 
до 65 см; както и на съдове за бъркане на мед.
 

Каталожен номер: 4626
Адаптер 12 V DC - 230 V AC, 300W

Каталожен номер: 4627
Адаптер 12 V DC - 230 V AC, 600W
Устройство за работа на открито, позволява-
що използване на мотори  с напрежение 230V, 
като го трансформира до 12V. 
Адаптер с мощност 300 W - подходящ за цен-
трофуги с моторно задвижване.
Адаптер с мощност 600W - подходящ за цен-
трофуги с автоматичен програматор. 

       ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ЦЕНТРОФУГИ

Каталожен номер: 7746
Кран за източване, изработен от месинг, 
хромиран, с размери  6/4”

Каталожен номер: 7747
Кран за източване, 

 изработен от месинг, хромиран, с размер 2”
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Всички съдове са  изработени от неръждаема стомана (No. 1.4301). По-малките съдове 
са оборудвани с кранове за източване, изработени от пластмаса или неръждаема стомана. 
На по-големите са поставени хромирани кранове от месинг, прикрепени с резба 6/4”.

Съдовете се предлагат в различни форми и размери: 35 кг, 50 кг, 90 кг, 170 кг, 200 кг, 270 
кг и 280 кг, 430 кг и 700 кг. Тези с размер 35, 50, 90, 170, 200 и 280 кг може да се закупят и с 
херметичен капак;  без кран за източване; с обръч или с херметични капак със силиконови 
уплътнения. Съдовете от 35 кг до 270 кг имат две дръжки за по-лесно пренасяне Към всеки 
съд може да бъде допълнително закупена стойка от неръждаема стомана.

Каталожен номер: 2008
Съд за мед 35 кг, с кран PVC
• височина 36 см
• диаметър 31 cм

Каталожен номер: 
2108

Съд за мед 50 кг, с кран PVC
• височина 48 см
• диаметър 31 cм

Каталожен номер: 2006
Съд за мед 35 кг, 
с кран от неръждаема стомана
• височина 37 см
• диаметър 31 cм

           СЪДОВЕ ЗА МЕД
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Каталожен номер: 2007
Съд за мед 35 кг, херметичен,  

с кран от неръждаема стомана
• височина 37 см
• диаметър 31 cм

Каталожен номер: 2106
Съд за мед 50 кг, с кран от неръждаема стомана
Заварено дъно, без вътрешни шевове.
• височина 50 см
• диаметър 31 cм

Каталожен номер: 2107
Съд за мед 50 кг, херметичен, 

с кран от неръждаема стомана
Заварено дъно, без вътрешни шевове.

• височина 50 см
• диаметър 31 cм

Каталожен номер: 2212
Съд за мед 90 кг, 
с кран от неръждаема стомана
• височина 62 см
• диаметър 38 cм
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Каталожен номер: 2228
Съд за мед 200 кг, 
херметичен, с  кран 6/4”
• височина 75 см
• диаметър 52 cм

Каталожен номер: 2229
Съд за съхранение на мед, 

200 кг, с обръч и уплътнение
Заварено дъно, 

без вътрешни шевове.
• височина 76 см
• диаметър 52 cм

Каталожен номер: 2213
Съд за мед 90 кг, херметичен, 
с кран от неръждаема стомана
• височина 62 см
• диаметър 38 cм

Каталожен номер: 2221
Съд за мед 170 кг, 

херметичен, с кран от 
неръждаема стомана

• височина 61 см
• диаметър 52 cм

Каталожен номер: 2226
Съд за мед 280 кг, херметичен, 
с кран от неръждаема стомана
• височина 100 см
• диаметър 52 cм



15

Каталожен номер: 3302
Восъкотопилка с парогенератор, от 
неръждаема стомана
Препоръчва се за малки пчелини. Тя е изработе-
на от неръждаема стомана, подходяща за топене 
на тъмен восък. Състои се от 100 л резервоар от 
неръждаема стомана (диаметър 47 см, височина 
60 см); стойка; перфорирана кошница и паро-
генератор.
Восъкотопилката е лесна за употреба: в резер-
воара се поставя восъка; в парогенератора се 
налива около 4 литра вода и се включва към 
електрическата мрежа. Количеството на водата 

е достатъчно за около 1.5 часа работа. През прозрачният резервоар на парогенератора, 
може да се наблюдава нивото на водата.

       ВОСЪКОТОПИЛКИ

Каталожен номер: 3306
Нагревател от неръждаема стомана - 
с две функции
Използва се за топене на восък или за дезин-
фекция на рамки. Подобно на продуктите  с ка-
таложен номер 3300 и 3302, той е подходящ за 
топене на тъмни пити (прибл. 20 рамки). Външ-
ната част на нагревателния резервоар може да 
се използва за дезинфекция на различни пче-
ларски инструменти, друго оборудване и рам-
ки (включително и магазинни). За тази цел, за-
творете изходната тръба и контролната капачка 
с резба.
Газовият нагревател не е част от комплекта. 
Размери: 60 х 40 х 82 см. 
(сникма: изходна и контролна тръба с капачка)
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Каталожен номер: 3296
Капак с нагревател за поставяне върху 
центрофуга Logar с диаметър 52 см 
Устройството отделя меда от разпечатките чрез цир-
кулиране на топъл въздух. Капакът е с нагревател 
и термостат. Вентилаторът осигурява равномерна 
температура в целия уред. След нагряване меда изти-
ча на дъното, а восъка остава на повърхността пред-
пазвайки меда от прегряване. Уреда се препоръчва за 

пчелари, които разпечатват питите с ножове или разпечатващи машини. Той може да се 
използва за декристализиране на меда в буркани или малки опаковки.

Каталожен номер: 3322
Контейнер за изсветляване на восък 35 л, 
с двойни стени - 3kW / 230V
Резервоарът е изработен от неръждаема стомана, 
и се прилага за изсветляване и дезинфекция на восъ-
ка. Уредът трябва да се използва само с масло пред-
назначено за отоплителни цели. Температурата се 
регулира с помощта на термостат до 150 градуса. 
Има две вентилационни клапи: в горната част, която 
е предназначена за събиране на чист восък, а в долна-
та (ниско)- за премахване на замърсявания. 

Каталожен номер: 3319
Контейнер за изсветляване на восък 75 л, 
с двойни стени - 3kW / 230V
Резервоарът е изработен от неръждаема стомана, 
и се прилага за изсветляване и дезинфекция на восъ-
ка. Уредът трябва да се използва само с масло пред-
назначено за отоплителни цели. Температурата се 
регулира с помощта на термостат до 150 градуса. 
Има две вентилационни клапи: в горната част, която 
е предназначена за събиране на чист восък, а в долна-
та (ниско) - за премахване на замърсявания.
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Каталожен номер: 3308
Газов котлон, от чугун, с обръч 8 kW

Каталожен номер: 3309
Газов котлон, от чугун, 
с термопредпазител и с обръч, 8 kW

Каталожен номер: 3297
Устройство за топене на разпечатки, 

2,5 kW/230V, темп. 30-110 ° C
Устройството отделя меда от разпечатките чрез циркули-
ране на топъл въздух. Капакът е с нагревател и термостат. 
Вентилаторът осигурява равномерна температура в целия 
уред. След нагряване меда изтича на дъното, а восъка ос-
тава на повърхността предпазвайки меда от прегряване. 
Уреда се препоръчва за пчелари, които разпечатват питите 
с ножове или разпечатващи машини. Той може да се из-
ползва за декристализиране на меда в буркани или малки 
опаковки.

Каталожен номер: 3320
Парогенератор, 1950W / 230V 
• Капацитет: 4 л 
• Време за работа: около 1,5 часа
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Каталожен номер: 8010
Вилица за разпечатване на пчелни пити, 
от неръждаема стомана, със странично 
острие.

Каталожен номер: 8008 А, В
Вилица за разпечатване на пчелни пити, 
с пластмасова дръжка, със странично 
острие.
Металната част на вилицата е изцяло направе-
на от висококачествена, неръждаема стомана. 
Вилицата е с удобна, ергономична, пластмасо-
ва дръжка. Има извити зъби, за по-лесно упра-
вление и разпечатване, и странично острие за 
отстраняване на остатъци от восък и пропо-
лис. Препоръчва се за професионалисти. 

Каталожен номер: 8051
Нож за разпечатване на пчелни пити, 
с двойно вълнообразно острие,  
от неръждаема стомана
• дължина 28,5 см
• ширина на острието 3,5 см

Каталожен номер: 8070
Уред за разпечатване на пчелни пити, 
със вибриращ, подгряващ нож
Уредът трябва да се постави върху маса за раз-
печатване. Рамките се поставят върху подвиж-
на шейна и се приплъзгват върху нагрятия, 
вибриращ нож. Ножът е с 5-степенен контрол 
на температурата. Подходящ е за разпечатване 
напълно запечатани, плодникови рамки. 

           УСТРОЙСТВА ЗА РАЗПЕЧАТВАНЕ НА ПИТИ
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Каталожен номер: 8039
Маса за разпечатване на пити, 
от неръждаема стомана, 
с размер 100 x 46 x 37см, с капак
В коритото на масата е поставена перфори-
рана тава за отцеждане на разпечатките. На 
дъното има кран за източване на пчелния 
мед. Височината на масата се регулира чрез 
подвижни крака. В коритото има  поставка за 
рамки и стойка за разпечатаните пити. Разме-
ри на корито: 100 х 46 х 37 см.

Каталожен номер: 8028
Маса за разпечатване на пити, 
от неръждаема стомана, с размер 
125 x 46 x 37см, с капак и с колела
В коритото на масата е поставена перфори-
рана тава за отцеждане на разпечатките. На 
дъното има кран за източване на пчелния 
мед. Височината на масата се регулира чрез 
подвижни крака. В коритото има  поставка за 
рамки и стойка за разпечатаните пити.

Каталожен номер: 8072
Електрическа, разпечатваща машина 
с вибриращи ножове
Изработена от неръждаема стомана, с два под-
гряващи ножа. Позволява едновременно разпе-
чатване от двете страни на рамката. Вибрира-
щите ножове могат да бъдат регулирани според 
дебелината на питите. С капацитет 150-200 рам-
ки на час. Подходяща за всички размери рамки. 
От страни има стойка за поставяне на неразпе-
чатаните рамки. 
Под устройството се намира подвижно,  неръж-
даемо корито със сито и кран за източване на 
изцедения мед. 
Мотор: 370W / 230V.
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Каталожен номер: 2562
Контейнер за прецеждане на пчелния мед, 
с комбинирано едро и ситно сито
Предназначен е за изцеждане на меда по време на 
центрофугиране. Поставя се под крана за източване 
на центрофугата. Контейнерът е с два крана от не-
ръждаема стомана, поставени на две различни нива. 
Горният кран е предназначен за преливане на  фил-
триран мед в по-ниски съдове. Вътре в контейнера 
има две вертикално поставени сита за прецеждане 
на меда. По време на източването на меда в контей-
нера, восъкът и други замърсявания остават на по-
върхността и могат лесно да бъдат събрани. Ситото 

не се запушва дори при продължителна (целодневна) работа. При прецеждане на мед 
с по-гъста консистенция, се препоръчва   използване на нагревател (каталожен номер 7101) 
с постоянна температура 35 градуса. Контейнерът за прецеждане на пчелния мед е изцяло 
изработен от неръждаема стомана.

           СИТА

За производството на едри сита се използват платове от неръждаема стомана вид „Mesh 
12“, на ситни сита се използват платове от неръждаема стомана вид „Mesch 26“.

Каталожен номер: 7002
Двойно сито за мед, с диаметър 30,5 см, 
от неръждаема стомана
Ситото е комбинирано с едра и ситна мрежа. 
Подходящо е за  съдове от 35 или 50 кг, 
с диаметър 30,5 см.

Каталожен номер: 7013
Сито за 35 кг съд
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           СИТА Каталожен номер: 2561
Контейнер за прецеждане на пчелния мед, със сито 
Предназначен е за изцеждане на меда по време на центро-
фугиране. Поставя се под крана за източване на центрофу-
гата. Контейнерът е с два крана от неръждаема стомана, 
поставени на две различни нива. Горният кран е предназ-
начен за преливане на  филтриран мед в по-ниски съдове. 
Контейнерът за прецеждане на пчелния мед е изцяло изра-
ботен от неръждаема стомана

Каталожен 
номер: 7230

6-камерна вана за прецеждане 
на пчелния мед, с размер 102 x 55 x 35 см

Предназначена е за филтриране на меда по време 
на центрофугиране. Течният мед се прецежда, 
като преминава през камерите. В задната част 
на ваната има кран с размер 6/4

„
 за източване на 

филтрирания мед. Ваната е изработена изцяло от 
неръждаема стомана.

Каталожен номер: 7231
6-камерна вана за прецеждане на пчелния 
мед, с размер 102 x 55 x 35 см, с подгряване

Начин на действие: както при вана с каталожен 
номер 7230.  Подгряването осигурява по-бързо 
отделяне на восъка на повърхността. Температу-
рата  може да бъде регулирана с термостат.

Каталожен номер: 7232
6-камерна вана за прецеждане на пчелния 
мед, с размер 87 x 55 x 35 см 
Начин на действие: както на вана с каталожен 
номер 7230.



22

Каталожен номер: 7101
Нагревател Е 2004, назъбен

Каталожен номер: 7102
Нагревател Е 2004, кръгъл
С вграден термостат, който дава възможност за опреде-
ляне на  температурата в диапазон от 20 до 100 градуса. 
Диаметърът на нагряващото тяло е 15 см, височина-
та на нагряващият елемент (който е потопен) e 87 см. 
Нагревателят не прегрява меда, ако температурата му 
е настроена правилно. Подходящ е за подгряване на раз-
лични видове течности. 
Мощност 2000W / 230V.

Каталожен номер: 7110
Нагревател за декристализация на мед, 
с диаметър 29 см, 600W, L = 75

Каталожен номер: 7111
Нагревател за декристализация на мед, 
с диаметър 42 см, 1000W, L = 100

Каталожен номер: 7112
Нагревател за декристализация на мед, с диаметър 
53 см, 1500W, L = 100

Каталожен номер: 7120
Спирала за подгряване на конусовидно сито 

„DANA api THERMA”, 550W, с диаметър 32 см
Предназначена за подгряване на меда в конусовидни сита. 
Има вграден термостат с датчик, който изключва спиралата 
след приключване на работа.

        НАГРЕВАТЕЛИ ЗА МЕД

      УРЕДИ ЗА ДЕКРИСТАЛИЗАЦИЯ И РАЗФАСОВКА НА МЕД
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Каталожен номер: 7160
Камера за подгряване и декристализация 
на мед, с капацитет около 300 кг
С външни размери: 100 х 100 х 110 cm, и с въ-
трешни размери: 70 х 72 х 107 см. С капацитет  
около 300 кг (един варел) или 8-12 тенекии по 
25 кг. Камерата е снабдена с колела. Мощност на 
нагревателя - 1100W; принудителна циркулация 
на въздуха; температурата е определена от тер-
мостат.

Каталожен номер: 7123
Подгряващ реотан 14м, за подгряване на 
дъно с диаметър над 75 см,  566W/230V

Каталожен номер: 7124
Подгряващ реотан 8 м, за подгряване на 
дъно, с диаметър под 75 см,  566W/230V
Подгряващите реотани са предназначени за под-
гряване на дъната на центрофуги, съдове за мед 

и съдове за смесване. Те са оборудвани с термостат. Реотан от този тип може да бъде само-
ръчно вграден от Вас в центрофуга или съд за мед.  Има стриктна инструкция за монтаж.

Каталожен номер: 7151
„Melitherm-standard” (декристализатор) за цялостна декристализация на меда
Използването на това устройство осигурява цялостна декристализация на меда. Препо-

ръчва се за пчелари, търгуващи с мед на дребно. Изцеде-
ния мед се прелива в съд за филтриране, в който се намира 
нагревател и дебел найлонов плат. Платът изолира крис-
талите, които причиняват повторна кристализация. В по-
следствие допълнително затопляне на пчелния мед, преди 
неговата продажба, вече не е необходимо, защото медът 
филтриран с помощта на „Melitherm“ ще бъде лишен от 
кристалите, причиняващи повторна кристализация.
При тази операция от същественото значение е медът да 
запази биологичната си активност. Затова е необходимо 
между съдовете с мед да бъде поставен перфориран огра-
ничител, с помощта на който парата може свободна да из-
лиза. В резултат на този процес се намалава влажността на 
меда с около 1%. 
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Каталожен номер: 7301
Автоматичен дозатор за мед (различни опаковки) - 
„Nassenheider“
Възможност за пълнене на: 
- Всички видове опаковки от 20 грама до 5 кг
- Всякакви видове буркани, независимо от размера 
  и формата им
- Всички видове мед (гъстотата на меда не влияе  
  на скоростта на пълнене)
- Всички  или най-често срещаните размери на буркани 
  са вече вкарани в програмирането на дозатора
- Скорост на пълнене - 360 буркани от 500 г / ч
- Точност  на пълнене +/- 3 гр
- Възможност за продължително преливане на мед 
  и в други съдове
- Лесен за употреба и почистване

Каталожен номер: 7314
Автоматична въртяща маса за пълнене на мед, диа-
метър 100 см, (подходяща към дозатор „Nassenheider”)
Бурканите се поставят на въртящ плот, изработен от не-
ръждаема стомана.  С помощта на насочващият обръч, те 
се предвижват в посока към автоматичния дозатор. Кога-
то стигнат до напълващото устройство,  въртящата маса 
автоматично спира, до напълване на буркана, след което 
отново  се задвижва. Пълните буркани се събират във цен-
тралната част на работния плот, от където трябва да бъдат 
преместени за затваряне и етикетиране. 
Масата има различни скорости на работа. Дозаторът за 
мед не е включен в цената.

Каталожен номер: 7316
Дозатор с въртяща маса за пълнене на мед, диаметър 
100 см, „DAM 1000”:
- Всички видове опаковки от 10 грама до 10 кг
- Точност на пълнене +/- 1 гр 
- Скорост на пълнене около 400 буркана / ч
- 10 различни програми за пълнене
- Без капене и разливане
- Всички видове мед 
- Може да се използва като помпа работеща в двете посоки
- Лесен за употреба и почистване
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Каталожен номер: 7315
Дозатор с въртяща маса за пълнене на мед, диаметър 
100 см, „DAM 2000”:
- Всички видове опаковки от 10 грама до 10 кг
- Точност на пълнене +/- 3 гр 
- Скорост на пълнене около 600 буркани / ч
- 10 различни програми за пълнене
- Без капене и разливане
- Всички видове мед 
- Може да се използва като помпа работеща в двете посоки
- Лесен за употреба и почистване

Каталожен номер: 7310
Помпа за мед, с максимален капацитет  
1500 kg/h
На колела, с възможност за изпомпване в двете 
посоки, мотор 750W/ 230V.
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Каталожен номер: 5150
Цифров инкубатор за отглеждане на майки 
(70-клетъчен)
Каталожен номер: 5108
Цифров инкубатор за отглеждане на майки 
(150-клетъчен)
Инкубаторът се състои от полиуретанов панел 
и електронен термостат за поддържане на постоян-
на температура. Точната температура се отчита вър-
ху  цифров термостат. Има подгряваща плоча, която 
се захранва от батерия и в случай на прекъсване на 
захранването няма опасност от увреждане на  от-

глеждания материал. Инкубатора е подходящ при различни системи за отглеждане на майки.

Каталожен номер: 5101
Лъжичка за пренасяне на ларви PCV
Каталожен номер: 5105
Лъжичка за пренасяне на ларви „Profi” 
(швейцарска)
Каталожен номер: 5107
Лъжичка за пренасяне на ларви „Profi”
Каталожен номер: 5103
Лъжичка за пренасяне на ларви 
и пчелно млечице, неръждаема 

Каталожен номер: 5151
Цифров инкубатор за отглеждане на майки

Инкубаторът се състои от пластмасов шкаф с капацитет 24 ли-
тра, нагревателна и охлаждаща система; вентилатор; системата 
за управление, с възможност за включване към ел.мрежа или 
към батерия. Точност за регулиране: 0.1 градуса, възможността 
за регулиране 5 - 70 градуса. Работно напрежение: 230V / 50Hz 
или 12 V (прав ток). Температура на охлаждане -15 градуса 
(в зависимост от температурата в помещението). Отопляване 
до около 50 - 55 градуса. 

Каталожен номер: 5140
Лупа за глава, с рефлектор

ИНВЕНТАР ЗА МАЙКОПРОИЗВОДСТВО
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Каталожен номер: 5311
Помпа за изсмукване на пчелно млечице 12V DC
Уредът осигурява бързо изсмукване  на пчелното млечице от маточ-
ника към бутилката. Помпата е поставена в  преносимо, практично 
куфарче.  Състои се от изпомпващ елемент, тръбичка за изсмукване 
и тръбичка за пренасяне на млекцето в бутилката. Работи с батерия 
или акумулатор 12V.

Каталожен номер: 7714
Пчеларски кантар до 120 кг (със SMS съобщаване)
Осигурява информация за теглото на кошерите, без 
загуба на ценно време и излишно ходене до пчелина. 
Системата дава възможност за ежедневно получава-
не на данни - чрез SMS - за текущото тегло на коше-
ра, и други параметри.

Каталожен номер: 7711
Пчеларски кантар до 100 кг
Голяма теглеща платформа с размери 50 х 50 cм поз-
воляваща теглене на  различни материали. Точност на 
мерене до 100гр. Размери: ширина 50 см, дължина 60 
см, височина 18 см. Скалата на кантара е обезопасена 
чрез подвижна, боядисана клапа, изработена от метал.

Каталожен номер: 7784
Капан за роеве - чувал

Каталожен номер: 7779
Механизъм за изтръсване на пчели

       ДРУГИ ПОМОЩНИ УРЕДИ
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Каталожен номер: 4702
Бъркалка, диаметър 10 см, дължина 60 см, 

от неръждаема стомана

Каталожен номер: 4703
Бъркалка, диаметър 15 см, дължина 50 см, 

от неръждаема стомана

Каталожен номер: 7172
Хомогенизатор за мед,  250 кг, с подгряване  и бъркалка
Каталожен номер: 7173
Хомогенизатор за мед,  600 кг, с подгряване и бъркалка
Каталожен номер: 7174
Хомогенизатор за мед,  1000 кг, с подгряване  и бъркалка

Каталожен номер: 7782
Шило
Каталожен номер: 7785
Пробивач за рамки
Каталожен номер: 7787
Обтегач на тел за рамки
Каталожен номер: 8181
Телени капси от месинг (1000 бр)
Каталожен номер: 7792
Трансформатор за поставяне 
на основи - 24 V

        БЪРКАНЕ НА МЕД

           ЗАТЕЛВАНЕ НА РАМКА
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Каталожен номер: 3805
Хранилка

Каталожен номер: 3239
Плочка за добиване на прополис

Каталожен номер: 7780 - 7797
Четки

Каталожен номер: 8154
Прашецоуловител

       РАЗНИ



BEEVITAL 

Официален представител

и вносител за България

www.goldenbee.bg

биологичен и ефикасен препарат
за борба срещу вароатозата!



Gospodarstwo Pasieczne
A. & J. Kasztelewicz
33-331 Stróże 235
tel. 18 445 18 82
fax  18 445 18 72
e-mail: bartnik@bartnik.pl www.bartnik.pl

Produkt z Austrii

Jednorazowa dawka na 1 ul

CHRONI PSZCZOŁY

Wkładka dennicowa
do kontroli warrozy

poprzez badanie osypu

Nazwisko i imię:

Adres:

Kod pocztowy:

Telefon nr:

Wypełnij i wyślij po nagrody:

Liczba rodzin pszczelich:

Data zabiegu:

Liczba osypanych pasożytów:

Използвайте BeeVital когато в кошера няма
запечатано пило, той ефективно почиства
зазимените пчелни семейства

ПАЗЕТЕ
ВАШИТЕ
ПЧЕЛИ

ПАЗЕТЕ
ВАШИТЕ
ПЧЕЛИ
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          БЕЛЕЖКИ



Затваряне на майката в изолатора, по идея на Петър Хмара от Киев. Изолирането от 
септември до март ще Ви позволи:
• борба с Varroa без химия;
• напълно унищожение на Varroa destructor само с едно третиране (напр. с BeeVital) когато
  в кошера няма запечатано пило;
• удължаване на живота на пчелите и подобряване на тяхното здраве;
• иновативен начин на зазимяване на пчелите в изолатора, който предпазва от ненужно
  яйцеснасяне през есента и в началото на пролетта;
• изненадващи ефекти в борбата срещу нозематоза;
• увеличаване на добива на мед.
Това са само няколко приложения на този изолатор, който вече се използва в Украйна, в повече 
от 30 хиляди пчелни семейства и придобива все нови привърженици. Ако искате да се 
присъедините към пчеларите, които са доволни от този метод, това предложение е за Вас. 
Изолаторът (360x240 мм) може да се приложи в различни видове кошери. Изработен е от 
пластмаса, лесен за дезинфекция и може да служи дълги години.

ИЗОЛАТОР
ЗА ВРЕМЕННА
ИЗОЛАЦИЯ
НА МАЙКАТА 

НОВО!НОВО!



www.goldenbee.bg


