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ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ
Η Αρκαδική Μελισσοκομία είναι η συνέχεια 
της ατομικής μελισσοκομικής εκμετάλ-
λευσης του Νικήτα Γκρίτζαλη ο οποίος 
δραστηριοποιείτο στο κλάδο από το 1960. 
Ιδρύθηκε το 1983 με πρωτοβουλία του 
γιού του Ιωάννη Γκρίτζαλη ο οποίος όντας 
επιτυχημένος μαθηματικός και ιδιοκτήτης 
φροντιστηρίου αποφάσισε να ασχοληθεί 
με τη μεγάλη του αγάπη τη μελισσοκομία, 
εγκαταλείποντας την επιχείρηση (φροντι-
στήριο μαθηματικών) που είχε ήδη δημιουρ-
γήσει στα είκοσι εννέα του χρόνια.
Διαχειριστής της εταιρείας είναι ο Ιωάν-
νης Γκρίτζαλης και ετερόρρυθμο μέλος ο 
αδελφός τους Βασίλης, ο οποίος σπούδασε 
οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και εργάσθηκε επί εικοσιπενταετία ως οικονομικός επιθεωρητής 
στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος.
Το έτος 1983 ο ιδρυτής της εταιρείας Ιωάννης Γκρίτζαλης έλαβε το πρώτο πανελλήνιο βραβείο, για την 
ανάπτυξη της μελισσοκομίας στην Ελλάδα, από τον τότε πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου. Από τότε 
η εταιρεία θεωρείται κορυφαία στο χώρο της μελισσοκομίας στην Ελλάδα, ενώ είναι έντονη η παρουσία 
της στον Ευρωπαϊκό χώρο.
Η ανάπτυξη της εταιρείας έγινε σταδιακά με την απόκτηση της εμπειρίας και της γνώσης του αντικειμέ-
νου της μελισσοκομίας, σε διάστημα πολλών ετών. Αυτό έχει αποτέλεσμα να διαθέτουμε πλήρη γνώση 
του αντικειμένου μας. Το έτος 2007 η εταιρεία επεκτείνει τις δραστηριότητές της με τη δημιουργία σύγ-
χρονου ξυλουργικού εργοστασίου για την κατασκευή κυψελών.
Έδρα της εταιρείας είναι το Λεοντάρι του νομού Αρκαδίας όπου υπάρχει το εργοστάσιο και η μονάδα 
παραγωγής, επίσης υπάρχουν δύο υποκαταστήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ως σημεία πώλησης.
Η εταιρία μας δραστηριοποιείται:
 » Στον πρωτογενή τομέα ειδικευόμαστε στην παραγωγή όλων των προϊόντων μέλισσας (μέλι, γύρη, 
πρόπολη, βασιλικό πολτό, βασίλισσες και μελισσοσμήνη). Διαθέτουμε για ιδία παραγωγή μελιού 3.000 
μελίσσια, επίσης προμηθευόμαστε από συνεργάτες μελισσοκόμους με καθορισμένες προδιαγραφές, 
μέλι προς εμπορία. Από το έτος 2011 λειτουργούμε χημείο για τον έλεγχο της ποιότητας του μελιού.
 » Στον βιοτεχνικό τομέα η εταιρία ασχολείται με την παραγωγή μελισσοτροφών, κηρηθρών, κυψελών, 
καθώς και με την επεξεργασία μαύρων κηρηθρών.
 » Στον εμπορικό τομέα ασχολούμαστε με συνεργασίες και με αντιπροσωπείες επώνυμων οίκων εξω-
τερικού (Lega – Mineli – Tomasz Lyson), καλύπτουμε το σύνολο των απαιτήσεων σε μηχανήματα, 
εργαλεία, εφόδια και σε είδη αποθήκευσης και συσκευασίας μελιού.



Γραμμή αυτόματης εξαγωγής μελιού, με συσκευή αφαίρεσης της κηρήθρας, 
οριζόντιος μελιτ/γεας 52-80 πλαισίων, κάρτερ μελιού και αντλία μελιού.
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 » Εγχυτήρας αέρος των πλαισίων 
με έμβολο αέρος, κομπρεσέρ μη-
χανοκίνητο πε πίεση λειτουργίας 
περίπου 2 bar. 
 » Αλυσιδωτός τροφοδότης χωρητι-
κότητας 10 πλαισίων.
 » Ηλεκτροκινητήρας ισχύος 0,12 kw

 » Τροφοδότης πλαισίων με 
κάδο φόρτωσης
 » Χωρητικότητα 52-80 πλαίσια
 » Χειροκίνητος κάδος φόρτω-
σης στη βασική έκδοση.

 » Ισχύς μαχαιριών 0,18 kW
 » Θερμαινόμενα μαχαίρια
 » Αφαιρεί 6 καπάκια –  
πλαίσια / λεπτό

Ο πλήρης εξοπλισμός περιλαμβάνει:
 » Εξαγωγέα πλαισίων αέρος,με αλυσιδωτό 
τροφοδότη
 » Αυτόματο εξαγωγέα πλαισίων με ηλεκτρικά 
θερμαινόμενα μαχαίρια, δυναμικότητας 5-8 
πλαίσια / λεπτό. 
 » Τροφοδότη πλαισίων με ηλεκτρικό κάδο φόρ-
τωσης.
 » Οριζόντιο μελιτ/γέα 52-80 πλαισίων 

 » Αυτόματο χειρισμό
 » 7 Προγράμματα
 » Κρεμάστρα μη φυγοκεντρισμένων πλαισίων
 » Κάρτερ μελιού με αντλία
 » Εξαγωγέα κερηθρών ( ξεχωρίζει το μέλι από το 
κερί ), δυναμικότητας 200 κιλά/ώρα, με δοχείο 
40 λίτρων για το στεγνό κερί.
 » Ραουλόδρομος

A1A

B C

Εξαγωγέας πλαισίων, αέρος, 
με αλυσιδωτό τροφοδότη

Αυτόματος εξαγωγέας πλαισίων Τροφοδότης πλαισίων με ηλεκτρικό κάδο 
φόρτωσης

 » Χωρητικότητα 52-80 
πλαίσια
 » Διάμετρος καλαθιού 1300 
χιλ.
 » Ισχύς κινητήρα 1,5 kW
 » Στροφές κινητήρα  
2800/λεπτό

 » Τύπος μηχανισμού 
μετάδοσης 50. σχέση 
μετάδοσης 1:10.
 » Μέγιστες περιστροφές 
καλαθιού 230/λεπτό
 » Απόδοση μελιτ/γέα 500 
κιλά/ώρα

 » Κρεμάστρα για 
μη προσαρμο-
σμένα πλαίσια
 » Χωρητικότητα: 
52-80 πλαίσια

Περιγραφή:
 » Το πιο σημαντικό στοιχείο της πρέσας είναι μία 
μονάδα διαχωρισμού-συμπίεσης και μεταφοράς 
που κινείται από έναν κινητήρα με έναν ατέρμο-
να κοχλία.
 » Η συσκευή είναι μικρού μεγέθους και εύκολη 
στη χρήση.
 » Το χειριστήριο σας επιτρέπει να ρυθμίζετε την 
ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα. the motor.

 » Ραουλόδρομος 
(προαιρετικά 
με επιπλέον 
χρέωση).

 » Κάρτερ μελιού με αισθητήρα 
στάθμης του μελιού και αντλία.
 » Χωρητικότητα κάρτερ 120 λί-
τρα
 » Χωρητικότητα αντλίας έως 
1500 λίτρα/ώρα
 » Ισχύς αντλίας 1,5 kW
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Οριζόντιος μελιτοεξαγωγέας

Κρεμάστρα για μη φυγοκεντρισμένα 
πλαίσια

Πρέσα 
απολεπισμάτων

Ραουλόδρομος

Κάρτερ μελιού με αντλία
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Χειροκίνητος Μελιτεξαγωγέας  
ΟΡΤΙΜΑ 2-3 πλαισίων 
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optima

Η ζυγαριά ControlBee είναι ένα απαραίτητο 
εργαλείο που μας δίνει την δυνατότητα να λαμβά-
νουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά 
με τις κυψέλες μας.

Ηλεκτρονική ζυγαρία κυψελών

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
Συσκευές βραβευμένες 
με χρύσο μετάλλιο 
κατά τη διάρκεια 
της Apimondia 2015

• Αυτόματη ζύγιση πλαισίων

• Αυτόματη καταγραφή παραμέτρων όπως: 
ημερομηνία, χρόνος και βάρος του εξαγώμενου 
μελιού

• Χειρίσμος μέσω Wi-Fi internet

• Όλα τα δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν 
σε άλλες συσκευές

Επιλογή:
Αυτόματη ζύγιση 
πλαισίων

Επιλογή:
Wi-Fi περιβάλλον

Συσκευές βραβευμένες με 
χρύσο μετάλλιο κατά τη δι-
άρκεια της Apimondia 2015

Η ζυγαριά ControlBee βρα-
βευτηκέ με το χρυσό μετάλλιο 
στην Apimondia 2015

W2029 Χειροκίνητος μελιτ/γέας ΟΡΤΙΜΑ 2 πλαισί-
ων, Φ400, Langstroth

Περιγραφή του μελιτ/γέα 
Οι χειροκίνητοι μελιτ/γεις ΟΡΤΙΜΑ 2 πλαισίων 
είναι κατασκευασμένοι από ανθεκτικό σε οξύ 
ανοξείδωτο ατσάλι. Κατάλληλος για επί τόπου 
εργασία.
Περιγραφή δοχείου (τύμπανο). Το δοχείο 
είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι, 
πάχους 0,5 χιλ. και πάχος πυθμένα 0,6 χιλ.
Το καλάθι είναι κατασκευασμένο με διαγώνιες 
ράβδους, ανθεκτικό σε οξύ, με μέγεθος σήτας 
85 χιλ * 35 χιλ. Το καλάθι του μελιτ/γέα είναι εν-

σωματωμένο στη λαβή του ρουλεμάν ολίσθησης 
(συρόμενο ρουλεμάν).
Τα γρανάζια είναι κατασκευασμένα από χάλυβα, 
περιστρεφόμενα και μεταφέρουν τη ροπή στον 
άξονα του καλαθιού.
Το καπάκι είναι κατασκευασμένο από διάφα-
νο ακρυλικό γυαλί. Έτσι προστατεύει από την 
επαφή με το περιστρεφόμενο καλάθι και βοηθά 
να μένει καθαρή η συσκευή.
Αντλία αποστράγγισης από ανοξείδωτο ατσάλι, 
διαμέτρου 3,1 εκ. (5/4 ΄΄).

W2029

2-χρόνια 
εγγύηση



Χειροκίνητος μελιτοεξαγωγέας 4 πλαισίωνΧειροκίνητος μελιτοεξαγωγέας  
2-3 πλαισίων

2-χρόνια 
εγγύηση

2-χρόνια 
εγγύηση
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Η κατασκευή αυτών των μελιτ/γέων, καθώς και η 
εφαρμογή συστήματος διεύθυνσης, επιτρέπουν 
να ρυθμίζεται ομαλά ο αριθμός των στροφών του 
κάδου. Είναι κατάλληλος για μικρού μεγέθους με-
λισσοκομεία και μπορούν εύκολα να τον χειριστούν 
μη επαγγελματίες (ερασιτέχνες) μελισσοκόμοι. 
Είναι συμπαγής και ευκολόχρηστος.
Οι προσαρμοσμένες τεχνικές λύσεις επιτρέπουν 
την αποτελεσματική εξαγωγή μελιού υψηλού 
ιξώδους.
Έχει κωνικό πυθμένα για πολύ καλή στάλαξη 
μελιού.

Καλάθι με 4 
θήκες πλαισίων

Χειροκίνητος 
μελιτοεξαγωγέας 
4 πλαισίων σε 
τετράγωνο κάδο.

W2026 Χειροκίνητος μελιτοεξαγωγέας 4 πλαισί-
ων, Φ500, Langstroth.

optima
W2019_O

Χειροκίνητος μελιτοεξαγωγέας 2 
πλαισίων με ενσωματωμένο φίλτρο 
και δοχείο αποθήκευσης μελιού.  
(Langstroth).

Περιγραφή Μελιτεξαγωγέα
Μελιτεξαγωγέας χειροκίνητος, 2 πλαισίων, κατα-
σκευασμένος από ανθεκτικό σε οξύ ανοξείδωτο 
ατσάλι. Αποτελείται από 3 εξαρτήματα:  
Α) το δοχείο με το καλάθι,  
Β) το φίλτρο και  
Γ) τη δεξαμενή αποθήκευσης μελιού με 
ενσωματωμένη αντλία αποστράγγισης. Όλα 
τα εξαρτήματα ενώνονται μεταξύ τους με δύο 
σφιγκτήρες. Στον πυθμένα του δοχείου του μελιτ/
γέα υπάρχουν τέσσερις οπές διαμέτρου 4εκ. 
που επιτρέπουν στο μέλι που έχει κολλήσει στα 
τοιχώματα λόγω της φυγόκεντρου να στάζει στο 
φίλτρο. Μετά το αρχικό φιλτράρισμα, το μέλι 
περνά στη δεξαμενή αποθήκευσης. Κατάλληλος 

για επί τόπου εργασία.
Το δοχείο είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό 
σε οξύ ανοξείδωτο ατσάλι, πάχους 0,5 χιλ.
Το καλάθι είναι κατασκευασμένο από διαγώνιες 
ράβδους από ανοξείδωτο ατσάλι. Διαστάσεις 
σήτας 20χιλ * 40 χιλ.
Χειροκίνητη κίνηση με φρένο. Μέσω της περι-
στρεφόμενης λαβής μεταφέρεται η ροπή στο 
καλάθι.
Το καπάκι είναι κατασκευασμένο από διάφανο 
ακρυλικό γυαλί. Προστατεύει από την επαφή με 
το περιστρεφόμενο καλάθι και βοηθά να μένει 
καθαρή η συσκευή.
Αντλία αποστράγγισης από ανοξείδωτο ατσάλι, 
διαμέτρου 3,1 εκ. (5/4 ").

Τα εξαρτήματα 
συνδέονται μεταξύ 
τους με πόρπες 
ασφαλείας.

optima

Περιγραφή μελιτ/γέα:
Είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικό σε οξύ 
ανοξείδωτο ατσάλι. Ο χειροκίνητος χειρισμός 
αποτελεί πλεονέκτημα σε περίπτωση μη ύπαρ-
ξης ηλεκτρικού ρεύματος.
Κατασκευή δοχείου και βάσης:
Το δοχείο είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό 
σε οξύ ανοξείδωτο ατσάλι, πλευρικού πάχους 
0,6 χιλ. Έχει κωνικό πυθμένα πάχους 0,8 χιλ. Η 
βάση είναι κατασκευασμένη από μαύρο χρώμα 
ανάγλυφο,  χρησιμοποιώντας ηλεκτροστατική 
βαφή.
Είναι σταθερή και εύκολο να αποσυναρμολογη-
θεί.
Κατασκευή καλαθιού
Το καλάθι είναι κατασκευασμένο από διαγώνι-
ες ράβδους από ανθεκτικό σε οξύ ανοξείδωτο 
ατσάλι  πάχους 0,3 χιλ.  Και 0,5 χιλ.

Το καλάθι των 4 πλαισίων είναι κατασκευασμέ-
νο από ανθεκτικό σε οξύ ανοξείδωτο ατσάλι 
πάχους 3χιλ. και 4 χιλ., εξοπλισμένο με 4 θήκες 
πλαισίων με μέγεθος σήτας 20 χιλ×40 χιλ. είναι 
ενσωματωμένο στο χερούλι στρέψης.
Χειροκίνητο
Ο  Χειροκίνητος μηχανισμός είναι κατασκευα-
σμένος από ατσάλι. Οι οδοντωτοί τροχοί μετα-
φέρουν την ροπή στον άξονα του καλαθιού με 
αποτέλεσμα να πετυχαίνεται η περιστροφή.
Καπάκι
Ενσωματωμένο. Κατασκευασμένο από διάφανο 
ακρυλικό γυαλί. Προστατεύει από την επαφή με 
το περιστρεφόμενο καλάθι και βοηθά να μένει 
καθαρή η συσκευή.
Αντλία αποστράγγισης
Ανοξείδωτο ατσάλι, διάμετρος 3,1 εκ. (5/4 ")



Ηλεκτροκίνητος μελιτοεξαγωγέας  
4 πλαισίων

2-χρόνια 
εγγύηση
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Χειροκίνητος και ηλεκτροκίνητος 
μελιτοεξαγωγέας 2σε1 4 πλαισίων

WARRANTY

2-year

Η κατασκευή αυτών των μελ/γέων καθώς και το 
σύστημα ελέγχου που εφαρμόζεται επιτρέπουν 
να ρυθμίζετε ομαλά τον αριθμό περιστροφών του 
καλαθιού. 
Είναι κατάλληλοι για μικρά μελισσοκομεία
και μπορούν εύκολα να χρησιμοποιηθούν και 
από ερασιτέχνες μελισσοκόμους.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι: το μικρό του 
μέγεθος και η φιλικότητα προς το χρήστη.
Οι προσαρμοσμένες τεχνικές λύσεις επιτρέπουν 
την αποδοτική εξαγωγή κάθε είδους μελιού Το 
κωνικό σχήμα του πυθμένα επιτρέπει την άριστη 
στάλαξη του μελιού.

Περιγραφη 
μελ/γεα

Είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικό σε οξύ ανοξείδωτο ατσάλι. Η επιλογή του χει-
ροκίνητου και του ηλεκτρικού μελ/γέα σας επιτρέπει να δουλεύετε τόσο σε εξωτερικό 
χώρο όσο και σε εσωτερικό που έχει πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα

Κατασκευη 
δοχείου και 
βασης

Το δοχείο είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό σε οξύ ανοξείδωτο ατσάλι. Πλευρικά 
είναι κατασκευασμένο από ατσάλι με πάχος 0.6 χιλ., ενώ ο κωνικός πυθμένας είναι 
κατασκευασμένος από ατσάλι πάχους 0,8 χιλ. 
Η βάση είναι κατασκευασμένη από ατσάλι επικαλυμμένο με μαύρο ανάγλυφο χρώμα 
το οποίο πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας ηλεκτροστατική βαφή. Σταθερό και 
εύκολο να λυθεί.

Κατασκευη 
καλαθιου

Το καλάθι είναι και αυτό κατασκευασμένο πλήρως από ανθεκτικό στα οξέα ανοξείδω-
το ατσάλι , πάχους 3 και 4ων χιλ. εξοπλισμένο με 4 κασέτες με πλέγμα διαστάσεων 
20×40 χιλ. Είναι ενσωματωμένο στο μοχλό περιστροφής καθώς και σε στερεωμένα 
έδρανα.

Ηλεκτρικος και 
χειροκινητος 
οδηγος

Τροφοδοτικό 230V / 12V, εξοπλισμένο με το νέο σύστημα ελέγχου SSD. Ο χειροκί-
νητος μηχανισμός κίνησης είναι κατασκευασμένος από ατσάλι .Οι οδοντωτοί τροχοί 
είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα, μεταφέροντας τη ροπή στον άξονα του καλαθιού

Καπακι Διαφανές, κατασκευασμένο από ακρυλικό γυαλί. Προστατεύει από τους κινδύνους 
επαφής με το περιστρεφόμενο καλάθι και βοηθά να παραμένει καθαρό.

W2039

Μελ/γέας 4ων πλαισίων OPTIMA, 
Φ500, χειροκίνητος και ηλεκτρι-
κός, 230V/12V, καλάθι για πλαίσια 
Langstroth

Νέο, βελτιωμένο σύστημα ελέγχου 
SDD εξοπλισμένο με την επιλογή της 
ομαλής προσαρμογής της ταχύτητας 
περιστροφής, κουμπί έκτακτης 
ανάγκης αυτόματης
απενεργοποίησης  και χαμηλής 
ισχύος κατανάλωση

optima

Η κατασκευή αυτών των μελιτ/γέων, καθώς και η 
εφαρμογή συστήματος διεύθυνσης, επιτρέπουν 
να ρυθμίζεται ομαλά ο αριθμός των στροφών του 
κάδου. Είναι κατάλληλος για μικρού μεγέθους μελισ-
σοκομεία και μπορούν εύκολα να τον χειριστούν μη 
επαγγελματίες (ερασιτέχνες) μελισσοκόμοι. 
Είναι συμπαγής και ευκολόχρηστος.
Οι προσαρμοσμένες τεχνικές λύσεις επιτρέπουν την 
αποτελεσματική εξαγωγή μελιού υψηλού ιξώδους.
Έχει κωνικό πυθμένα για πολύ καλή στάλαξη 
μελιού.

Περιγραφή 
μελιτοεξαγω-
γέα:

Οι μελιτοεξαγωγείς αυτοί των 4 πλαισίων είναι κατασκευασμένοι από ανθεκτικό σε 
οξύ ανοξείδωτο ατσάλι. Ο χειροκίνητος και ηλεκτροκίνητος χειρισμός σας επιτρέπουν 
να εργάζεστε τόσο σε εξωτερικό χώρο όπου δεν υπάρχει ρεύμα όσο και σε εσωτερι-
κούς χώρους όπου υπάρχει.

Κατασκευή 
δοχείου και 
βάσης:

Το δοχείο είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό σε οξύ ανοξείδωτο ατσάλι, πλευρικού 
πάχους 0,6 χιλ. Έχει κωνικό πυθμένα πάχους 0,8 χιλ. Η βάση είναι κατασκευασμένη 
από μαύρο χρώμα ανάγλυφο,  χρησιμοποιώντας ηλεκτροστατική βαφή.
Είναι σταθερή και εύκολο να αποσυναρμολογηθεί.

Κατασκευή 
καλαθιού

Το καλάθι είναι κατασκευασμένο από διαγώνιες ράβδους από ανθεκτικό σε οξύ ανο-
ξείδωτο ατσάλι  πάχους 0,3 χιλ.  Και 0,5 χιλ.

Το καλάθι των 4 πλαισίων είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό σε οξύ ανοξείδωτο 
ατσάλι πάχους 3χιλ. και 4 χιλ., εξοπλισμένο με 4 θήκες πλαισίων με μέγεθος σήτας 
20 χιλ×40 χιλ. είναι ενσωματωμένο στο χερούλι στρέψης. 

Ηλεκτροκίνητο
Ο ηλεκτροκίνητος μηχανισμός τροφοδοσίας 230 / 12 V είναι εξοπλισμένος με το νέο 
SDD σύστημα ελέχγου. Ο  Χειροκίνητος μηχανισμός είναι κατασκευασμένος από 
ατσάλι. Οι οδοντωτοί τροχοί μεταφέρουν την ροπή στον άξονα του καλαθιού με απο-
τέλεσμα να πετυχαίνεται η περιστροφή.

Καπάκι Ενσωματωμένο. Κατασκευασμένο από διάφανο ακρυλικό γυαλί. Προστατεύει από 
την επαφή με το περιστρεφόμενο καλάθι και βοηθά να μένει καθαρή η συσκευή.

Αντλία απο-
στράγγισης Ανοξείδωτο ατσάλι, διάμετρος 3,1 εκ. (5/4 ")

W2033 Μελιτεξαγωγέας 4 πλαισίων, Φ500, ηλε-
κτροκίνητος, τάσης 230 V, Langstroth.

Νέο, βελτιωμένο σύστημα ελέγχου SDD εξοπλισμένο 
με ομαλή ρύθμιση της ταχύτητας περιστροφής, χαμηλή 
κατανάλωση και αυτόματη απενεργοποίηση σε έκτακτο 
περιστατικό.

optima



Μελιτεξαγωγείς με ενσωματωμένο 
πάγκο απολεπισμού

Μελιτοεξαγωγείς 4ων πλαισίων,
τάσης 230 V.
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Εξοικονόμηση Ενέργειας
Νέο σύστημα εξοικονόμησης 
ενέργειας SDD 1.

W2013000KFMR Μελιτοεξαγωγέας, Φ720, 4ων πλαισί-
ων, Langstroth.

W201300AMR Μελιτοεξαγωγέας, Φ720, 4ων πλαισί-
ων, Langstroth.

Το σύστημα ελέγχου 
της σειράς Premium 
χρεώνεται εξτρά.

2-χρόνια 
εγγύηση

Είναι ιδανικός για μεσαίου μεγέθους μελισσο-
κομεία. Άριστη απόδοση φυγόκεντρου. Ένας 
κύκλος περιστροφής παίρνει θέση σε δύο 
κατευθύνσεις και χάρη στους εγκατεστημένους 
οδηγούς δε χρειάζεται να γίνεται χειροκίνητα η 
αλλαγή της κερήθρας για εξαχθεί το μέλι και από 
την άλλη πλευρά της.

Σχεδιασμός
Η βάση είναι κατασκευασμένη από ατσάλι, βαμ-
μένη ανάγλυφα με μαύρη ηλεκτροστατική βαφή. 
Σταθερή και εύκολη στην αποσυναρμολόγηση. 
Το δοχείο είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό 
σε οξύ ανοξείδωτο ατσάλι πάχους 0,6 χιλ. Έχει 
ενσωματωμένη αντλία αποστράγγισης διαμέτρου 
6/4 ίντσες (3,8 εκ. περίπου).
Το καλάθι είναι επίσης κατασκευασμένο από 
ανθεκτικό σε οξύ ανοξείδωτο ατσάλι, η κατα-
σκευή του οποίου επιτρέπει την προστασία των 
πλαισίων σε περίπτωση θραύσης των κηρηθρών.
Οι διαστάσεις της σήτας είναι 20 χιλ * 40 χιλ. 
Είναι συνδεδεμένο και με τα δύο περιβλήματα 
(πάνω και κάτω). Αν ανοιχθεί το καπάκι κατά τη 
διάρκεια της περιστροφής, η διαδικασία σταματά 
κατευθείαν.
Τα διάφανα καπάκια επιτρέπουν την παρατήρη-
ση της περιστροφής και γενικά της διαδικασίας, 
χωρίς να χρειάζεται να ανοιχτούν ρισκάροντας 
έτσι τον κίνδυνο της επαφής κατά τη διάρκεια της 
περιστροφής.

Motor 
»Φ720, Langstroth, 230V τάση, 
0,37kW/400V/50hZ.

Ημιαυτόματο και αυτόματο σύστημα διεύθυνσης.

W2043
Μελιτοεξαγωγέας χειροκίνητος με 
ενσωματομένο πάγκο απολεπι-
σμού

W20430
Μελιτοεξαγωγέας  ηλεκτρικός με 
ενσωματομένο πάγκο απολεπι-
σμού

Αυτοί οι μελιτ/γεις περιλαμβάνουν καλάθι 4ων 
πλαισίων, κατάλληλος για όλους τους τύπους 
πλαισίων.

Αυτή η συσκευή ενσωματώνει τρεις διαφορετικές 
μονάδες σε μία. Έναν μελιτ/γέα, τραπέζι αφαίρε-
σης της κερήθρας (απολεπισμού), και μία κάθετη 
σήτα κατασκευασμένη από διάτρητο ανοξείδωτο 
ατσάλι.
Το συμπαγές μέγεθος της συσκευής αυτής εξοι-
κονομεί χώρο που μπορεί να χρειαστεί για άλλες 
εργασίες.

2-χρόνια 
εγγύηση



Μελιτοεξαγωγείς με τετράγωνο καλάθιΜελιτοεξαγωγείς 4 & 6 
πλαισίων, τάσης 
συστήματος 230 V.
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W2013000KN

Μελιτοεξαγωγέας, Φ720, 
κάδος 4ων πλαισίων 
Langstroth, τάση 230 V ή 
12V

W2013KAN
Μελιτοεξαγωγέας, Φ800, κά-
δος 6 πλαισίων Langstroth, 
τάση 230 V ή 12V

Ανώτερο αυτόματο σύστημα
Το ΗΕ-03 σύστημα είναι εξοπλι-
σμένο με τις τελευταίας τεχνολο-
γίας ηλεκτρονικές, πληροφορικές 
λύσεις καθώς και διαδικασίες 
διευθύνσεις. Έχει σχεδιαστεί 
να παρέχει στον τελικό χρήστη 

τέλεια στην αίσθηση, αξιόπιστη και εύκολη χρήση.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του ΗΕ-03 συστήματος είναι:
 » 8 πλήρως προγραμματιζόμενοι αυτόματοι κύκλοι.
 » Μεγάλη, 4.3’’ TFT οθόνη με φωτισμό LED.
 » Ανάλυση 480*372 pixels.

 » 8 εργονομικά σχεδιασμένα κουμπιά χειρι-
σμού.
 » Εύκολο στο χειρισμό και υψηλής αισθητικής 
σχεδιασμός, με υψηλής ανάλυσης εικονίδια 
που διευκολύνουν την προβολή τους κάτω 
από οποιοδήποτε φως.
 » 2 ανεξάρτητα χρονόμετρα που μετρούν το 
χρόνο λειτουργίας της συσκευής.
 » Προηγμένες διαγνωστικές λειτουργίες 
ελέγχου για να παρακολουθούν συνεχώς 
τις παραμέτρους διεύθυνσης
 » Ιnverter κατασκευής Mitsubishi

Χειρισμός Μελιτοεξαγωγέων

2-χρόνια 
εγγύηση

Νέο σύστημα ελέγχου 12V, για τους μελιτ/γεις 
Langstroth Φ720, Φ800. 

Η τελευταία λύση 
μεταξύ των μελιτο-
εξαγωγέων πλαι-
σίων προσφέρει 
δύο επιλογές. 
Αυτή των 230V 
και αυτή των 12V. 
Επιτρέπει έτσι 
στον ενδιαφερόμε-
νο να επιλέξει τον 
καταλληλότερο για 
αυτόν.

Η βάση είναι κατασκευασμένη από ατσάλι, βαμ-
μένη ανάγλυφα με μαύρη ηλεκτροστατική βαφή. 
Σταθερή και εύκολη στην αποσυναρμολόγηση. 
Το δοχείο είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό 
σε οξύ 0H18N9 ενισχυμένο ανοξείδωτο ατσάλι 
πάχους  0,6 χιλ.
Η αντλία αποστράγγισης είναι διαμέτρου 6/4 
ίντσες (3,8 εκ. περίπου).
Το καλάθι είναι επίσης κατασκευασμένο από 
ανθεκτικό σε οξύ ανοξείδωτο ατσάλι, η κατα-
σκευή του οποίου επιτρέπει την προστασία των 
πλαισίων σε περίπτωση θραύσης των κηρηθρών.
Οι διαστάσεις της σήτας είναι 20 χιλ * 40 χιλ. 
Οι θήκες των πλαισίων είναι συνδεδεμένες με 
ελατήρια που τους επιτρέπουν να επιστρέφουν 
στην αρχική τους θέση. Το καλάθι είναι επίσης 
τοποθετημένο στα δύο περιβλήματα: το ανώτερο 
και το κατώτερο.
Το κλείδωμα ασφαλείας αποτρέπει το άνοιγμα 
του καπακιού κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
Τα διάφανα καπάκια επιτρέπουν την παρατήρη-
ση της περιστροφής και γενικά της διαδικασίας, 
χωρίς να χρειάζεται να ανοιχτούν ρισκάροντας 
έτσι τον κίνδυνο της επαφής κατά τη διάρκεια της 
περιστροφής.

Μοτέρ:
 » Διάμετρος: Φ720 – 250W/24V
 » Διάμετρος: Φ800 – 280W/24V

Αυτοί οι μελιτοεξαγωγείς είναι κατάλληλοι τόσο 
για δουλειά στην ύπαιθρο όσο και στο μελισσο-
κομείο. Είναι εξοπλισμένοι με μπαταρία τάσης 
12V κάτι που επιτρέπει να γίνεται η εργασία σε 
εξωτερικό χώρο αν δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Κάθε ένας από αυτά τα συστήματα ελέγχου, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τις απαιτήσεις 
ασφαλείας, είναι εξοπλισμένο με ένα διακόπτη ασφαλείας και ένα προσωρινό προστατευτικό κάλυμμα 
κλειδαριάς προστασίας από το άνοιγμα κατά τη διάρκεια της περιστροφής.

Αυτόματο (ηλεκτρονικό 
inverter και αυτόματος 
προγραμματισμός).
Αυτόματο με 8 προγράμ-
ματα. Τα 2 πρώτα προ-
γράμματα μπορούν να 
λειτουργήσουν χειροκίνητα, 
το 3ο έχει εργοστασιακές 

ρυθμίσεις. Τα προγράμματα 4-8 επιτρέπουν την 
εισαγωγή προσωπικών κύκλων δεδομένων. Κάθε 
κύκλος αποτελείται από 7 βήματα. Κάθε βήμα 
καθορίζεται από τρεις παραμέτρους – τον αρχικό 
χρόνο, τη δεδομένη ταχύτητα και την ταχύτητα 
περιστροφής.

Ημιαυτόματο 
(ηλεκτρονικό inverter)
Ημιαυτόματος μελιτ/γέας με 
το συγκεκριμένο σύστημα 
μπορεί να λειτουργήσει είτε 
χειροκίνητα (κατεύθυνση 
και δεξιά και αριστερά) είτε 
αυτόματα. Στο χειροκίνητο 

μπορείτε να ρυθμίσετε την κατεύθυνση και την 
ταχύτητα. Το αυτόματο πρόγραμμα έχει ρυθμιστεί 
από τον κατασκευαστή. Ενεργοποιείται από το 
ταυτόχρονο πάτημα των 2 πλαϊνών κουμπιών. 

Σχεδιασμός
Η βάση είναι κατασκευασμένη από 
ατσάλι, βαμμένη ανάγλυφα με μαύρη 
ηλεκτροστατική βαφή. Σταθερή και εύκολη στην 
αποσυναρμολόγηση.

Το δοχείο είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό 
σε οξύ ανοξείδωτο ατσάλι, ενισχυμένο και με 
ενσωματωμένη αντλία αποστράγγισης. 

Τα διάφανα καπάκια επιτρέπουν την παρατήρηση 
της περιστροφής και γενικά της διαδικασίας, 
χωρίς να χρειάζεται να ανοιχτούν ρισκάροντας 
έτσι τον κίνδυνο της επαφής κατά τη διάρκεια της 
περιστροφής. 

Μοτέρ
 » Ø 720    0,37 kW/400V/50 Hz
 » Ø 800    0,37 kW/400V/50 Hz
 » Ø 900    0,37/0,55 kW/400V/50 Hz
 » Ø 1000  0,37/0,55/0,75 kW/400V/50 Hz
 » Ø 1200  0,55/0,75/1,1/1,5 kW / 400V/50 Hz

Οι μελιτ/γεις με θήκες πλαισίων
είναι σχεδιασμένοι για μεγαλύτερα μελισσοκομεία. 
Χαρακτηρίζονται από ένα μικρό αριθμό πλαισίων 
διατηρώντας παράλληλα μια πολύ καλή απόδοση 
φυγοκέντρησης. Η περιστροφή γίνεται και στις 2 
κατευθύνσεις και χάρη στους ενσωματωμένους 
οδηγούς δε χρειάζεται να αλλάζει χειροκίνητα 
πλαυρά η κερήθρα.



Μελιτοεξαγωγείς πλαισίων με 
θήκες με χωρίσματα

Μελιτοεξαγωγέας με μοτέρ στη βάση 2-χρόνια 
εγγύηση
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W205400

Το σύστημα ελέγχου 
της σειράς Premium 
χρεώνεται εξτρά.

Μέσω της εισαγωγής των διαφραγμάτων 
από ανοξείδωτο και ανθεκτικό σε οξύ 
ατσάλι, μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός των 
πλαισίων στον μελιτοεξαγωγέα. Σε αυτή 
την περίπτωση τα πλαίσια επικαλύπτουν 
το ένα το άλλο, αλλά χάρη στα ατσάλι-
να διαφράγματα, το εξαγώμενο από τις 
υπερκείμενες κερήθρες μέλι δεν πέφτει 
στην υποκείμενη κερήθρα αλλά κυλά 
ομαλά στα διαφράγματα.

Διαφράγματα από ανοξείδωτο ατσάλι.

W205301B Ημιαυτόματος μελιτοεξαγωγέας, Θήκες 
Langstroth, Φ1000, 12 πλαισίων

W2053001B Αυτόματος μελιτοεξαγωγέας, Θήκες 
Langstroth, Φ1000, 12 πλαισίων

W205201B Ημιαυτόματος μελιτοεξαγωγέας, Θήκες 
Langstroth, Φ1200, 16 πλαισίων

W2052001B Αυτόματος μελιτοεξαγωγέας, Θήκες 
Langstroth, Φ1200, 16 πλαισίων

W209901B Ημιαυτόματος μελιτοεξαγωγέας, Θήκες 
Langstroth, Φ1200, 20 πλαισίων

W2099001B Αυτόματος μελιτοεξαγωγέας, Θήκες 
Langstroth, Φ1200, 20 πλαισίων

Ενισχυμένες θήκες

Όλες οι 
άκρες είναι 

ενισχυμέ-
νες από 

μεγάλους 
συνδετή-

ρες στις 4 
γωνίες του 
πλαισίου.

W205300B

Οι θήκες 
των πλαι-
σίων είναι 

ενισχυμένες 
με πρόσθετα 

σύρματα 
κάτι που τις 

κάνει πιο 
άκαμπτες.

2-χρόνια 
εγγύηση

Είναι σχεδιασμένοι και κατάλληλοι για μεγάλα μελισσοκομεία. Η διάμετρος 
του δοχείου είναι 100εκ. (Φ1000) και μπορεί να φιλοξενήσει 6-8 πλαίσια. 
Κατά τη διάρκεια της περιστροφής, τοποθετούνται παράλληλα προς τις 
πλευρές του δοχείου. Αυτή η λύση αυξάνει την απόδοση της εξαγωγής 
μελιού. Έχουν διπλής κατεύθυνσης κύκλο εξαγωγής οπότε δε χρειάζεται να 
γίνεται χειροκίνητα η αλλαγή πλευράς της κερήθρας

Ø motor power RPM gear type ratio max. number of 
basket rotations

1000 0,37 / 0,55 / 0,75 kW 2800 40 / 50 1:7,5 380
1200 0,55 / 0,75 / 1,1 kW 2800 50 1:7,5 380

W20161 Ημιαυτόματος μελιτ/γέας, Φ1000, Langstroth,8 πλαισίων 

W201601 Αυτόματος μελιτ/γέας, Φ1000, Langstroth,8 πλαισίων



Μελιτοεξαγωγείς με  
θήκες με θερμαινόμενο  
πυθμένα ή δοχείο
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Νέα σειρά μελιτοεξαγωγέων Premium line

 » Εξοπλισμένοι με ψηφιακό κοντρόλ θερμοκρασίας ώστε 
να αποφεύγεται η υπερθέρμανση του μελιού.
 » Ιδανικοί για περιστροφή παχύρρευστου μελιού χαμη-

λής θερμοκρασίας.
 » Εξοπλισμένοι με ημιαυτόματο ή αυτόματο χειρισμό 
που επιτρέπει τον ακριβή προγραμματισμό των στρο-
φών και της ταχύτητας.
 » Δύο αντλίες αποστράγγισης μελιού.
 » Μέχρι 20 πλαίσια.
 » Φ800,1000,1200

Υπάρχει η δυνατότητα, επίσης κατόπιν 
παραγγελίας να είναι διπύθμενοι, με 
θερμαινόμενο πυθμένα και θερμαινόμενο 
δοχείο.

2-χρόνια 
εγγύηση

Το σύστημα 
ελέγχου της 
σειράς Premium 
χρεώνεται εξτρά.

Η βάση είναι κατασκευασμένη από 
ανοξείδωτο ατσάλι. Σταθερή και εύκολο να 
αποσυναρμολλογηθεί.

Το δοχείο είναι από ανθεκτικό σε οξύ ανοξείδωτο 
ατσάλι, πάχους 0,8 χιλ. ενισχυμένο με δύο 
σωλήνες αποστράγγισης 2’’. Ο πυθμένας είναι 
κωνικός, πάχους 1χιλ., από ανθεκρικό σε οξύ 
ανοξείδωτο ατσάλι.

Τα διάφανα καπάκια κατασκευασμένα από 
plexiglass, επιτρέπουν την παρατήρηση της 
διαδικασίας, χωρίς να χρειάζεται να ανοιχτούν 
ρισκάροντας την επαφή με το περιστρεφόμενο 
καλάθι.

Άξονας
Ο άξονας του μελιτοεξαγωγέα είναι συνδεδεμένος 
με τον δίσκο κίνησης. 

Δίσκος
Ο δίσκος του μελιτοεξαγωγέα αποτελείται από 
υψηλής ποιότητας γρανάζι ηλεκτρομειωτήρα, 
της σειράς  THF eco-line, που είναι απευθείας 
συνδεδεμένο με τον άξονα του καλαθιού. Ο 
συγκεκριμένος δίσκος μπορεί να μειώσει την 
κατανάλωση ενέργειας έως και 35% διατηρώντας 
παράλληλα τις εξαιρετικές τεχνικά παραμέτρους 
του μελιτοεξαγωγέα. Η χρήση αυτού του 
γραναζιού αυξάνει επίσης την ανθεκτικότητα της 
συσκευής και έχει άμεσο αντίκτυπο στη μείωση 
του θορύβου.

Το ακτινωτό καλάθι είναι κατασκευασμένο 
από ανθεκτικές σε οξύ ατσάλινες ράβδους. Οι 
δακτύλιοι του καλαθιού είναι εξοπλισμένοι με 
κατάλληλα διαμορφωμένα πλαίσια στήριξης 
για να μην πέσουν κατά τη διάρκεια της 
φυγοκέντρησης. Επίσης, εδράζεται σε δύο 
περιβλήματα: Το άνω και το κάτω. Το καλάθι έχει 
μια ενισχυμένη κατασκευή.

Το καλάθι είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικές 
σε οξύ ατσάλινες ράβδους, εξοπλισμένο με θήκες 
πλαισίων, ο σχεδιασμός των οποίων επιτρέπει 
την ασφάλιση των πλαισίων από πιθανή θραύση 
των κερηθρών. Τα πλαίσια είναι συνδεδεμένα 
μεταξύ τους με ελατήρια που τους επιτρέπει να 
επιστρέφουν στην αρχική τους θέση.

• Κατασκευασμένοι από υλικά της καλύτερης 
ποιότητας

• Εξ ολοκλήρου κατασκευασμένοι από 
ανοξείδωτο ατσάλι

Σχεδιασμός
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Μελιτοεξαγωγείς με θήκες πλαισίων

W205000_P
Μελιτοεξαγωγέας, Φ800, Θήκες 
πλαισίων 6, Langstroth, με πλήρως 
αυτόματο σύστημα χειρισμού

W201601_P
Μελιτοεξαγωγέας, Φ1000, Θήκες 
πλαισίων 8, Langstroth, με πλήρως 
αυτόματο σύστημα χειρισμού

W2053001B_P
Μελιτοεξαγωγέας, Φ1000, Θήκες 
πλαισίων 12, Langstroth, με πλή-
ρως αυτόματο σύστημα χειρισμού

W2052001B_P
Μελιτοεξαγωγέας, Φ1200, Θήκες 
πλαισίων 16, Langstroth, με πλή-
ρως αυτόματο σύστημα χειρισμού 

W2099001B_P
Μελιτοεξαγωγέας, Φ1200, Θήκες 
πλαισίων 20, Langstroth, με πλή-
ρως αυτόματο σύστημα χειρισμού

Η σειρά Premium των μελιτοεξαγωγέων είναι 
διαθέσιμη από Φ800 έως Φ1200 με πλήρως 
αυτόματο σύστημα χειρισμού.

5-χρόνια 
εγγύηση

Εξελιγμένος αυτόματος χειρισμός
Το ΗΕ-03 σύστημα χειρισμού-ελέγχου είναι εξοπλισμένο με τις 
τελευταίες ηλεκτρονικές, υπολογιστικές και ελεγκτικές της διαδι-
κασίας διεύθυνσης αυτόματες λύσεις.
Έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στον τελικό χρήστη μια εύκολη, 
αξιόπιστη και διαισθητική συσκευή.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του ΗΕ-03 συστήματος είναι:
 » 8 πλήρως προγραμματιζόμενοι αυτόματοι κύκλοι.
 » Μεγάλη, 4.3’’ TFT οθόνη με φωτισμό LED.
 » Ανάλυση 480*372 pixels.
 » 8 εργονομικά σχεδιασμένα κουμπιά χειρισμού.
 » Εύκολο στο χειρισμό και υψηλής αισθητικής σχεδιασμός, με υψηλής ανάλυσης εικονίδια που διευ-
κολύνουν την προβολή τους κάτω από οποιοδήποτε φως.
 » 2 ανεξάρτητα χρονόμετρα που μετρούν το χρόνο λειτουργίας της συσκευής.
 » Προηγμένες διαγνωστικές λειτουργίες ελέγχου για να παρακολουθούν συνεχώς τις παραμέτρους 
διεύθυνσης
 » Ιnverter κατασκευής Mitsubishi

Ηλεκτρομαγνητικό κλείδωμα ασφαλείας
Ο καλύτερος τρόπος για την προστασία του χρήστη 
από τους διάφορους κινδύνους που σχετίζονται με τη 
λειτουργία της μηχανής είναι να τον αποτρέψει από 
το να έρθει σε επαφή με το περιστρεφόμενο καλάθι. 
Η ενσωματωμένη κλειδαριά ασφαλείας (επάνω 
στο καπάκι του μελιτοεξαγωγέα) κόβει την παροχή 
ρεύματος κάθε φορά που το κάλυμμα είναι ανοικτό 
το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την άμεση διακοπή της 
λειτουργίας του καλαθιού.

Οι μελιτοεξαγωγείς της Premium σειράς είναι κατασκευασμένοι από τα 
καλύτερης ποιότητας υλικά εξασφαλίζοντας μεγάλη διάρκεια ζωής. Η 
ασφάλεια καθ’όλα τα χρόνια ήταν και είναι αυτό που θέλουμε και θέλαμε 
να προσφέρουμε. Η προσφορά καινοτομικών λύσεων και η ικανοποίηση 
των πελατών μας είναι εξαιρετικής σημασίας για εμάς. Όλη η Premium 
σειρά έχει 5 χρόνια εγγύηση. 

5-χρόνια 
εγγύηση



Μηχανές λεπτοκρυστάλλωσης μελιού

Μύλος κοπής ζάχαρης

03-01-019
Μύλος κοπής 
ζάχαρης
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W20089_Z

Αναδευτήρας Inox 400kg

03-01-001
Αναδευτήρας 
Inox 400kg

Χαρακτηριστικά αναδευ-
τήρα:
 » Κατασκευασμένος από 
ανοξείδωτο χάλυβα
 » Διπύθμενος-διπλότοιχος
 » Τροφοδοσία: 220V

Μηχανές αποκρυστάλλωσης μελιού

Έχουν σχεδιαστεί για να εκτελούν τη διαδικασία της λεπτοκρυστάλλωσης του μελιού. Ο κατάλληλος σχεδιασμός 
της λεπίδας ανάμειξης, η οποία είναι σχεδιασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι, επιτρέπει την λεπτοκρυστάλλωση του 
μελιού με απόλυτη ακρίβεια. Η λεπτοκρυστάλλωση γίνεται με υγρό μέλι αναμειγμένο με κρυσταλλωμένο μέλι και η 
απόξεση των κρυστάλλων με χαμηλή ταχύτητα περιστροφής.

W20088_Z
Μηχανή λεπτοκρυστάλλωσης, 230V, 
χωρητικότητας 50 λίτρων με αυτόματο 
χειρισμό

W200800A_Z
Μηχανή λεπτοκρυστάλλωσης, 230V, 
χωρητικότητας 70 λίτρων με αυτόματο 
χειρισμό

W20080NT_Z
Μηχανή λεπτοκρυστάλλωσης, 230V, 
χωρητικότητας 100 λίτρων με αυτόματο 
χειρισμό

W20080B_Z
Μηχανή λεπτοκρυστάλλωσης, 230V, 
χωρητικότητας 150 λίτρων με αυτόματο 
χειρισμό

W20080C_Z
Μηχανή λεπτοκρυστάλλωσης, 230V, 
χωρητικότητας 200 λίτρων με αυτόματο 
χειρισμό

Προπέλα 
μίξης από 
ανοξείδωτο 
ατσάλι, Φ95
W4008

W4009
Μίξερ- τιρ-
μπουσόν, 
Φ60

Είναι ειδικά σχεδιασμένες για την αποκρυστάλλωση του μελιού. Η χρήση των ηλεκτρικών καλωδίων θέρμανσης, 
που είναι επιλεγμένα και τοποθετημένα με συνέπεια, σας επιτρέπουν να θερμαίνετε τη δεξαμενή αποθήκευσης στη 
μέγιστη επιφάνειά της.
Είναι εφοδιασμένες και με κοντρόλ θερμοκρασίας, προλαμβάνοντας έτσι την υπερθέρμανση του μελιού.Η χρήση 
του ατέρμονος κοχλία επιτρέπει στη συσκευή να επιτυγχάνει και λεπτοκρυστάλλωση του μελιού. Ο κατάλληλος 
σχεδιασμός της λεπίδας ανάμειξης, η οποία είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι, επιτρέπει την αποκρυ-
στάλλωση του μελιού με απόλυτη ακρίβεια.

W20087_Z
Μηχανή αποκρυστάλλωσης μελιού, 
χωρητικότητας 50 λίτρων, 400V, με 
αυτόματο χειρισμό

W2087C_Z
Μηχανή αποκρυστάλλωσης μελιού, 
χωρητικότητας 70 λίτρων, 400V, με 
αυτόματο χειρισμό

W20085_Z
Μηχανή αποκρυστάλλωσης μελιού, 
χωρητικότητας 100 λίτρων, 400V, με 
αυτόματο χειρισμό

W20086_Z
Μηχανή αποκρυστάλλωσης μελιού, 
χωρητικότητας 150 λίτρων, 400V, με 
αυτόματο χειρισμό

W20089_Z
Μηχανή αποκρυστάλλωσης μελιού, 
χωρητικότητας 200 λίτρων, 400V, με 
αυτόματο χειρισμό

W20088A_Z



Δοσομετρική αντλία μελιού και αυτόματα περιστρεφόμενο 
τραπέζι

Αυτόματη γραμμή τυποποίησης μελιού
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Χρυσό μετάλ-
λιο στην Έκθε-
ση στο Πόζναν 
Πολωνίας το 
2011

Σύστημα διεύθυν-
σης εμφιάλωσης 
μελιού

Το σετ της δοσομετρικής αντλίας – συ-
σκευασίας μελιού αποτελείται από:
 » Συσκευή διανομής, άντλησης και απο-
κρυστάλλωσης μελιού.
 » Πεντάλ εκκίνησης
 » Ελαστικός σωλήνας
 » Υποδοχή για τη σύνδεση του σωλήνα 
με την αντλία
 » Σφιγκτήρας σωλήνα
 » Μήκος σωλήνα 1,5 μέτρο

Το αυτόματα περι-
στρεφόμενο τραπέζι 
είναι μια καταπλη-
κτική συσκευή που 
αυξάνει σημαντικά την 
αποδοτικότητα της 
εργασίας, επιταχύ-
νοντας την πλήρωση 
των βάζων.

Προδιαγραφές:
 » Αυτόματη άντληση, άντλη-
ση χαμηλών στροφών με 
στροφείο σιλικόνης.
 » Σχεδιασμένη με τεχνολο-
γία υπολογιστών
 » Γεμίζει περίπου 350 βάζα 
των 500 γραμμαρίων/
ώρα. (Εξαρτάται από το 
είδος και το ιξώδες του 
μελιού).
 » Ακρίβεια  γεμίσματος +/- 1 

γραμμάριο.
 » Μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί και σαν αντλία.
 » Όλα τα τμήματα της 
μηχανής που έρχονται 
σε επαφή με το μέλι είναι 
κατασκευασμένα από 
ανοξείδωτο ατσάλι ή από 
εγκεκριμένο πλαστικό για 
επαφή με φαγητά.
 » 230 V / 200 W

W204001
Δοσομετρική αντλία μελιού με βάση

W204002
Δοσομετρική αντλία μελιού και αυτόματα 
περιστρεφόμενο τραπέζι

W204010
Το αυτόματα περιστρεφόμενο τραπέζι 
πρέπει να χρησιμοποιείται με την 
δοσομετρική αντλία μελιού.

Η συσκευή αποτελείται από: 
 » Βάση τραπεζιού με ρυθμιζόμενο 
ύψος βάσης που επιτρέπει την 
ρύθμιση του ύψους της συσκευής 
διανομής. Είναι εξοπλισμένο με 
τροχούς.
 » Το περιστρεφόμενο τραπέζι είναι 
κατασκευασμένο από ανοξείδωτο 
ατσάλι
 » Η επιφάνεια του τραπεζιού είναι 
χωρισμένη από έναν οδηγό για 
βάζα - σε δύο μέρη. Το πρώτο 
μέρος είναι για να συμπληρώνετε 
κενά βάζα? Το δεύτερο μέρος είναι 
για τα γεμάτα βάζα.

 » Το χειριστήριο ελέγχει 
την ταχύτητα περιστρο-
φής του τραπεζιού.
 » Διάμετρος τραπεζιού 
90 εκ.
 » Ύψος 82 εκ.
 » Διαστάσεις βάζων: 
Διάμετρος 3εκ. Ελάχιστο 
και 15 εκ. Μέγιστο. 
Ύψος 4,5 εκ. ελάχιστο 
και 30 εκ. μέγιστο.
 » Τάση τροφοδοσίας: 
230V/200W

W204004
Γραμμή αυτόματης διανομής 
μελιού

Τεχνικά δεδομένα:
 » Συνολικό μήκος: 3,8 μέτρα
 » Κάθε τμήμα διαθέτει διαφορε-
τικό σύστημα χειρισμού.
 » Ισχύς τραπεζιού: 200W/τεμ.
 » Διανομέας ρεύματος: 1,5 kW
 » Και τα τραπέζια και ο διανο-
μέας είναι κατασκευασμένα 
από ανθεκτικό σε οξύ ανοξεί-
δωτο ατσάλι.
 » Το σύνολο της γραμμής έχει 
τοποθετηθεί επάνω σε ένα 
ράφι που είναι εξοπλισμένο 
με τροχούς για εύκολη μετακί-
νηση.

W204005
Μεγάλος διανομέας

Τεχνικά δεδομένα:
 » Αυτόματη άντληση, άντληση χαμηλών 
στροφών με στροφείο σιλικόνης.
 » Σχεδιασμένη με τεχνολογία υπολογι-
στών
 » Γεμίζει περίπου 600 βάζα των 500 
γραμμαρίων/ώρα. (Εξαρτάται από το 
είδος και το ιξώδες του μελιού).
 » Φάσμα πλήρωσης από 250γραμ. έως 
45 κιλά.
 » Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν 
αντλία.
 » Όλα τα τμήματα της μηχανής που 
έρχονται σε επαφή με το μέλι είναι κα-
τασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι 
ή από εγκεκριμένο πλαστικό για επαφή 
με φαγητά.

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται από 
ένα άτομο, έτσι ώστε αυτός / αυτή να μπορεί να διαχει-
ριστεί τη διαδικασία πλήρωσης του βάζου εύκολα. 
Ο ιμάντας μεταφοράς βάζων για πλήρωση σταματάει 
αυτόματα όταν το δοχείο τοποθετείται κάτω από το 
διανομέα. 
Φάσμα πλήρωσης από 250g σε 1250g. 
Υψηλή αποδοτικότητα των μεγαλύτερων βάζων 
πλήρωσης χάρη στη μεγαλύτερη φτερωτή που έχει 
εφαρμοστεί.

Η γραμμή αποτελείται από:
 » 2 αυτόματα περιστρεφόμενα τραπέ-
ζια διαμέτρου Φ900
 » Διανομέας μελιού
 » Ιμάντας μεταφοράς βάζων για 
πλήρωση



Δεξαμενές από ανοξείδωτο 
ατσάλι

Θερμαινόμενες δεξαμενές από ανοξείδωτο ατσάλι
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Αντλίες μελιού
Νέα γραμμή αντλιών μελιού και 
αναρρόφησης

Ισχύς της αντλίας αναρρόφησης – 0,37 kW:
 » Ισχύς 0,37 kW
 » Βέλτιστη απόδοση 900 λίτρα/ώρα με θερμοκρασία 
μελιού 30º C
 » Τάση τροφοδοτικού 400V
 » Μετά τη χρήση του μετατροπέα, παροχή ρεύματος 230 
V και ομαλή προσαρμογή
 » Νέο, εύκολο και ευανάγνωστο χειριστήριο

Ισχύς της αντλίας αναρρόφησης – 1.5 kW:
 » Ισχύς 1.5 kW
 » Βέλτιστη απόδοση 900 λίτρα/ώρα με θερμοκρασία 
μελιού 30º C
 » Τάση τροφοδοτικού 400V
 » Μετά τη χρήση του μετατροπέα, παροχή ρεύματος 230 
V και ομαλή προσαρμογή
 » Νέο, εύκολο και ευανάγνωστο χειριστήριο

Κόσκινα από ανοξείδωτο χάλυβα που χρησιμοποιούνται με ανοξείδωτη δεξαμενή

Αντλίες με ισχύ 400W

W2021GN Ισχύς της αντλίας αναρρόφησης 0,37kW, 
400V, χωρίς inverter

W20210GN Ισχύς της αντλίας αναρρόφησης 1,5kW, 
400V, χωρίς inverter

Αντλίες με ισχύ 230W

W2021GNF Ισχύς της αντλίας αναρρόφησης 0,37kW, 
230V, χωρίς inverter

W20210GNF Ισχύς της αντλίας αναρρόφησης 1,5kW, 
230V, χωρίς inverter

W32600
stainless
W3260
painted

Λαβή σωλήνων Λάστιχα αντλίας

1 meter

5023 ø 40 mm

5024 ø 50 mm

5025 ø 60 mm

Η αντλία μελιού είναι μία συσκευή για να αντλείτε 
μεγάλες ποσότητες μελιού σε σχετικά μικρό χρονι-
κό διάστημα.

7028N
30 l

7034N
50 l

7036NU
100 l

7039N
150 l

7028N Ανοξείδωτη δεξαμενή 30 λίτρων, κάνουλα 5/4’’ 
(Φ400, Η300) 

7028NU Ανοξείδωτη δεξαμενή 30 λίτρων, κάνουλα 5/4’’ 
(Φ400, Η300)

7034N Ανοξείδωτη δεξαμενή 50 λίτρων, κάνουλα 5/4’’ 
(Φ400, Η440) 

7034NU Ανοξείδωτη δεξαμενή 50 λίτρων, κάνουλα 5/4’’ 
(Φ400, Η440) 

7035N Ανοξείδωτη δεξαμενή 70 λίτρων, κάνουλα 5/4’’ 
(Φ400, Η610) 

7035NU Ανοξείδωτη δεξαμενή 70 λίτρων, κάνουλα 5/4’’ 
(Φ400, Η610) 

7036N Ανοξείδωτη δεξαμενή 100 λίτρων, κάνουλα 6/4’’ 
(Φ500, Η610) 

7036NU Ανοξείδωτη δεξαμενή 100 λίτρων, κάνουλα 6/4’’ 
(Φ500, Η610) 

7039N Ανοξείδωτη δεξαμενή 150 λίτρων, κάνουλα 2’’ 
(Φ500, Η730) 

7039NU Ανοξείδωτη δεξαμενή 150 λίτρων, κάνουλα 2’’ 
(Φ500, Η730)

7037N Ανοξείδωτη δεξαμενή 200 λίτρων, κάνουλα 2’’ 
(Φ600, Η730) 

7037NU Ανοξείδωτη δεξαμενή 200 λίτρων, κάνουλα 2’’ 
(Φ600, Η730) 

7050N Ανοξείδωτη δεξαμενή 300 λίτρων, κάνουλα 2’’ 
(Φ650, Η1000) 

7050NU Ανοξείδωτη δεξαμενή 300 λίτρων, κάνουλα 2’’ 
(Φ650, Η1000)

W32050N Ανοξείδωτη βάση για δεξαμενές 30, 50 ή 70 
λίτρων 

W32060N Ανοξείδωτη βάση για δεξαμενές 100 και 150 
λίτρων 

W3206N Ανοξείδωτη βάση για δεξαμενή 200 λίτρων 

W320600N Ανοξείδωτη βάση για δεξαμενή 300 λίτρων, 

307004
Σετ τσιμούχες για αντλία 
μελιού

110030
Φτερωτή για 
αντλία μελιού 
0,37kW

110031
Φτερωτή για 
αντλία μελιού 
1,5kW

4043A Θερμαινόμενες δεξαμενές από ανοξείδωτο ατσάλι, 
50 λίτρα 

4043D Θερμαινόμενες δεξαμενές από ανοξείδωτο ατσάλι, 
70 λίτρα 

4043C Θερμαινόμενες δεξαμενές από ανοξείδωτο ατσάλι, 
100 λίτρα 

4043B Θερμαινόμενες δεξαμενές από ανοξείδωτο ατσάλι, 
200 λίτρα 

W32060P Ανοξείδωτη βάση για δεξαμενή μελιού 50,70 λίτρων,

W3206P Ανοξείδωτη βάση για δεξαμενή μελιού 100 λίτρων 

W320600P Ανοξείδωτη βάση για δεξαμενή μελιού 200 λίτρων 

W7022 Ανοξείδωτα κόσκινα για δεξαμενή 30-70 λίτρα 

W7021 Ανοξείδωτα κόσκινα για δεξαμενή 100-150 
λίτρα 

W7020 Ανοξείδωτα κόσκινα για δεξαμενή 200 λίτρα 

W7023 Ανοξείδωτα κόσκινα για δεξαμενή 300 λίτρα 



Διπύθμενο θερμαινόμενο επιδαπέδιο φίλτρο 
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Επιδαπέδιο φίλτρο από ανοξείδωτο ατσάλι
Το θερμαινόμενο επιδαπέδιο φίλτρο χρησιμοποι-
είται για να φιλτράρει το μέλι που ρέει κατευθείαν 
από τον μελιτοεξαγωγέα κατά τη διάρκεια της 
φυγοκέντρησης. Είναι εξοπλισμένο με φίλτρα διή-
θησης, κατασκευασμένο από διάτρητα ανοξείδωτα 
πλέγματα διαφόρων διαμέτρων που επιτρέπουν το 
ακριβές φιλτράρισμα του ρέοντος μελιού. Είναι δια-
θέσιμο σε μια ενιαία και θερμαινόμενη παραλλαγή. 
Τα θερμαινόμενα φίλτρα είναι επιπλέον εξοπλι-
σμένα με στοιχεία θέρμανσης και ο θερμοστάτης, 
ο οποίος επιτρέπει στο χρήστη να ρυθμίσει την 
επιθυμητή θερμοκρασία, κάτι το οποίο δίνει πολύ 
καλύτερα αποτελέσματα του φιλτραρίσματος. 
Επιπλέον, το κόσκινο μπορεί να εξοπλιστεί με ένα 
διακόπτη με πλωτήρα (χρεώνονται επιπλέον), το 
οποίο σε συνεργασία με μια αντλία μελιού, ελέγχει 
το επίπεδο του μελιού στο κόσκινο και αυτόματα 
ξεκινά και σταματά την αντλία. 
Η λεκάνη έρχεται με ένα καπάκι.

Παράμετροι του επιδαπέδιου θερμαινόμενου φίλτρου:

W2081A
1000 mm
W2081
1500 mm

W2084
Επιδαπέδιο φίλτρο μη 
θερμαινόμενο, μήκους 1000 χιλ.

W2082A
Επιδαπέδιο φίλτρο μη 
θερμαινόμενο, μήκους 1500 χιλ.

 » Μήκος: 1000 έως 1500 χιλ.
 » Αριθμός θαλάμων: 4
 » Αριθμός κοσκίνων (405*295 χιλ.): 
5 κομμάτια 
 » Συγκεκριμένα: 3 τεμάχια με διάμε-
τρο σήτας 3 χιλ. και 2 τεμάχια με 
διάμετρο σήτας 1 χιλ.
 » 1 κάνουλα διαμέτρου 5/4’’

 » Τάση τροφοδοσίας 230V/50Hz
 » Ρύθμιση θερμοκρασίας 30-55 ºC
 » Ισχύς θέρμανσης:  
230V / 440W (μήκος 1000 χιλ.) 
και 230 V / 520W (μήκος 1500 
χιλ.)

Τα διπύθμενα θερμαινόμε-
να επιδαπέδια φίλτρα είναι 
εξοπλισμένα με ηλεκτρο-
νικό ρυθμιστή θερμοκρα-
σίας με ψηφιακή οθόνη, 
το οποίο επιτρέπει να 
ελέγχεται η θερμοκρασία 
σε εύρος 30-55°C.

510 mm

300 m
m

350 m
m

410 mm1000/1500 mm

1140/1640 mm

03-03-001
Φίλτρο διπλό inox, Φ17 

03-03-002
Φίλτρο διπλό inox, Φ24 

03-03-003
Φίλτρο διπλό inox, Φ40

Δεξαμενή 50 λίτρων με 2 φίλτρα διήθησης

W2001

 » Τέλεια δεξαμενή 
για μελιτοεξαγω-
γείς
 » 2 ανοξείδωτα 
φίλτρα διήθησης
 » Η πάνω βαλβίδα 
χρησιμοποιείται 
για την απο-
στράγγιση του 
αγνού μελιού.

Παράμετροι:
 » Υλικό: Ανθεκτικό σε οξύ 
ανοξείδωτο ατσάλι
 » Διαστάσεις: διάμετρος Φ400, 
Η440 χιλ.
 » Διάμετρος κάνουλας: 5/4’’
 » 2 πτερύγια βαλβίδας
 » 2 φίλτρα διήθησης  (διάμε-
τρος σήτας 1 χιλ. και 3 χιλ.)
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Πηνία αποκρυστάλλωσηςΔεξαμενή αποκρυστάλλωσης 50 
λίτρων, από ανοξείδωτο ατσάλι

W3210W3208W3207

Τεχνικές προδιαγραφές:
 » Χωρητικότητα: 50 λίτρα
 » Ανθεκτικό σε οξύ ανοξείδωτο ατσάλι
 » Εσωτερική διάμετρος Φ400
 » Ισχύς θέρμανσης 230V/175W
 » Ρύθμιση θερμοκρασίας 30-55 ºC
 » Ψηφιακή οθόνη
 » Διάμετρος βαλβίδας 5/4’’

 » Ρύθμιση θερμοκρασίας 30-55 ºC

Έλεγχος 
θερμοκρασίας 
μέσω ψηφια-
κής οθόνης

Διάμετρος Ύψος 84-90 εκατοστά Συνολικό ύψος 101-
110 εκατοστά

25 cm 84 cm 101 cm
33 cm 84 cm 101 cm
50 cm 90 cm 110 cm

4043A

4043A Δεξαμενή αποκρυστάλλωσης 50l

4043D Δεξαμενή αποκρυστάλλωσης 70l

4043C Δεξαμενή αποκρυστάλλωσης 100l

4043B Δεξαμενή αποκρυστάλλωσης 200l
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Μηχανή καθαρισμού γύρης
Η μηχανή καθαρισμού γύρης είναι 
μία συσκευή σχεδιασμένη ώστε 
να καθαρίζεται η γύρη με σκοπό 
την πρόληψη από τη μόλυνση. 
Αποτελείται από ένα φυγοκεντρι-
κό ανεμιστήρα που αποτελείται 
από πολλούς επίπεδους έλικες 
και ένα σετ από δύο κινητά 
κόσκινα.

Η μηχανή καθαρισμού γύρης  είναι εξοπλισμένη 
με 2 κινητήρες. Ο ένας είναι υπεύθυνος για την 
κατεύθυνση του ανεμιστήρα και ο άλλος για την 
σωστή λειτουργία των κόσκινων. Η λύση αυτή 
βελτιστοποιεί την όλη διαδικασία του στεγνού 
καθαρισμού της γύρης.

Η μηχανή καθαρισμού γύρης  είναι εξοπλισμένη με 2 
κινητήρες.
Ο ένας κινητήρας είναι υπεύθυνος για την κατεύθυνση 
του ανεμιστήρα και ο άλλος για την σωστή λειτουργία των 
κόσκινων. Η λύση αυτή βελτιστοποιεί την όλη διαδικασία 
του στεγνού καθαρισμού της γύρης.

Η μηχανή καθαρισμού γύρης αποτελείται από ένα 
φυγοκεντρικό ανεμιστήρα που αποτελείται από 
τέσσερις επίπεδες λεπίδες (43 × 15 cm) και ένα 
σετ δύο κινητών κόσκινων (40 × 32,5 cm). 
Τα κόσκινα είναι ενισχυμένα με συρματόπλεγμα 
από ανοξείδωτο ατσάλι, με πάχος σύρματος 0,5 
mm και το πλάτος οπών 3χιλ.Οι διαστάσεις της 
πόρτας πρόσληψης της γύρης είναι 45 x 45 εκα-
τοστά.Στο βασικό εξοπλισμό και το ρυθμιζόμενης 
ευθυγράμμισης κόσκινο. 
Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μηχανισμό 
ασφαλείας, προστατεύοντας το σώμα από τραυ-
ματισμούς

3213
Μηχανή καθαρισμού 
γύρης

Διαστάσεις:
 » Ύψος: 96εκ.
 » Πλάτος: 70εκ.
 » Μήκος: 105 εκ.

Το χειριστήριο επιτρέπει τη ρύθμιση των στρο-
φών περιστροφής.

W3214
Μηχανή καθα-
ρισμού γύρης – 
μεγάλη

Χαρακτηριστικά της συσκευής: 
 » Ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης 
κόσκινου
 » Ομαλή ρύθμιση της ταχύτη-
τας πρόσληψης της γύρης 
 » Εργονομικός χειρισμός

Διαθλασιόμετρο

Το διαθλασιόμετρο χρησιμοποιείται για τη μέτρη-
ση της 
περιεκτικότητας  νερού στο μέλι. Η ακριβής 
βαθμονόμηση εγγυάται την ακριβή μέτρηση. 
Κατάλληλο για χρήση σε όλες τις συνθήκες ακόμη 
και σε ένα φορητό μελισσοκομείο. Μπορείτε να 
το χρησιμοποιήσετε για μέτρηση απευθείας στην 
κυψέλη και βλέποντας έτσι την περιεκτικότητα 
του μελιού σε νερό αποφασίζετε επί τόπου αν θα 
εξάγετε το μέλι ή όχι.

30930
ΔΙΑΘΛΑΣΙΟΜΕΤΡΟ - 
Διαθλασιόμετρο



Πάγκοι απολεπισμού

Πάγκος απολεπισμού, 500 χιλ.

Εργαλεία απολεπισμού
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Ενισχυμένοι

Απλοί

W4042A Πάγκος απολεπισμού, Langstroth, 
μήκος 750 χιλ.

W4046A Πάγκος απολεπισμού, Langstroth, 
μήκος 1000 χιλ.

W4042C Πάγκος απολεπισμού, Langstroth, 
μήκος 1500 χιλ.

W40420A Πάγκος απολεπισμού, Langstroth, 
μήκος 750 χιλ., ενισχυμένο

W40460A Πάγκος απολεπισμού, Langstroth, 
μήκος 1000 χιλ., ενισχυμένο

W40420C Πάγκος απολεπισμού, Langstroth, 
μήκος 1500 χιλ., ενισχυμένο

Χαρακτηριστικά:
 » Ευθύς πυθμένας
 » Εκροή από τον πυθμένα
 » Βάση για τα μη προσαρμοσμένα πλαίσια
 » Διάτρητα κόσκινα στο κάτω μέρος
 » Καπάκι προαιρετικό

Πάγκος απολεπισμού, ενισχυμένος:
 » Τραπεζοειδής πυθμένας
 » Ρυθμιζόμενο ύψος τραπεζιού
 » Εκροή από τον πυθμένα
 » Βάση για τα μη προσαρμοσμένα πλαίσια
 » Διάτρητα κόσκινα στο κάτω μέρος
 » Καπάκι προαιρετικό

W4045 Πάγκος απολεπισμού, 500 χιλ., για όλους 
τους τύπους πλαισίων

Ο πάγκος απολεπισμού  είναι κατασκευασμένος 
από ανοξείδωτο ατσάλι. Το σχέδιο του τραπεζιού 
αυτού είναι διαφορετικό από τις κοινές λύσεις και 
η ευελιξία του έχει αποκτηθεί από το σχεδιασμένο 
κόσκινο που λειτουργεί ως βάση για τα πλαίσια.

Παράμετροι πάγκου
 » Ευθύς πυθμένας, βαλβίδα αποστράγγισης
 » Διαστάσεις 500χιλ.*400χιλ., κόσκινο με στηρίγ-
ματα για τα πλαίσια.

W4045

W40420B

W4046C

01-05-006
Πιρούνι απολεπισμού
(πλαστική λαβή)

01-05-013
Πιρούνι SPECIAL

01-05-007
Πιρούνι απολεπισμού 
με ξύλινη λαβή

03-05-015
Μαχαίρι διπλό

01-05-012
Ρολό απολεπισμού 

03-05-015
Μαχαίρι ηλεκτρικό  
Αμερικής 

03-05-007
Μαχαίρι ηλεκτρικό 

03-05-014
Μαχαίρι ηλεκτρικό 
12V

01-05-010
Μαχαίρι απολεπισμού 
χειρός inox

παγκος απολεπισμου πλαστικος
Πάγκος απολεπισμού πλαστικός

Θερμαινομενο καπακι

Θερμαινόμενο καπάκι για πάγκο απολεπισμού:
 » Τροφοδοσία 230V
 » Ισχύς θέρμανσης: 2Kw για πάγκο 1 μέτρου
 » Και 4KW για πάγκο 1,5 μέτρου
 » Θερμοστάτης

W3240
Πάγκος απολεπισμού 
(Υ=300mm,πλαστική σίτα)

Διατίθεται με 
τροφοδοσία:
 » 220V
 » 12V
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Μαχαίρι απολεπισμού συρόμενο με μπόιλερ ατμού

W20960C

Περιγραφή της συσκευ-
ής απολεπισμού των 
πλαισίων:
 » Η κατασκευή της συ-
σκευής σας επιτρέπει 
να βάζετε πλαίσια στον 
πάγκο απολ/σμου σε 
μήκος  έως 1 μέτρο.
 » Το θερμαινόμενο 
μαχαίρι επιταχύνει τη 
διαδικασία απολ/σμου. 
(περιλαμβάνεται γεννή-
τρια ατμού 1800W).
 » Ειδικά προσαρμο-
σμένος οδηγός για τα 
πλαίσια εξοπλισμένο 
με  προστατευτικό για 
τα χέρια.

Προδιαγραφες:
 » Η κατασκευή του τραπεζιού είναι υπό γωνία 
( με κλίση) από ανθεκτικό σε οξύ ανοξείδωτο 
ατσάλι

W20960LN Συσκευή-μαχαίρι απολεπισμού για 
πλαίσια Langstroth  μήκους 1 μέτρου

Η συσκευή απολε-
πισμού τοποθετείται 
επάνω στο τραπέζι.
Η αγορά του τραπεζιού 
γίνεται ξεχωριστά.

Χειριστήρια στις συσκευές απολεπισμού με αυτόματο 
τροφοδότη

Αυτόματο χειριστήριο για συσκευές απολεπισμού με θερμαινόμενο πυθμένα και 
καπάκι - Επιλογή Α

Το χειριστήριο με μικροεπεξεργαστή που είναι ενσωματωμένο στις αυτόματες συσκευές απολε-
πισμού με θερμαινόμενο πυθμένα είναι εξοπλισμένο με ρύθμιση της μνήμης, αυτο-διαγνωστικές 
διαδικασίες, και ψηφιακή είσοδο της θερμοκρασίας.
Κουμπιά ελέγχου με αυξημένη ανθεκτικότητα της Omron. Η επιβεβαίωση ότι πατήσατε το κουμπί 
σηματοδοτείται από ένα σύντομο ηχητικό σήμα. Φωτιζόμενη οθόνη LCD, επιτρέπει την απεικόνιση σε 
δύο γραμμές των 16 χαρακτήρων ανά γραμμή.

Χειριστήρια για συσκευές απολεπισμού

Το χειριστήριο με μικροεπεξεργαστή 
που είναι ενσωματωμένο στις αυτόματες 
συσκευές απολεπισμού με θερμαινόμενο 
πυθμένα είναι εξοπλισμένο με ρύθμιση της 
μνήμης, αυτο-διαγνωστικές διαδικασίες, 
και ψηφιακή είσοδο της θερμοκρασίας.
Κουμπιά ελέγχου με αυξημένη ανθεκτι-
κότητα της Omron. Η επιβεβαίωση ότι 
πατήσατε το κουμπί σηματοδοτείται από 
ένα σύντομο ηχητικό σήμα. Φωτιζόμενη 
οθόνη LCD.

Νέο χειριστήριο για συσκευές απολεπισμού χωρίς θερμαινόμενο πυθμένα

Δείκτης 
ένδειξης 

ετοιμότητας 
της συσκευής 

για χρήση

Κουμπί On/
Off για τη λει-
τουργία των 
θερμαινόμε-
νων λεπίδων

Κουμπί ενερ-
γοποίησης 

των λεπίδων

Κουμπί STOP για 
απενεργοποίηση της 
λειτουργίας του θερ-
μαινόμενου πυθμένα 

και των θερμαινόμενων 
λεπίδων

Κουμπί ενερ-
γοποίησης 

της λειτουρ-
γίας του θερ-
μαινόμενου 

πυθμένα

Χρονοδιακό-
πτης (κουμπί για 
ενεργοποίηση της 
επιλογής λειτουρ-
γίας του θερμαι-
νόμενου πυθμένα 
για συγκεκριμένο 
χρόνο)

Δείκτης Θέρ-
μανσης των 

λεπίδων

Κουμπί αυξο-
μείωσης της 

θερμοκρασίας

Δείκτης θερ-
μαινόμενου 

πυθμένα On/
Off

Κουμπί επιλογής 
– εισαγωγής θερ-

μοκρασίας για τον θερ-
μαινόμενο πυθμένα 
και τα θερμαινόμενα 

μαχαίρια

Ψηφιακή 
οθόνη

Δείκτης 
λειτουργίας 

των λεπίδων 
On/Off 

Δείκτης 
λειτουργίας 

των λεπίδων 
On/Off
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Πάγκοι απολεπισμού με τροφοδότη Πάγκος απολεπισμού με αυτόματο τροφοδότη και θερμαινόμενες 
λεπίδες

Πάγκος απολεπισμού με 
χειροκίνητο τροφοδότη

Ισχύς κινητήρα:
 » 400V/180W

1

Η συσκευή αποτελείται από:
 » Μηχανικό τροφοδότη
 » Τραπέζι μήκους 1500 χιλ., 
εξοπλισμένο με τροχούς ρολό 
και δύο διάτρητα καλάθια για τον 
απολεπισμό των πλαισίων.
 » Γεννήτρια ατμού 1

1 2

Η συσκευή απολεπισμού είναι μία συσκευή η οποία προετοιμάζει μηχανικά τα πλαίσια για απολεπι-
σμό. Χαρακτηρίζεται από υψηλή συχνότητα και αποτελεσματικότητα.

2

W2096A
Καπάκι και 
θερμαινόμενος 
πυθμένας
Σε αυτή την 
επιλογή, το 
τραπέζι στο 
οποίο η συσκευή 
απολεπισμού είναι 
ενσωματωμένη, 
έχει θερμαινόμενο 
πυθμένα με ισχύ 
650W, κοντρόλ 
θερμοκρασίας και 
καπάκι, που μειώνει 
δραματικά το χρόνο 
διαχωρισμού του 
απομένοντος μελιού 
από το υπόλειμμα.

 » Ισχύς κινητήρα λεπίδων – 0,18kW
 » Ισχύς κινητήρα τροφοδότη – 0,12kW
 » 9 στροφές/λεπτό
 » Χωρητικότητα: 4 πλαίσια/λεπτό

Παράμετροι
 » Τάση τροφοδοσίας του τραπεζιού 230V
 » Συχνότητα – 50 Hz
 » Ισχύς του μοτέρ κίνησης των μαχαιριών 0,18kW
 » Τάση γεννήτριας ατμού 230V
 » Ισχύς της γεννήτριας ατμού θέρμανσης-1500kW
 » Χωρητικότητα της δεξαμενής της γεννήτριας ατμού – 4 
λίτρα
 » Χρόνος παραγωγής ατμού 15 λεπτά
 » Χρόνος λειτουργίας της γεννήτριας ατμού – 1 ώρα

Νέες, εκσυγχρο-
νισμένες λεπίδες 
επιτρέπουν τον πιο 
ακριβή απολεπισμό 
και τη σύνθλιψη του 
εξαγόμενου υλικού 
την ίδια στιγμή.

W20960 Πάγκος απολεπισμού με χειροκίνη-
το τροφοδότη

W2096C Επιλογή Γ: χειροκίνητη μετακίνηση 
πλαισίων

W2096D Επιλογή Δ: Ηλεκτρικά μαχαίρια στον 
χειροκίνητο απολεπιστή 

W209600
Πάγκος απολεπισμού με αυτόματο 
τροφοδότη με τάση τροφοδοσίας – 
400V/50Hz

W2096000
Πάγκος απολεπισμού με αυτόματο 
τροφοδότη με τάση τροφοδοσίας – 
230V/50Hz

W2096A Επιλογή Α: Καπάκι και θερμαινόμε-
νος πυθμένας

Επιλογή Δ:
Ηλεκτρικά 
μαχαίρια στον 
χειροκίνητο 
απολεπιστή

Επιλογή Γ:
Χειροκίνητη 
μετακίνηση 
πλαισίων

Χειρισμός
Το χειριστήριο με μικροεπεξεργαστή 
που είναι ενσωματωμένο στις αυτό-
ματες συσκευές απολεπισμού χωρίς 
θερμαινόμενο πυθμένα χαρακτηρίζε-
ται από εξελιγμένες αυτο-διαγνωστι-

κές διαδικασίες για τη βελτίωση της ασφάλειας 
και την αύξηση της άνεσης εργασίας, βελτιωμέ-
νη ανθεκτικότητα στα κουμπιά του χειριστηρίου 
και οθόνη LCD.
Το χειριστήριο με μικροεπεξερ-
γαστή που είναι ενσωματωμέ-
νο στις αυτόματες συσκευές 
απολεπισμού με θερμαινόμενο 
πυθμένα είναι εξοπλισμένο με 
ρύθμιση της μνήμης, αυτο-δια-
γνωστικές διαδικασίες, και ψηφιακή είσοδο της 
θερμοκρασίας. Οι αισθητήρες θερμοκρασίας 
που εφαρμόζονται δεν απαιτούν βαθμονόμηση 
και η εγγυημένη ακρίβεια είναι 0,5 ° C. Κουμπιά 
ελέγχου με αυξημένη ανθεκτικότητα της Omron. 
Η επιβεβαίωση ότι πατήσατε το κουμπί σηματο-
δοτείται από ένα σύντομο ηχητικό σήμα. Φωτι-
ζόμενη οθόνη LCD, επιτρέπει την απεικόνιση σε 
δύο γραμμές των 16 χαρακτήρων ανά γραμμή.

W20960
Με χει-
ροκίνητο 
τροφοδότη

Γεννήτρια 
ατμού για να 
θερμάνει τα 
μαχαίρια με 
την επιλεγμένη 
ελάχιστη και τη 
μέγιστη στάθμη 
του νερού

Η συσκευή απολεπι-
σμού είναι εξοπλισμέ-
νη με αυτόματο τρο-
φοδότη που αυτόματα 
εισάγει τα πλαίσια.

Νέες, εκσυγχρο-
νισμένες λεπίδες 
επιτρέπουν τον πιο 
ακριβή απολεπισμό 
και τη σύνθλιψη του 
εξαγόμενου υλικού 
την ίδια στιγμή.
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Ηλιακός κηροτήκτης,  
ανοξείδωτος, μεγάλος

Ηλιακός κηροτήκτης,  
ανοξείδωτος, μικρός.

Ηλιακός κηροτήκτης, ανοξείδωτος, μεγάλος
03-04-016
 » Εξωτερικές διαστάσεις: Πλάτος – 55εκ., 
Ύψος – 20,5εκ., Μήκος – 92εκ.
 » Διαστάσεις δεξαμενής: Πλάτος – 50εκ., 
Μήκος 77εκ., Ύψος – 5εκ.

Σημείωση:  
Μπορείτε να παραγγείλετε και βάση για το συγκεκριμένο 
κηροτήκτη

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 
ΑΤΣΑΛΙ

Ηλιακός κηροτήκτης, ανοξείδωτος, μικρός.
03-04-015
 » Εξωτερικές διαστάσεις: Πλάτος – 36εκ., 
Ύψος 21,5εκ., Μήκος – 62,5εκ.
 » Διαστάσεις δεξαμενής: Πλάτος – 33εκ., 
Μήκος – 48εκ.

Σημείωση:
Μπορείτε να παραγγείλετε και βάση για το συγκεκριμένο 
κηροτήκτη

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 
ΑΤΣΑΛΙ

Κηροτήκτης (θερμαινόμενος)

W4076O
Κηροτήκτης, από ανοξείδωτο 
ατσάλι, μονωμένος + το φλόγι-
στρο του δαπέδου στο βασικό 
εξοπλισμό.

Σχεδιασμένο για την ανάκτη-
ση του κερού από τα πλαίσια 
ή τις αποξηραμένες κηρή-
θρες, χρησιμοποιώντας μια 
μέθοδο ατμού. Αποτελείται 
από μία εξωτερική δεξαμε-
νή (με το νερό σε αυτή) και 
το καλάθι που φιλοξενεί τα 
πλαίσια ή τις αποξηραμένες 
κηρήθρες. Είναι εξοπλισμένο 
με μονωμένες πλευρές ώστε 
να εξαλειφθούν οι απώλειες 
ενέργειας. 
Συνοδεύεται από φλόγιστρο 
δαπέδου με ισχύ 8kW για 
τη θέρμανση της δεξαμενής 
νερού.

Παράμετροι συσκευής:
Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι.
Εξωτερικές διαστάσεις 
δεξαμενής:
 » Μήκος: 588χιλ.
 » Πλάτος: 518χιλ.
 » Ύψος: 618χιλ.
 » Διάμετρος βαλβίδας: 1χιλ.

Διαστάσεις καλαθιού:
 » Μήκος: 445χιλ.
 » Πλάτος: 372χιλ.
 » Ύψος: 440χιλ

Χωρητικότητα του κηροτήκτη:
 » 10-20 πλαίσια (ανάλογα με 
το είδος των πλαισίων)

Το επιδαπέδιο φλόγιστρο εί-
ναι στον στάνταρ εξοπλισμό.

Κηροτήκτης ατμού 
80lt με boiler

03-04-011

Αυτόματο απολεπιστικό με πρέσα απολεπισμάτων  
PREMIUM LINE

Αυτή η συσκευή αποτελείται από τρία διαφορετικά μέρη: Τραπέζι αποθήκευσης πλαισίων , πρέσα 
απολεπισμάτων και συσκευή αυτόματης τροφοδοσίας πλαισίων τροφοδοσίας 400V ή 230V. Η πρέσα 
έχει δυνατότητα εξαγωγής 50κιλών ή 100 κιλών ανά ώρα.
Κατά τη διάρκεια της απολέπισης στο τραπέζι θα μένουν υπολείμματα απολεπισμάτων (κερί με μέλι). 
Ο καλύτερος τρόπος να ανακτήσετε το μέλι από τα υπολείμματα είναι να χρησιμοποιήσετε την πρέ-
σα. Ο σχεδιασμός αυτής της συσκευής επιτρέπει τον διαχωρισμό του κεριού από το μέλι. 

W20986E_P Αυτοματο απολεπιστικο premium 400V, με θερμαινομενες ηλεκτρικες λεπιδες και πρε-
σα απολεπισμου 50 κιλων ανα ωρα

All automatic feed uncapping machines with frame storage table

W20986E_P
Αυτοματο απολεπιστικο premium 400V, με
Θερμαινομενες ηλεκτρικες λεπιδες και πρεσα 
απολεπισμου
50 Κιλων ανα ωρα



40 41www.arkmel.gr εργοστάσιο 2791061111, υπ/μα Αττικής 2105551880, υπ/μα Θεσσαλονίκης 2392072427

Κηροτήκτες

03-04-017 Κηροτήκτης ατμού Μεγάλος  με 
φλόγιστρο

03-04-018 Κηροτήκτης ατμού Μικρός  με φλόγιστρο

Ο σκοπός αυτής της συσκευής είναι να ανακτήσει το κερί της μέλισσας από πλαίσια ή ξηρό υλικό 
χρησιμοποιώντας μία μέθοδο ατμού. Αποτελείται από την εξωτερική δεξαμενή, με νερό και ένα καλά-
θι για τα πλαίσια ή το ξηρό υλικό.Ο πρόσθετος εξοπλισμός αποτελείται από ένα φλόγιστρο δαπέδου, 
το οποίο θερμαίνει το δοχείο νερού και παράγει ατμό.

Παράμετροι συ-
σκευής:
Υλικό: Ανοξείδωτο 
ατσάλι
Συνολικό ύψος: 
820χιλ. 
Διαστάσεις δεξα-
μενής:
Μήκος: 580χιλ.
Πλάτος: 420χιλ.
Ύψος: 610χιλ.

Διάμετρος βαλβίδας 
1’’
Διαστάσεις καλα-
θιού:  
Μήκος: 530χιλ.
Πλάτος: 335χιλ.
Ύψος: 440χιλ.
Το επιδαπέδιο 
φλόγιστρο είναι στον 
στάνταρ εξοπλισμό 
- supply: LPG 

Εγχειρίδιο χρήσης
1.Γεμίστε το δοχείο με νερό στο επίπεδο του σωλήνα 

αποστράγγισης 
2. Γεμίστε το καλάθι με τα πλαίσια ή τις αποξηραμένες 

κηρήθρες. 
3. Καλύψτε τη συσκευή με καπάκι 
4. Τοποθετήστε τον καυστήρα αερίου κάτω από την 

συσκευή κατά τέτοιο τρόπο ώστε να θερμαίνει 
ολόκληρη την επιφάνεια του πυθμένα 

5. Περιμένετε έως ότου να παραχθεί ατμός και το 
λιωμένο κερί να αρχίσει να ρέει μέσω του σωλήνα 

αποστράγγισης 
6. Αφού ολοκληρωθεί η τήξη, ελέγξτε τη στάθμη του 

νερού και γεμίστε αν χρειαστεί.
7. Γεμίστε το καλάθι με τα πλαίσια ή τις αποξηραμένες 

κηρήθρες. 
8. Επαναλάβετε τα σημεία 6 και 7, έως ότου η τήξη έχει 

ολοκληρωθεί. 
9. Αφού ολοκληρωθεί η τήξη, κλείστε το επιδαπέδιο 

φλόγιστρο και κλείστε και τον κύλινδρο αερίου. 
10. Καθαρίστε το καλάθι και προετοιμάστε τον για την 

επόμενη χρήση.

Σημείωση:
Το σετ δεν περιλαμβάνει μειωτήρα αερίου για τη 
φιάλη αερίου

Σημείωση:
Το σετ δεν περιλαμβάνει μειωτήρα αερίου για τη 
φιάλη αερίου

Σημείωση:
Το σετ δεν περιλαμβάνει μειωτήρα αερίου για τη φιάλη 
αερίου

Σημείωση:
Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
εξωτερικό χώρο ή σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο.

Σημείωση:
Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
εξωτερικό χώρο ή σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο.

Σημείωση:
Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικό 
χώρο ή σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο.

Παράμετροι συσκευής:
Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι.

Διαστάσεις δεξαμενής:
Μήκος: 515χιλ.
Πλάτος: 360χιλ.
Ύψος: 495χιλ.
Διάμετρος βαλβίδας: 1’’

Διαστάσεις καλαθιού:
Μήκος: 445χιλ.
Πλάτος: 290χιλ.
Ύψος: 330χιλ. 

Το επιδαπέδιο φλόγι-
στρο είναι στον στάνταρ 
εξοπλισμό.

Σωλήνας ελέγ-
χου στάθμης 

νερού

Το επιδαπέδιο φλόγιστρο είναι στον στάνταρ εξο-
πλισμό.

Το επιδαπέδιο φλόγιστρο είναι στον στάνταρ εξο-
πλισμό.

Το επιδαπέδιο φλόγιστρο είναι στον στάνταρ 
 εξοπλισμό.

Το διάτρητο 
καλάθι με τις 
λειτουργικές 
λαβές είναι 
εξολοκλήρου 
κατασκευασμένο 
από ανοξείδωτο 
ατσάλι.

Το διάτρητο καλάθι με τις 
λειτουργικές λαβές είναι 
εξολοκλήρου κατασκευασμένο 
από ανοξείδωτο ατσάλι.

03-04-005 Κηροτήκτης ατμού

Διαστάσεις δεξαμενής:
 » Εξωτερικό ύψος: 830 χιλ.
 » Εξωτερικό πλάτος: 1154χιλ.
 » Εξωτερικό μήκος: 1154χιλ.

Διαστάσεις καλαθιού:
 » Ύψος: 430χιλ.
 » Μήκος: 990χιλ.
 » Πλάτος: 990χιλ.

Παράμετροι συσκευής:
Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι
Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης: 
40χιλ. – 2 τεμάχια
Διάμετρος σωλήνα νερού: 25χιλ.
Προαιρετικός εξοπλισμός (με 
έξτρα χρέωση) -  ροδάκια μετακί-
νησης 

Χειροκίνητη πρέσα απολεπισμάτων

Η πρέσα χρησιμοποιείται για την ανάκτηση 
μελιού που βρίσκεται στα υπολείμματα από τη 
διαδικασία απολέπισης .Υπάρχει αρκετό μέλι 
σε αυτά για να εξαχθεί. Εφαρμόζεται η μέθοδος 
ψυχρής πίεσης για να πραγματοποιηθεί αυτό.

Προδιαγραφές:
 » Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι , 
ανθεκτικό σε οξέα
 » Σταντ κατασκευασμένο από μαύρο βαμμένο 
ατσάλι
 » Διάμετρος δεξαμενής: 250χιλ.
 » Ύψος δεξαμενής: 355χιλ.
 » Ύψος πρέσας (χωρίς χειριστήριο): 725χιλ.
 » Μήκος θήκης-δίσκου εκροής: 390χιλ.
 » Πλάτος θήκης –δίσκου εκροής: 345χιλ.

W4082
Χειροκίνητη πρέσα 
απολεπισμάτων
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Ξηραντήριο γύρης

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 
ΑΤΣΑΛΙ

W3262000 Ερμάριο για ξήρανση της γύρης, ανοξείδω-
το, για 30 κιλά γύρης

W326200 Ερμάριο για ξήρανση της γύρης, ανοξείδω-
το, για 60 κιλά γύρης

W32620 Ερμάριο για ξήρανση της γύρης, ανοξείδω-
το, για 100 κιλά γύρης

Τα συρτάρια, επί των οποίων τοποθε-
τείται η γύρη μπορούν να αφαιρεθούν 
εύκολα και να ελέγχεται έτσι η διαδικα-
σία της ξήρανσης γύρης.

Το χειριστήριο στα ξηραντήρια 
της γύρης των 60 kg και 100 kg 
διευκολύνουν την ξήρανση της 
γύρης με τη χρήση ενός ή δύο 
θερμαντήρων. 
Τα ξηραντήρια της γύρης είναι 
εξοπλισμένα με ψηφιακό ελεγκτή 
θερμοκρασίας (έλεγχος θερμο-
κρασίας στο εύρος 30-55 ° C.

Το στεγνωτήριο είναι 
πλήρως κατασκευασμένο 
από ανθεκτικό στα οξέα 
ανοξείδωτο ατσάλι. 
Η συσκευή αποτελείται από 
δύο συστατικά: το ερμάριο 
θέρμανσης και το καροτσάκι 
με τα συρτάρια για τη γύρη.

Διαστάσεις ξηραντήριου γύρης 100 kg 60 kg 30 kg
1. Εξωτερικές διαστάσεις:

 » Πλάτος 1150 mm 1150 mm 1045 mm
 » Ύψος 1390 mm 950 mm 840 mm
 » Βάθος 655 mm 650 mm 545 mm
 » Πλάτος πόρτας από την οποία 
περνά το καροτσάκι 660 mm 660 mm 555 mm

 » Ύψος πόρτας από την οποία 
περνά το καροτσάκι 1360 mm 925 mm 815 mm

 » Τοίχωμα θαλάμου – Πάχος 20 mm 20 mm 20 mm

2. Διαστάσεις καροτσιού
 » Πλάτος 655 mm, 655 mm 550 mm
 » Ύψος (με ρόδες) 1350 mm, 910 mm 810 mm
 » Βάθος 595 mm 595 mm 490 mm
 » Αριθμός συρταριών 20 szt 12 szt 10 szt

 » Πλάτος συρταριών 565 mm 565 mm 460 mm
 » Μήκος συρταριών 565 mm 565 mm 460 mm
 » Βάθος συρταριών 30 mm 30 mm 30 mm
 » Ύψος ρόδας 115 mm 115 mm 115 mm

Διαστάσεις και προδιαγραφές του ξηραντήριου γύρης
Το ξηραντήριο είναι κατασκευα-
σμένο εξολοκλήρου από ανθεκτι-
κό σε οξύ ανοξείδωτο ατσάλι.

Ναι Ναι Ναι

Ισχύς θερμάστρας: 2×2 kW 2×2 kW 1×2 kW
Κοντρόλ θερμοκρασίας Ναι Ναι Ναι
Τάση τροφοδοσίας 400V 400V 230V
Ανεμιστήρας 2×100W 2×100W 100W

W32620
100 kg

W3262000
30 kg

W326200
60 kg

Αποκρυστάλλωση
Μπέν μαρί

Θερμοθάλαμος

Μπέν μαρί

Διατίθεται με χωρητικό-
τητα:
03-05-001 - 2 δοχείων
03-05-002 - 4 δοχείων 
03-05-003 - 6 δοχείων

Διατίθεται με χωρητικότητα:
03-01-013 - 8 δοχείων 
03-01-012 - 16 δοχείων

Χαρακτηριστικά  Μπέν μαρί:
 » Κατασκευασμένο από ανοξείδω-
το χάλυβα
 » Τροφοδοσία: 220 V
 » Αντίσταση: 3 KW
 » Θερμοστάτης: 30-120 βαθμούς 
κελσίου

Χαρακτηριστικά Θερμοθαλάμου
 » Κατασκευασμένος από ανοξεί-
δωτο χάλυβα( και το εσωτερικό 
του )
 » Εύκολη τοποθέτηση και εξαγω-
γή των δοχείων
 » Αντίσταση: 2KW
 » Τροφοδοσία: 220 V
 » Μοτέρ: Αερόθερμο 220 V
 » Διαστάσεις 8 δοχείων:   70 x 
72 x 1
 » Διαστάσεις 16 δοχείων: 70 x 
1,27 x 1
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Μελοζύμ Bee syrup Mελοζύμ με nozevit

Αντιμέλ

Ζυμωτή

Ζυμωτή με θυμόλη Βανίλια

Γυρεόπιτα

Μελοζύμ με θυμόλη

Μελοζύμ extra

04-03-003
Μελοζύμ 04-03-005

Bee syrup

04-03-011
Mελοζύμ με nozevit

04-03-004
Αντιμέλ

04-03-001
Μελοζύμ με θυμόλη

04-03-010
Μελοζύμ extra

Παρασκευάζεται χωρίς να 
θερμαίνονται οι πρώτες 
ύλες και αποτελείται κατά 
92% από απλά σάκχαρα 
φρουκτόζης και δεξτρόζης. Η 
σύνθεσή της αυτή, επιτρέπει 
την εύκολη αφομοίωσή της 
από τις μέλισσες και είναι 
ιδανική για το ξεχειμώνια-
σμα των μελισσοσμηνών. 
Προσφέρεται σε συσκευασία 
χαρτοκιβωτίου των 20 κιλών. 
(20*1 κιλό).

Η μελισσοτροφή αυτή είναι η ίδια η ¨ΜΕΛΟ-
ΖΥΜ¨, εμπλουτισμένη με 120 mg θυμόλης ανά 
κιλό. Είναι ιδανική τροφή για την ανάπτυξη των 
μελισσοσμηνών και με υψηλή αποτελεσματικό-
τητα στη μείωση των σπορίων της νοζεμίασης. 
Σύμφωνα με πανεπιστημιακές μελέτες, μέ-
λισσες που τροφοδοτήθηκαν με θυμόλη είχαν 
11,5 φορές λιγότερα σπόρια νοζεμίασης και το 
διάστημα ζωής τους αυξήθηκε από 20 μέρες 
σε 24. Συσκευάζεται σε χαρτοκιβώτια των 20 
κιλών (20*1 κιλό).

* Διατίθεται και με προσθήκη σκόρδου

Η μελισσοτροφή αυτή είναι η ίδια η ¨ΜΕΛΟΖΥΜ¨ εμπλουτισμένη με 11 διαφορετικές βιταμίνες. 
Κάθε κιλό μελισσοτροφής περιέχει:

ΒΙΤΑΜΙΝΗ Α 54.500 IU
ΒΙΤΑΜΙΝΗ D3 8.200 IU
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε 28 mg
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β1 20 mg
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β2 80 mg
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β6 20 mg
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β12 0,1 mg
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C 300 mg
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Κ3 150 mg
Νικοτινικό Οξύ 240 mg
Ασβέστιο-D-παντοθενικό 120 mg

Οι βιταμίνες ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα των μελισσών με αποτέλεσμα τη μεγαλύτε-
ρη διάρκεια ζωής τους και βοηθούν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη του σμήνους.
 Συσκευασία των σε χαρτοκιβώτια 20 κιλών (20*1 κιλό).

Η μελισσοτροφή αυτή είναι η ίδια η ¨ΜΕΛΟΖΥΜ¨, 
εμπλουτισμένη με 2,5 γραμμάρια ανά κιλό NOZEVIT. 
Το NOZEVIT είναι φυσικό συμπλήρωμα διατροφής, το 
οποίο επαναφέρει σε περίπτωση ασθενειών το ΡΗ στα 
φυσιολογικά επίπεδα για την καλύτερη λειτουργία του 
ανοσοποιητικού συστήματος των μελισσών και ενισχύει 
τις λειτουργίες του πεπτικού συστήματος, αφού απομα-
κρύνει βακτήρια που μπορεί να προκαλέσουν δυσλει-
τουργία σε αυτό.
Συσκευασία σε χαρτοκιβώτια των 20 κιλών (20*1 κιλό).

Παρασκευάζεται από απλά σάκχαρα φρουκτόζης και 
δεξτρόζης με την προσθήκη μελιού. Είναι μια εξαιρετικής 
ποιότητας τροφή άμεσα αφομοιώσιμη από τις μέλισσες. 
Η σύνθεση της παρέχει απαραίτητα στοιχεία για την 
ανάπτυξη του πληθυσμού.

Συσκευασία σε χαρτοκιβώτια των 20 κιλών (20*1 κιλό).

Αποτελείται κατά 60% ζάχαρη άχνη (από ζαχαρότευτλα), 
και το υπόλοιπο 40% από απλά σάκχαρα φρουκτόζης 
και δεξτρόζης. Παρασκευάζεται χωρίς να θερμαίνονται οι 
πρώτες ύλες και είναι ιδανική τροφή για όλες τις εποχές. 
Συσκευασία σε χαρτοκιβώτια των 20 κιλών (10*2 κιλά).

Είναι η ίδια η ΖΥΜΩΤΗ 
εμπλουτισμένη με 120 
mg θυμόλης ανά κιλό.

Παρασκευάζεται από 100% 
ζάχαρη από ζαχαρότευτλα με 
συμπλήρωμα μικρής ποσότη-
τας φυσικού λεμονιού. Εξαιρε-
τική τροφή για όλες τις εποχές. 
Συσκευασία σε χαρτοκιβώτια 
των 20 κιλών (10*2 κιλά).

Πρωτεϊνούχο συμπλήρωμα διατροφής μέλισσας 
για τις περιόδους έλλειψης γύρης. Παρασκευάζε-
ται από ζάχαρη άχνη, σογιάλευρο άπαχο, φυσική 
γύρη μελισσών, μαγιά και απλά σάκχαρα φρου-
κτόζης και δεξτρόζης. Συσκευασία χαρτοκιβωτίου 
20 κιλών (20*1 κιλό).

04-03-008
Ζυμωτή

04-03-007
Ζυμωτή με 
θυμόλη

04-03-006
Βανίλια

04-03-009
Γυρεόπιτα

Σιρόπι τροφοδοσίας παρασκευασμένο από 
απλά σάκχαρα φρουκτόζης και δεξτρόζης. 
Ιδανικό για τροφοδοσία κατά την διάρκεια της 
άνοιξης και του καλοκαιριού.
Το σιρόπι διατίθεται:   
 » Απλό
 » Με θυμόλη 
 » Με βιταμίνες

* Όλες οι μελισσοτροφές, εκτός της ΒΑΝΙΛΙΑΣ, είναι σκληρές γιατί με τη θερμοκρασία και την 
υγρασία της κυψέλης μαλακώνουν και καταναλώνονται εύκολα από τις μέλισσες. Τους χειμερι-
νούς μήνες το άνοιγμα της τροφής πρέπει να είναι προς τα κάτω και αντίθετα τους θερινούς 
μήνες προς τα πάνω γιατί λόγω των υψηλών θερμοκρασιών μαλακώνουν και τρέχουν.



Πρώτες ύλες
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Γύρη

02-04-001
Νωπή
02-04-002
Αποξηραμένη ανάμεικτη
02-04-003
Αποξηραμένη τσάι

12-04-000
Ζάχαρη κρυσταλλική

12-05-003
Κερί μελισσών

12-04-007
Σκόρδο πούδρα

12-04-001
Σογιάλευρο μελισσοκομίας

12-04-002
Ισογλυκόζη 84 brix

 Καταπολέμηση ασθενειών

12-01-008
Θυμόλη κρυσταλλική

15-01-003
Οξαλικό οξύ

09-05-001
Στιπόχαρτο 40×40 cm

To Nozevit είναι φυσικό συμπλήρωμα διατροφής 
το οποίο επαναφέρει σε περίπτωση ασθενειών 
το ΡΗ στα φυσιολογικά επίπεδα για την καλύτερη 
λειτουργία του 
ανοσοποιητικού συστήματος των μελισσών και 
ενισχύει τις λειτουργίες του πεπτικού συστήμα-
τος, αφού  απομακρύνει τα βακτήρια που μπορεί 
να προκαλέσουν δυσλειτουργία σε αυτό.

12-01-008
Θυμόλη κρυσταλλική

15-01-006
Nozevit

Beeagra

Το Beeagra είναι ένα σύμπλεγ-
μα βιταμινών και ιχνοστοιχείων 
που συμβάλουν στην διατήρη-
ση της καλής υγείας του σμή-
νους. Επίσης κατά την διάρκεια 
της άνοιξης χρησιμοποιείται 
για την καλύτερη διέγερση της 
βασίλισσας.

Διατίθεται σε:
15-02-006 - συσκευασία 100gr
15-02-007 - συσκευασία 1Kg
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ΒEEHIVES-Κυψέλες και τμήματα κυψελών

Η εταιρία μας ΑΦΟΙ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗ & ΣΙΑ 
Ο.Ε ιδρύθηκε το έτος 2004 και αποτελεί 
ουσιαστικά θυγατρική εταιρία της ΑΡΚΑΔΙ-
ΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ. Σε μια από τις πιο 
σύγχρονες μονάδες παραγωγής κυψελών 
στην Ευρώπη προσπαθούμε καθημερινά 
με πολύ μεράκι και όρεξη για δουλειά να 
παράγουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα για 
τους πολύ απαιτητικούς συνεργάτες μας. 
Η εταιρία μας ειδικεύεται στην κατασκευή 
κυψελών, πατωμάτων, κινητών βάσεων, 
γυρεοπαγίδων κ.τ.λ.

Κυψέλη μονή με σταθερή βάση

Κυψέλη διπλή με σταθερή βάση

Όλες οι κυψέλες μας κατασκευάζονται από 
ευρωπαϊκό φουρνιστό ξύλο ελάτου εξαιρετι-
κής ποιότητας.

Οι κυψέλες μας είναι διαθέσιμες σε διάφο-
ρες μορφές ανάλογα με την προτίμηση σας:
 » Κυψέλη με σταθερή βάση ξύλο
 » Κυψέλη με σταθερή βάση κόντρα πλακέ  
 » Κυψέλη τύπου Χαλκιδικής
 » Κυψέλη με αναδιπλώμενη πόρτα 
 » Κυψέλη με σήτα

 » Οι κυψέλες μας είναι διαθέσιμες 
σε διάφορες μορφές ανάλογα 
με την προτίμηση σας:
 » Κυψέλη με σταθερή βάση ξύλο 
 » Κυψέλη με σταθερή βάση 
κόντρα πλακέ  
 » Κυψέλη τύπου Χαλκιδικής
 » Κυψέλη με αναδιπλώμενη 
πόρτα 
 » Κυψέλη με σήτα 

06-01-001
Κυψέλη μονή με σταθερή βάση

06-01-011
Κυψέλη 8 πλαισίων

06-01-014
Κυψελίδιο 5 πλαισίων

01-06-005
Πάτωμα κυψέλης

06-01-012
Κυψελίδιο 6 πλαισίων

01-06-015
Τριπλοκυψελίδιο

01-06-019
Κινητή βάση special

Λινέλαιο Κοφίνια 

Διατίθεται σε
16-01-003 - 1lt 
16-01-002 - 4lt 
16-01-001 - 17lt 

Διατίθεται σε
06-02-002 - Μικρά 
06-02-003 - Μεσαία 
06-02-001 - Μεγάλα 
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Τα πλεονεκτήματα 
της σήτας είναι:
 » Αποτελεσματι-
κότερη θεραπεία 
κατά της βαρρόα
 » Καλύτερος 
αερισμός του 
σμήνους κατά 
τη διάρκεια της 
μεταφοράς

01-06-018
Κινητή βάση απλή

Τα πλεονεκτήματα της σήτας είναι:
 » Αποτελεσματικότερη θεραπεία κατά της 
βαρρόα
 » Καλύτερος αερισμός του  
σμήνους κατά τη διάρκεια  
της μεταφοράς

06-01-020
Κινητή βάση πλαστική

01-06-021
Κινητή βάση απλή με σήτα

Τα πλεονεκτήματα της είναι:
 » Χωρητικότητα έως 1,5 κιλό
 » Εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος γιατί ο 
πρωτοποριακός σχεδιασμός της κρατά την 
γύρη ασφαλή από βροχή και υγρασία με 
αποτέλεσμα να μην χρειάζεται η καθημερινή 
συλλογή της απο τον μελισσοκόμο

06-01-008
Καπάκι Κυψέλης απλό

διάτρητη απλή

06-01-005
Πλαίσια

Η ειδική κατασκευή του με την ενσωμάτωση  
μονωτικού φελιζολ προσφέρει στο μελίσσι 
καλύτερες συνθήκες διαβίωσης καθ'όλη την 
διάρκεια του έτους.

06-05-001
Τροφοδότης 
οροφής ξύλινος

Ο σχεδιασμός αυτού του τροφοδότη επιτρέπει 
στο μελισσοκόμο την ταυτόχρονη χρήση τρο-
φής σε στερεά και υγρή μορφή.

06-05-003
Τροφοδότης οροφής 
ξύλινος 5 πλαισίων

06-05-013
Τροφοδότης 
οροφής 3 χρήσεων

06-05-002
Τροφοδότης οροφής 
πλαστικός

Τα πλαίσια μας κατασκευάζονται από λευκή 
ξυλεία αρίστης ποιότητας.

Τα πλαίσια διατίθενται:
 » Καρφωμένα 
 » Ακάρφωτα 
 » Συρματωμένα

06-01-007
Καπάκι Κυψέλης 
με μόνωση

06-05-007
Τροφοδότης οροφής 
ξύλινος διπλής χρήσης

Τροφοδότης 3 σε 1 : 
1. Τροφοδοσία με 
σιρόπι
2. Διεγερτική τροφο-
δοσία
3. Τροφοδοσία με 
πίτα

06-05-005
Τροφοδότης  
οροφής  
πλαστικός 1,5lt

06-05-004
Τροφοδότης οροφής πλαστικός 3lt

01-06-022
Κινητή βάση 
special με σήτα

01-06-023
Κινητή βάση 
γυρεοπαγίδα



 Είδη Βασιλοτροφίας
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01-02-010
Βούρτσα τρύγου τεχνητή τρίχα

01-01-008
Ξέστρο ατσάλινο τύπου Αυ-
στραλίας

01-01-001
Ξέστρο πλαισίων

Σύλληψη αφεσμών

01-02-011
Βούρτσα τρύγου φυσική τρίχα

01-01-009
Ξέστρο ατσάλινο 25εκ

01-01-007
Ξέστρο Inox μικρό

01-01-002
Ξέστρο απλό 

01-01-005
Ξέστρο ατσάλινο 

01-01-011
Ξέστρο ατσάλινο με δόντι 

01-01-003
Ξέστρο τύπου Αυστραλίας

01-01-012
Ξέστρο ατσάλινο κίτρινο

Ο τροφοδότης κατα-
σκευάζεται από κόντρα 
πλακέ θαλάσσης το 
οποίο παρέχει μεγάλη 
αντοχή στον χρόνο.

15-01-002
Σπρέι 
έλξεις 
αφεσμών

15-01-005
Κρέμα έλξης αφεσμών

Κυψελίδιο βασιλοτροφίας 6 
πλαισίων 

 » Βάση
 » Πάτωμα
 » Χώρισμα
 » Τροφοδότης
 » Καπάκι
 » Πλαίσια

ΝΕΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

06-01-013

01-07-012
Κλωβός μεταφοράς  

 » Νέα, βελτιωμένη 
κατασκευή
 » Δυνατότητα ένωσης 
μεταξύ των κλωβών 

01-07-010
Σημαδευτήρι βασίλισσας 

01-07-014
Μαρκαδόροι σημ. βασιλισσών

01-07-004
Βελονάκι εμβολιασμού 

01-07-008
Βέργα βασιλοτροφίας πλα-
στική

01-07-021
Εγκλωβιστής βασίλισσας 

01-07-023
Προστάτευτικό  
βασιλικών κελιών

01-07-019
 Μανταλάκι βασίλισσας

Συσκευή εγκλωβισμού και  
μαρκαρίσματος βασίλισσας

1. Πιάνετε την 
βασίλισσα

2. Κλείνεται απα-
λά το πορτάκι 

3. Μετακινή-
στε το έμβολο 

4. Μαρκάρετε 
την βασίλισσα

 » Πρακτικό
 » Παγιδεύετε εύκολα και γρήγορα τη βασίλισσα
 » Εύκολο σημάδεμα της βασίλισσας

3311

06-01-014
Τροφοδότης πλαισί-
ου ξύλινος 3lt
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Αντλία Βασιλικού πολτού 12V

Δοσομετρική αντλία βασιλικού πολτού

03-01-006
Αντλία Βασιλικού πολτού 12V

03-01-017
Δοσομετρική αντλία βασιλικού πολτού

01-07-001
Συσκευή βασιλοτροφίας Jenter

01-07-002
Συσκευή βασιλοτροφίας  
ezi queen

01-07-011
Κελιά βασιλισσών  
πλαστικά 100τεμ

01-07-016
Μικρά 115τεμ
01-07-017
Μεσαία 115τεμ

01-07-018
Βάσεις κελιών  
Jenter κίτρινα 50τεμ

Κελιά Jenter



Καπνιστήρια Kηρήθρες

Αξεσουαρ πλαισίων
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01-02-006
Καπνιστήρι δέρμα πλέγμα Inox

01-02-001
Καπνιστήρι δέρμα πλέγμα 

01-02-009
Καπνιστήρι γίγας Inox πλέγμα

05-01-001
Κηρήθρες χυτές

Αρμοστήρας ηλεκτρικός

01-06-016
Καψούλια Gold 1000τεμ 

05-01-002
Κηρήθρες ελαστικές

01-02-004
Καπνιστήρι γίγας πλέγμα 
(Παπαγιανν) 

01-02-002
Καπνιστήρι δέρμα (Παπα-
γιανν) 

01-02-003
Καπνιστήρι δέρμα πλέγμα 
(Παπαγιανν) 

01-02-008
Καπνιστήρι δερματίνη 

01-02-007
Καπνιστήρι δερματίνη πλέγμα 

01-02-013
Καπνιστήρι δέρμα πλέγμα inox 
special

Κηρήθρες από 100% φυσικό κερί μελισσών

01-06-001 Νο 24
01-06-002 Νο 25
01-06-003 Νο 26
01-06-004 Νο 27

01-06-036 Νο 24
01-06-037 Νο 25
01-06-038 Νο 26
01-06-039 Νο 27

01-06-006 
Σύρμα 0,4mm (250g) 
γαλβανιζέ
01-06-005 
Σύρμα 0,4mm (500g) 
γαλβανιζέ

01-05-002 85W
01-05-003 120W

01-06-047 
Σύρμα 0,4mm (250g) 
inox
01-06-048 
Σύρμα 0,4mm (500g) 
inox

Σύρμα σε καρούλι 2kgΣύρμα σε καρούλι 1kg

01-06-025
Τεντωτήρας σύρματος 

03-06-001
Πάγκος συρμάτωσης

01-06-042
Ξετυλιχτήρας σύρματος

01-05-001
Αρμοστήρας χειρός 

03-01-008
Απωθητής μελισσών

01-06-013
Καψούλια Nickel 1000τεμ 

01-06-044
Καρφάκια συρμάτωσης



Αξεσουάρ κυψελών

Κάνουλες

Διαφράγματα
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01-06-008
Συνδετήρες ρυθμιζόμενοι

01-06-007
Συνδετήρες έλασμα

01-06-024
Συνδετήρες συρμάτινοι

01-06-29
Γωνίες μεταλλικές κυψέλης

06-01-017
Πόρτα εισόδου μεταλλική 
ρυθμιζόμενη

06-03-001
Πόρτα εισόδου ξύλινη

06-03-002
Πόρτα εισόδου πλαστική

01-06-010
Χειρολαβές κυψελών

01-06-045
Πυροσφραγίδα ηλεκτρική

01-06-011
Πυροσρφαγίδα προπανίου 
διπλή

01-06-019
Κηρόπανο

03-06-004
Καρότσι μεταφοράς κυψελών

15-01-001
Εντομόκολλα Temocid 750ml

Μανταλάκια

01-06-053
Συνδετήρες ρυθμιζόμενοι 
ενισχυμένοι

01-06-017 20×40
01-06-018 20×17

01-11-003
Κάνουλα μεταλλική

01-06-032
Διάφραγμα μεταλλικό με πλαί-
σιο και είσοδο

01-06-033
Διάφραγμα πλαστικό με πλαί-
σιο και είσοδο

01-01-010
Ξέστρο καθαρισμού διαφράγ-
ματος

01-11-002
Κάνουλα πλαστική

01-11-001
Κάνουλα πλαστική Γαλλικού 
τύπου

01-06-031
Διάφραγμα πλαστικό

01-06-030
Μεταλλικό διάφραγμα 

Σήτα πρόπολης
Η σήτα τοποθετείται κάτω από 
το καπάκι με τα αυλάκια προς τα 
επάνω. Μετά την συλλογή της 
πρόπολης τοποθετείστε την σήτα 
στην κατάψυξη και στη συνέχεια 
θρυμματίστε την.

Πάχος σήτας 2mm
Σήτα πρόπολης

Δυνατότητα συγκομιδής 
από 50 έως 100 γραμμάρια 
πρόπολης την εβδομάδα. 
Εξαρτάται από την εποχή 
και την μελιτοέκριση.

01-06-026
Χειρολαβή πλαισίων 

01-06-020
Σταντ πλαισίων 



Μελισσοκομική ενδυμασία
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07-03-001
Γάντια δερμάτινα

07-01-010
Γκέτες – Επιμανίκια

07-01-006
Μάσκα Special - Τούλι

07-03-003
Μάσκα τούλι 

07-03-004
Μάσκα special

07-03-002
Μάσκα  
ύφασμα

07-02-004
Πουλόβερ PREMIUM

07-02-005
Μπουφάν τούλι-ύφασμα

07-02-015
Φόρμα με 
μάσκα σύρμα 
PREMIUM

07-02-017
Φόρμα με 
μάσκα τούλι 
PREMIUM

07-02-010
Φόρμα

07-02-009
Φόρμα με μάσκα

07-02-017
Μπου-
φάν τούλι 
PREMIUM

07-02-016
Μπουφάν 
σύρμα 
PREMIUM



Υλικά συσκευασίας

Δοχεία λευκοσιδηρά 
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10-01-004
Βάζο 28ml

10-01-020
Βάζο 1000ml

10-01-050
Βάζο 4250ml

Βάζο orcio

Βάζο esagonale

10-01-035
Βάζο 212ml quadro

10-01-012
Βάζο 580ml faset

10-01-005
Βάζο 41ml

10-01-021
Βάζο 1500ml

Δοχεία μελιού 

10-01-006
Βάζο 106ml

10-01-007
Βάζο 190ml

10-01-009
Βάζο 314ml

10-01-049
Βάζο 660ml

10-01-048
Βάζο 50ml rubella

10-01-024
Βάζο 2650ml

Βάζο καρδιά 

10-01-008
Βάζο 212ml

10-01-006
Βάζο 370ml

10-01-016
Βάζο 720ml

10-01-058
Βάζο 50ml flat

10-01-025
Βάζο 3000ml

Βάζο αμφοράς

10-01-014
Βάζο 370ml με πώμα 
Φ82

10-01-019
Βάζο bruschetta 
720ml

10-01-027
Βάζο 106ml αμφορέας

10-01-036
106ml
10-01-037
370ml
10-01-038
580ml

10-01-032
106ml

10-01-055
314ml

10-01-053
106ml
10-01-028
212ml
10-01-029

314ml
10-01-030
370ml
10-01-031
580ml

Βάζα γυάλινα

Δοχείο συλλογής 
μελιού  

Διατίθενται σε:
10-02-002 - 1kg
10-02-003 - 2kg
10-02-005 - 5kg

Διατίθενται σε: 
09-02-002 - 12.5kg
09-02-001 - 25kg

Δοχεία πλαστικά Δοχεία Pet Δοχείο πλαστικό με 
κάνουλα

Μπουκαλάκια  
πρόπολης με 
σταγονόμετρο

09-01-003 
10lt
09-01-004 
12lt

09-01-001 
18lt
09-01-002 
32lt

Διατίθενται σε: 
10-03-001 - 3 kg
10-03-002 - 5 kg

Διατίθενται σε:
10-01-061 - 10ml
10-01-052 - 20ml
10-01-062 - 30ml

Διατίθεται σε : 
09-01-005 - 18lt
09-01-006 - 45lt



Ετικέτες 116 × 50 mm 13-01-002

Ετικέτες 154 Χ 60 mm 13-01-001

Ετικέτες 185 Χ 55 mm 13-01-005

Ταινίες ασφαλείας 142×22 mm

Ταινίες ασφαλείας 41×181 mm

Ταινίες ασφαλείας 
141×45 mm

64 65www.arkmel.gr εργοστάσιο 2791061111, υπ/μα Αττικής 2105551880, υπ/μα Θεσσαλονίκης 2392072427



Πίνακες 42 × 29,5 cm
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Συσκευασία  βάζων   
3 × 41 ml

P3f

P3c

P3d

P3e

Συσκευασίες βάζων, Συσκευασίες βάζων 
900 ml

P6cP6a

P1cP1b

Γαλλικά σαπούνια μελιού με πρόσθετα συστατικά από 
προϊόντα μέλισσας:

FR07
Σαπούνι μελιού με πρόπολη, 
250gr 

FR08
Σαπούνι μελιού με πρόπολη, 
150gr 

FR01
Σαπούνι μελιού με πρόπολη, 
100gr

FR10
Σαπούνι μελιού με σοκολάτα, 
100gr

FR04
Σαπούνι μελιού με κερί μέλισσας, 
100gr

FR06
Σαπούνι μελιού με θυμάρι, 100gr

FR02
Σαπούνι μελιού με γύρη, 100gr

FR12
Σαπούνι μελιού με μέντα και 
λεμόνι, 100gr

FR03
Σαπούνι μελιού με λεβάντα, 100gr

FR11
Σαπούνι μελιού με βασιλικό 
πολτό, 100gr

FR05
Σαπούνι μελιού με ελαιόλαδο, 
100gr
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Καλούπια κεριών
Οι θεραπευτικές και χαλαρωτικές ιδιότητες του 
κεριού έχουν γίνει γνωστές εδώ και εκατοντάδες 
χρόνια . Συνήθιζαν να το χρησιμοποιούν για 
λατρευτικές τελετές και ιεροπραξίες καθώς επίσης 
και για την παροχή φωτός στα πλούσια νοικο-
κυριά . Καίγονται άκαπνα , ενώ παράγουν ένα 
μαλακό , απαλό άρωμα από μέλι και πρόπολη 
, λειτουργούν επίσης ως αρνητικοί ιονιστές . 
Μειώνουν την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 
που προκαλείται από τις ηλεκτρικές συσκευές και 
εξουδετερώνουν τον καπνό του τσιγάρου .

1. Προετοιμασία του καλουπιού

Αν σκοπεύουμε δημιουργήσουμε κερί με ένα πολύπλοκο σχέδιο , συνιστά-
ται να ψεκάσουμε εσωτερικά με σιλικόνη - αυτό θα καταστήσει ευκολότερη 
την αφαιρέση όταν η όλη διαδικασία έχει ολοκληρωθεί.Κόβουμε  το φυτίλι 
στο κατάλληλο μήκος (πρέπει να είναι περισσότερο από το ίδιο το καλού-
πι).Το επόμενο στάδιο είναι να τοποθετήσουμε μία οδοντογλυφίδα στο 
τέλος του καλουπιού να δέσουμε το φυτίλι και να το τεντώσουμε σωστά.

2. Γέμισμα του καλουπιού με κερί

Συνιστάται το λιώσιμο του κεριού σε ένα δοχείο η κατσαρόλα.
Πριν από το γέμισμα του καλουπιού , βεβαιωθείτε ότι το κερί έχει την κατάλ-
ληλη θερμοκρασία - περίπου 60 βαθμούς Κελσίου. Δεν πρέπει να είναι ούτε 
πολύ ζεστό ούτε πολύ κρύο.Γεμίζουμε το κερί απαλά , φροντίζοντας να μπεί 
σε όλες τις εσοχές του καλουπιού.

3. Αφαίρεση του κεριού από το καλούπι

Μόλις το κερί έχει κρυώσει , ανοίξτε το καλούπι και αφαιρέστε προσεκτικά το 
κερί .Κόψτε το φυτίλι στο κάτω μέρος αφήνοντας περίπου 1 cm φυτίλι στην 
κορυφή.
Ανοίγοντας το καλούπι μπορεί σε κάποια μέρη να έχει κολλήσει το κέρι! Εκεί 
λοιπόν με την χρήση ενος μικρου μαχαιριού κόβουμε προσεκτικά τα σημεία 
που έχει κολλήσει.

Για την καλύτερη αφαίρεση του 
κεριού από το καλούπι συνίστα-
ται η χρήση λιπαντικού σπρευ

Περάστε το φυτίλι μέσα από το 
καλούπι πριν το γεμίσετε με κερί 
και βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά 

τεντωμένο

Δέστε ένα κορδόνι γύρω από το 
καλούπι κάποια λαστιχάκια πριν 

το γεμίσετε με κερί

Χρησιμοποιήστε υγρό κερί 
θερμοκρασίας περίπου 50 

βαθμών Κελσίου

FS11
Angel, china
height: 12,5cm

FS12
Angel with  
Lantern
height: 11,5 cm

FS10
Modern Angel 
height: 11 cm

FS13
Cupid
height: 
14,5 cm

FS14
Holy Family, cast
height: 20 cm

FS15
Holy Family
height: 11 cm

FS16
Guardian Angel
height: 14 cm

FS03
Cylinder with  
Snowflake
height: 10 cm

FS04
Ball with  
Snowflake
height: 7 cm

FS05
Fairy  
Christmas  
Tree
height: 14,5 cm

FS06
Fairy Ball
height: 5,5 cm

FS07
Christmas  
Tree,  
engraved 
height: 19 cm

FS08
Christmas Balls,  
decorated 
height: 5 cm

FS09
Cylinder, engraved 
height: 11 cm

FS02
Cone, medium
height: 7,5 cm

FS01
Cone, large
height: 12,5 cm

FS19
Christmas  
Tree  
with Stars  
height: 19 cm

FS20
Christmas  
Tree with  
Presents
height: 11,5 cm

FS18
Christmas Tree,  
decorated, 
small
height: 14,5 cm

FS17
Christmas  
Tree,  
decorated,  
large
height: 20cm

FS24
Star
height: 7 cm

FS21
Spruce
height: 13,5 cm

FS23
Winter Ball
height: 7 cm

FS22
Slender Fir
height: 14 cm

Για να δείτε όλα τα 
σχέδια απο τα καλού-
πια επισκεφθείται την 
ιστοσελίδα μας:

WWW.ARKMEL.GR
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FS26
Cylinder with  
Christmas  
Trees,  
large
height: 13 cm

FS40
Tealight Rose
height: 3,5 cm

FS30
Cylinder  
with Cone
height:  
13 cm

FS31
Staright Candle  
with Christmas  
Tree
height: 22,5 cm

FS25
Christmas House
height: 8,5 cm

FS32
Candle, staright,  
decorated
height: 22,5 cm

FS27
Cylinder  
with Christmas  
Trees,  
small
height: 7,5 cm

FS29
Cube with Cone
height: 7,5 cm

FS34
Candle, staright,  
small
height: 14,5 cm

FS37
Crimson Rose, small
height: 4 cm

FS35
Fading rose
height: 11,5 cm

FS38
Rose mini,  
decorating
height: 3,5 cm

FS36
Crimson Rose
height: 5,5 cm

FS39
Marguerite, floating
height: 5 cm

FS33
Candle,  
staright,  
large
height: 
22,5 cm

FS28
Pyramid  
with  
Christmas  
Tree
height:  
20,5 cm

FS47
Ball, large
height: 8,5 cm

FS48
Ball, small
height: 7 cm

FS51
Bee’s Cylinder
height: 16 cm

FS44
Paradise Apple
height: 6,5 cm

FS45
Apple with Leaf
height: 6 cm

FS42
Rose Bear
height: 9,5 cm

FS43
Rose Heart
height: 3 cm

FS46
Apple with Leaf,  large
height: 3,5 cm

FS52
Cylinder, striped
height: 11 cm

FS58
Cylinder, smooth, large
Ø65
height: 14,5 cm

FS53
Post, smooth , large
Ø80
height: 13,5 cm

FS59
Cylinder, smooth, small
Ø65
height: 10,5 cm

FS64
Egg with Tulip, small
height: 5,5 cm

FS54
Post, smooth, slim
Ø60
height: 13,5 cm

FS60
Ball, casted
height: 8,5 cm

FS49
Cube, small
height: 4,5 cm

FS55
Post, smooth, small
Ø45
height: 9 cm

FS61
Cylinder, casted
height: 9,5 cm

FS50
Pyramid
height: 7,5 cm

FS56
Cylinder with Orchid, 
large
height: 13 cm

FS62
Bundle
height: 
21,5 cm

FS57
Cylinder with Orchid, 
small
height: 9 cm

FS63
Egg with Tulip, large
height: 10 cm

FS41
Muffin
height: 6 cm

F114
Beehive, large
height: 8 cm

F004
Beehive,  
thatched
height: 
13 cm

Candle wicks

F003
Beehive
height: 10 cm

F010
Skep
height: 7,5 cm

3007 Candle wick (thickness 1,5 mm ) / 20 m
3112 Candle wick (thickness 2 mm ) / 20 m
3006 Candle wick (thickness 3 mm ) / 20 m
3274 Candle wick 3x13 / 20m
3275 Candle wick 3x6 / 20m
3276 Candle wick 3x7 / 20m
3277 Candle wick 3x8 / 20m
3278 Candle wick 3x9 / 20m
30018 Candle wick  „W18” / 20 m
31120 Candle wick  „W21” / 20 m
30024 Candle wick  „W24” / 20 m
30027 Candle wick  „W27” / 20 m
30033 Candle wick  „W33” / 20 m
3282 Candle wick  3x10 / 20 m
3283 Candle wick  3x11 / 20 m
3281 Candle wick  3x16 / 20 m
3284 Candle wick  3x18 / 20 m



ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΑ ΜΑΣ ΣΤΉΝ ΕΛΛΑΔΑ

WWW.ARKMEL.GR

1

2

3

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: 
ΛΕΟΝΤΑΡΙ 
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΤΗΛ.2791061111, FAX 
2791061234  E-mail:
gritzali@otenet.gr
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ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΘΗΝΩΝ: 
24ο χλμ. 
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ΤΗΛ.210 5551880 - 
2105551492,  
FAX 2105551897
arkmel@otenet.gr
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