„ВИМЕКС” е фирма специализирана в производството на кошери от дърво и търговия с
пчеларско оборудване. Седалището и се намира в гр.Сливен.
Цялата гама от продукти на фирмата отговаря на високите изисквания на съвременното
пчеларство.
Стремим се да разширяваме своето производство,като търсим нови иновативни решения.
През2018г бе добавен нов продукт-високо качествени пластмасови хранилки за комбинирано хранене.
„ВИМЕКС” е официален представител за България на известната не само в Европа полска фирма “LYSON” и успешно предлага нейните продукти: центрофуги, разпечатващи
машини, помпи и преси за мед, матуратори, вани, восъкотопилки, машини за пълнене на
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Фирмата участва активно в изложения в областа на пчеларството и е носител на
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Диагонални двурамкови центрофуги - MINIMA Line

Центрофуга 2-рамкова с крака
МИНИМА

Центрофуга 2-рамкова ръчна
МИНИМА

Центрофуга 2 рамкова ръчна
със сито и матуратор 50л.
МИНИМА

W233BN

W233B

W233B_OM

Ø400 мм

Ø400 мм

Ø400 мм

Универсална

Универсална

Универсална

Задвижване

Ръчно

Ръчно

Ръчно

Захранване

-

-

-

Блок за управление

-

-

-

Мотор

-

-

-

0,6 мм

0,6 мм

0,6 мм

Пластмасов 6/4”

Пластмасов 6/4”

Пластмасов 6/4”

Стомана – прахово
боядисана

Стомана – прахово
боядисана

Стомана – прахово
боядисана

3 мм

3 мм

3 мм

Къси прахово боядисани

Няма в комплекта

Няма в комплекта

Няма в комплекта

Няма в комплекта

Няма в комплекта

20×40 мм

20×40 мм

20×40 мм

Втулка турнамидова

Втулка турнамидова

Втулка турнамидова

Няма в комплекта

Няма в комплекта

Няма в комплекта

610 мм

610 мм

Матуратор - 430 мм
Пълна височина 990 мм

2 години

2 години

2 години

Самостоятелен монтаж
Опакована в картонен
кашон

Самостоятелен
монтаж. Опакована в
Самостоятелен монтаж.
Опакована в картонен
кашон

Самостоятелен монтаж
Опакована в картонен
кашон

Название
Код

Технически параметри
Диаметър на барабана
Тип рамка

Конструкция на барабана и кошницатаа
Дебелина на стоманата
на барабана
Кран
Горна планка
Плексигласов капак
Крака
Планки
Размер на отверстията
Поставяне на кошницата
в барабана
Обръч на барабана
Височина на барабана

Допълнителна информация
Гаранция

Монтаж и опаковка
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Радиални центрофуги- Ø600 мм

Линия
Радиална центрофуга
600 мм , ръчна МИНИМА

Радиална центрофуга
600 мм, Електрическа
МИНИМА

Радиална центрофуга

Радиална цент. 600 мм

600 мм, електрическа

Ръчно - Електрическа

ОПТИМА

ОПТИМА

W255B

W230B

W230

W231

Ø600 мм

Ø600 мм

Ø600 мм

Ø600 мм

Ръчен

Електрически

Електрически

Ръчно-електрически

Захранване

-

230В

12/230В

12/230В

Блок за управление

-

Двигател

-

Название

Код

Технически параметри
Диаметър на барабана
Привод

MDD-01

CDD

CDD

(Потенциометър цифров)

(Потенциометър цифров)

(Потенциометър цифров)

Ременная передача
24В/350Вт

24В/250Вт

24В/250Вт

Конструкция на барабана и кошницата
Дебелина на стоманата на барабана

0,6 мм

0,6 мм

0,6 мм

0,6 мм

Пласт-масов 6/4 ц.

Пласт-масов 6/4“

Пласт-масов 6/4“

Пласт-масов 6/4“

Стоманена Прахово
боядисана

Стоманена Прахово
боядисана

Стоманена Прахово
боядисана

Стоманена Прахово
боядисана

3 мм

3 мм

3 мм

3 мм

Крака

Къси Прахово боядисани

Къси Прахово боядисани

Къси Прахово боядисани

Къси Прахово боядисани

планки

Пластмасо-ви 4 бр

Пластмасо-ви 4 бр.

Пластмасо-ви 4 бр.

Пластма-с-ви 4 бр

Кошница

Стоманени пръти
8мм

Стоманени пръти
8мм

Стоманени пръти
8мм

Стоманени пръти
8мм

Укрепваща кръстачка

Няма в комплекта

Няма в комплекта

Няма в комплекта

Няма в комплекта

Обръч на барабана

Няма в комплекта

Няма в комплекта

Няма в комплекта

Няма в комплекта

610 мм

610 мм

610 мм

610 мм

2 години

2 години

3 години

3 години

Самостоятелен монтаж в картонен кашон

Самостоя-телен
монтаж
в картонен кашон

Самостоя-телен
монтаж в
картонен кашон

Самостоятелен монтаж в картонен кашон

Кран
Горна планка
Капак пластмасов

Височина на
барабана
Гарантия
Монтаж и опаковка
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Радиална центрофуга - Ø1500 мм

О
В
О
С
Т

ID

Полуавтомат

Автомат

M153R127P

M153R127A

M154R127Z

Технически параметри
Количество на рамките

88 бр

88 бр

Диаметър на барабана

Ø1500 мм

Ø1500 мм

Задвижване

електрическо разположено отдолу

електрическо разположено отдолу

Захранване

230V

230В

Блок за управление
Мотор и моторедуктор

HE-02

HES-02

(Полуавтомат)

(Автомат)

2,2кВт

HE-03
2,2кВт

Конструкция на барабана и кошницата
Дебелина на барабана

1 мм

0,8 мм

неръждаем 2×2”

неръждаем 2×2”

Планка 60×10 мм
прахово боядисана

60х10 мм неръждаема

Капак

8 мм

плексигласов 8 мм

Крака

Прахово боядисана 60×40 мм

неръждаеми 60х40 мм

Планки на капака

Пластмасови 8 бр

неръждаеми 8 бр

Материал на кошницата

неръждаеми пръти
Ø10 и Ø8 мм

неръждаеми пръти
Ø10 и Ø8 мм

Каркас за укрепване

Прахово боядисана

неръждаем

Обръч на барабана

Прахово боядисана

неръждаем

725 мм

725 мм

Гаранция

5 години

7 години

Транспорт

Транспортира се на палет

Транспортира се на палет

Кран
Горна планка

Височина на барабана
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Н

Центрофуги с двойни касети

О
В
О
С
Т

Линия
Центрофуга с 4 двойни касети

Центрофуга с 4 двойни касети
Дадант 1000мм електрическа

Центрофуга с 6 Двойни касети

Дадант 800 мм електрическа
ОПТИМА

ОПТИМА

КЛАСИК

M802PK1

M102PK1

M103PK1

8× Дадант
16× Дадант 1/2

8× Дадант
16× Дадант 1/2

12× Дадант
24× Дадант 1/2

Ø800 мм

Ø1000 мм

Ø1000 мм

Задвижване

Електрическо Долно
задвижване

Электрический, нижний

Электрический, нижний

Захранване

12/230B

12/230B

230B

HE-01

HE-01

HE-02

Ремъчна предавка24В/350Вт

Ременная передача
24В/350Вт

Моторедуктор 0,55кВт

0,6 мм

0,6 мм

0,6 мм

2 бр.
Неръждаем 2“

2 бр
.Неръждаем 2“

2 бр. Неръждаем 2“

Планка
прахово боядисана

Планка прахово боядисана

Планка, прахово боядисана

4 мм

5 мм

5 мм

Крака

Прахово боядисани
50×30 мм

Прахово боядисани
50×30 мм

Прахово боядисани
50×30 мм

Планки

Пластмасови 8 бр.

Пластмасови 8 бр.

Пластмасови 8 бр.

Укрепваща кръстачка

Прахово боядисана

Прахово боядисана

Прахово боядисана

Неръждаеми пръти 8 мм

Неръждаеми пръти 8 мм

Неръждаеми пръти 8 мм

Прахово боядисан

Прахово боядисан

Прахово боядисан

730 мм

730 мм

730 мм

3 години

3 години

5 години

Транспортира се на палет

Транспортира се на палет

Транспортира се на палет

Название
Код

Дадант 1000 мм електрическа

Технически параметри
Тип рамка
Диаметър на барабана

Блок за управление
Двигател

Конструкция на барабана и кошницатаа
Дебелина на стоманата
на барабана
Кран
Горна планка
Плексигласов капак

Кассета
Обръч на барабана
Височина на барабана
Гаранция
Монтаж и опаковка
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Мини помпа за мед

О
В
О
С
Т

Технически параметри:
»» захранване 400 в.
»» мощност на мотора 0.37 кВт
»» производителност 900 л/ч
»» съединение за тръбопровода 40 мм
»» размери:дл.350,шир.250,вис.350 мм
»» тегло- 12.3 кг.
Тръбопровода не влиза в комплекта
Код

Название

W2021G400

Мини помпа за мед

Н

Линия за пълнене на мед Премиум

О
В
О

Технически параметри:

С
Т

»» мощност на масите за пълнене-180Вт/всяка
»» мощност на транспортера 370 Вт
»» мощност на подавача на капачки 180Вт
»» работно налягане 4-6 Бар
»» захранване 400 В
»» затваря буркани от 250гр до 1250 гр

W204004_P

Автоматична линия за
пълнене на мед Премиум
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О
В
О

Спецификация:

Н

Спинер сепаратор за отпечатки

С

»» Материал-Неръждаема

Т

киселиноустойчива стомана

»» Захранване 230 В.
»» Мощност 550Вт
»» Кран за изцеждане 2 цола

Код

Название

W4800

Спинер сепаратор за отпечатки

О
С
Т

30281

В

Код

О

Оборудването е предназначено за облегчаване на
разпечатването на пити с гъст мед. Конструиран е от
две табли на който са поставени пружиниращи игли
от неръждаема стомана служещи за загряване на повърхността на питата ,благодарение на което разпечатването на рамката става значително по бързо

Н

Оборудване за разпечатване на рамки и
загряване на меда

Название

Оборудване за разпечатване на рамки и
загряване на меда
visit www.lyson.com.pl to see more
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Мини восъкотопилка

О
В

Описание:

О
С

»» Материал–стомана неръждаема киселиноустойчива
»» Дебелина на стоманата,външен корпус-1 мм, вътре-

Т

шен корпус – 1.5 мм

»» Захранване 230 В.
»» Мощност 2 000 Вт.
»» Кран за стопения восък-ябълковиден, неръждаем
»» Регулация на температурата 0-85°C

W4099_S

Комплект рамки със стойка
за производство на свещи–5
бройки за восъкотопилка W
4099_SET

Размери:

»» дълж. 600 мм,
»» шир . 300 мм,
»» вис. 650 мм

Размери:
»» диаметър 300
мм,
»» височина 400 мм

W4099_SET

Код

W4090
Название

Мини восъкотопилка

W4099_SET с водно подгряване и

изолиран капак

Код

W4090

Название

Мини восъкотопилка с водно подгряване и
изолиран капак

Н

Кръгла восъкотопилка на база на матуратор

О
О
С
Т

Достъпна в три версии:
»» Икономична без генератор на пара
»» Икономична с генератор за пара
»» Премиум с перфорирана кошница и газава горелка

В

Технически параметри:
»» Неръждаема киселиноустойчива стомана
»» Дебелина на стоманата на барабана 0,6/0.8
мм
»» Изходи 2 бр.
»» Капак
»» Перфорирана неръждаема киселиноустойчива кошница със сито
»» Табла за течен восък
Восъкотопилка 100 л.
Восъкотопилка 200 л.
»» Диаметър520 мм
»» Диаметър 630 мм
»» Височина 630 мм
»» Височина 750мм

W4097P

Код

Название

W4097

Неръждаема восъкотопилка на база 100 литров матуратор
без генератор за пара - версия Икономична

W4097W

W4097W Неръждаема восъкотопилка на база100 литров матуратор с генератор за пара - версия Икономична
W4097P

Неръждаема восъкотопилка на база 100 литров матуратор с перфорирана кошница и газава горелка
– версия Премиум

W4098

Неръждаема восъкотопилка на база 200 литров матуратор без генератор за пара –
версия Икономична

W4098W

Неръждаема восъкотопилка на база 200 литров матуратор с генератор за пара –
версия Икономична

W4098P

Неръждаема восъкотопилка на база 200 литров матуратор с перфорирана кошница и газова горелка
- версия Премиум
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Н

Восъкотопилка с водна система

О
В
О
С
Т

Технически
параметри:
»» Захранване 400 в
»» Мощност 1150 Вт
»» Размери 1400х850х700 мм

Код

Название

W4081

Воскотопка с водной системой

»» Предпазен кран 1.5 Бара
»» Регулатор за температура НС-01
»» Регулатор за температура на подгреваемия корпус
»» НС-01
»» Кран 2 цола

Н

Сепаратор за прашец ОПТИМА

О
В

Технически параметри:

О
С
Т

»» Корпус – стомана, прахово боядисан
»» Сепариращи елементи- неръждаема стомана, киселиноустойчива
»» Захранване 230 в.
»» Мощност на мотора за сепариращите елементи-250 В
»» Мощност на вентилатора 67 Вт- плавна регулация на оборотите
»» Тегло – 22 кг.
»» Размери:

дълж. 900 мм,
шир. 400 мм,
вис. 650 мм

W3215

visit www.lyson.com.pl to see more
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Пчеларско облекло с вентилация

Предлагат се в размери от S – XXXL
Главното достойнство но облеклото се заключава в
наличието на вентилациони отвори на гърба, гърдите
и рамената, обезпечаващи постояна циркулация
на въздух. За по голям комфорт на панталоните са
поставени наколенки
M6061

Пчеларска блуза с вентилация
(Размери S-XXXL)

M6060

Пчеларски комбинезон с вентилация

Размеры
Размер

Рост

Объем груди

Обхват талии

S
M
L
XL
XXL
XXXL
XXXL

164
170
176
182
188
192
196

88-92
96-100
104-108
112-116
120-126
132-138
144-150

85
90
95
100
105
110
115

(Размери S-XXXL)
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Н
О
В
О

»» Не се разваля под влияние на микроорганизми
»» Много добра подхранка благодарение на правилни

»» Изработено от натурални компоненти
»» Висока усвояемост
»» Няма допълнителни миризми
»» Осигурява енергииния баланс на пчелите
»» Готово е за използване и се отличава с дълъг

пропорции на захарта

»» Произведен е на базата на захар от захарно цвекло

което осигурява безопасност при подхранване на
пчелите
»» Съдържа само натурални компоненти
»» Не съдържа декстрини
Упаковка:

»» 7 кг,
»» 15 кг,
»» 25 кг,
»» 1350 кг – на палет

Т

Тестообразна храна за пчели

С

Сироп

срок на съхранение

»» Изключително ниски показатели на НМF

Упаковка:

»» 15 кг,
»» на палет 60 х 15 кг

Предлаганият продукт е с най ниски
показатели на НМF на пазара на храни

химически елемент появяващ се в меда под влияние на температура,
киселини и време на съхранение

Съдържа само натурални
компоненти
Кристалите на тестото
са микросскопични

visit www.lyson.com.pl to see more
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Центрофуги
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Оборудването със знак СЕ съответствува на изискванията на ЕС по безопасност на използване, охрана на здравето,
и обкръжаващата среда. Производителя който
поставя знака СЕ на своята продукция декларира съответствието на продукцията на всички
европейски директиви.

Диагонални
и двурамкови
центрофуги

4-касетъчни
центрофуги

Диагонални
3-рамкови
центрофуги

Касетъчни
центрофуги

Диагонални
4-рамкови
центрофуги

Оборудването е
тествано от Държавното
Управление по Хигиена

Диагонални
5-рамкови
центрофуги

Оборудването е
изработено от неръждаема
киселиноустойчива стомана

Радиални
центрофуги

Оборудването е изработено от неръждаема стомана

ГАРАНЦИЯ

ПРЕМИУМ - 7 години
КЛАСИК - 5 години
ОПТИМА - 3 години
МИНИМА - 2 години

Гаранцията не покрива блока за управление, задвижването и
електрическите компоненти,за центрофугите от линията Премиум
при които гаранцията на фирма „Лисон” е 3 години и 2 години за за
центрофугите за мед от останалите линии.

MADE IN POLAND

Диагонални центрофуги
Диагонални центрофуги
линия МИНИМА
Разновидности
Диаметър ноа барабана
Задвижване
Дебелина на стоманата на
барабана
Кран
Капак от плексиглас
Завеси
Размери на отверстията
кошницата
Височина на барабана
Гаранция

3 и 4 рамкови
От ф 400 мм до
ф 600 мм
Ръчен, електрически

FOTO

FOTO

FOTO

FOTO

FOTO

FOTO

FOTO

FOTO

FOTO

FOTO

FOTO

FOTO

FOTO

FOTO

FOTO

FOTO

0,6 мм
Пластмасов 6/4”
3 мм
пластмасови
20×20 мм
610 мм
2 години

Диагонални центрофуги
линия ОПТИМА
Разновидности
Диаметър ноа барабана
Задвижване
Дебелина на стоманата на
барабана
Кран
Капак от плексиглас
Завеси
Размери на отверстията
кошницата
Височина на барабана
Гаранция

2, 3, 4, 6 рамкови
от ф400 мм до
ф 650 мм
Ръчен, Електрически
или Ръчно-електрически
0,6 мм
Неръждаем 6/4”
3 мм
Пластмасови
20×20 мм
610 мм
3 години

Диагонални центрофуги
линия Класик
Разновидности
Диаметър ноа барабана
Задвижване
Дебелина на стоманата на
барабана
Кран
Капак от плексиглас
Завеси
Размери на отверстията
кошницата
Височина на барабана
Гаранция

classic

3, 4, 5 рамкови
от ф 500 мм. До ф 600 мм
Ръчен, Електрически, или
Ръчно- електрически
0.6 мм
Неръждаем 6/4“
3 мм
Пластмасови
20×20 мм
610 мм
5 години

Диагонални центрофуги
линия ПРЕМИУМ
Разновидности
Диаметър ноа барабана
Задвижване
Дебелина на стоманата на
барабана
Кран
Капак от плексиглас
Завеси
Размери на отверстията
кошницата
Височина на барабана
Гаранция
visit www.lyson.com.pl to see more

3, 4 рамкови
ф 500 мм, ф 600 мм
Ръчен, Електрически,
Ръчно-електрически
0.8 мм
Неръждаем 6/4”
5 мм
Неръждаеми
10×10 мм
610 мм
7 години
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Електрическо задвижване
за ръчни центрофуги
на линия МИНИМА
Електрическият блок за управления на центрофуги от
линиятя МИНИМА е новост
благодарение на която лесно
и ефтино може да се преработи ръчната центрофуга в електрическа. Мотора е с мощност
24 В./120 Вт.със захранване
230в. Блока за управление.
MDD-01 по същество е ръчен
потенциометър за смяна на
скоростта.
ZESTAW_MINIMA

Електрически привод за центрофуги от линията МИНИМА

Инструкция за монтирането на
електрически привод при ръчните
центрофуги

1. Демонтиране на ръчното задвижване
а) развийте винтовете за закрепване на ръчното
задвижване
б) отстранете пантите
в) преместете пантите с още едно отверстие
г) пристегнете горната планка

В комплекта са
включени:
»» блок за управление
»» задвижване
»» комплект от винтове
и ключове

2. Монтиране на електрическото задвижване
a. монтирайте и закрепете мотора
б) инсталирайте и закрепете блока за управление
в) затворете отворите на планката и капака
г) свържете кабела към контролния панел

1
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2a

2b

2c

2d

1a

1b

1c

1d

2
MADE IN POLAND

Диагонални центрофуги 2 рамкови

2-рамкова ръчна центрофуга
ОПТИМА

название
ID

Центрофуга 2-рамкова ръчна
с крака ОПТИМА

W2019M

2-рамкова ръчна центрофуга
с матуратор и сито

W2019_OM

Технически параметри
Диаметър на барабана

Ø400 мм

Ø400 мм

Ø400 мм

Универсална

Универсална

Универсална

Задвижване

Ръчна

Ръчна

Ръчна

Захранване

-

-

-

Блок за управление

-

-

-

Двигател

-

-

-

0,6 мм

0,6 мм

0,6 мм

Пластмасов 6/4”

Пластмасов 6/4”

Пластмасов 6/4”

Радиален елемент
прахово боядисан

Радиален елемент
прахово боядисан

Радиален елемент
прахово боядисан

3 мм

3 мм

3 мм

Крака

Няма в комплекта

Къси прахово боядисани

Няма в комплекта

Панти

Няма в комплекта

Няма в комплекта

Няма в комплекта

20×40 мм

20×40 мм

20×40 мм

Поставяне на кошницата
в барабана

Втулка турнамидна

Втулка турнамидна

Втулка турнамидна

Обръч на б
 арабана

Няма в комплекта

Няма в комплекта

Няма в комплекта

610 мм

610 мм

Матуратор 430 мм.
Обща височина на
центрофугата 990 мм

3 години

3 години

3 години

Центрофуги за самостоятелен монтаж в кашони

Центрофуги за самостоятелен монтаж в кашони

Центрофуги за самостоятелен монтаж в кашони

Тип на рамката

Конструкция на барабана и кошницата
Дебелина на стоманата
на барабана
Кран
Горна планка
Капак от плексиглас

Размер на отвора

Височина на барабана

Допълнителна информация
Гаранция
Сглобяване и опаковка

visit www.lyson.com.pl to see more
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3-рамкова ръчна центрофуга

3-рамкова ръчна центрофуга
МИНИМА

3-рамкова ръчна центрофуга
ОПТИМА

3-рамкова центрофуга ръчна със
сито и матуратор /80л/ ОПТИМА

W2029B

W2029M

W2029_OM

Ø500 мм

Ø500 мм

Ø500 мм

Универсална

Универсална

Универсална

Задвижване

Ръчна

Ръчна

Ръчна

Захранване

-

-

-

Блок за управление

-

-

-

Двигател

-

-

-

0,6 мм

0,6 мм

0,6 мм

Пластмасов 6/4”

Неръждаем 6/4”

Неръждаем 6/4”

10 мм прахово боядисан
елемент

Стомана с прахово
боядисване

Стомана с прахово
боядисване

3 мм

3 мм

3 мм

Крака

Къси прахово боядисани

Къси прахово боядисани

Няма в комплекта

Панти

Пластмасови 4 бр.

Пластмасови 4 бр.

Няма в комплекта

20×20 мм

20×20 мм

20×20 мм

Поставяне на кошницата
в барабана

Втулка турнамидна

Втулка турнамидна

Втулка турнамидна

Обръч на б
 арабана

Няма в комплекта

Няма в комплекта

Няма в комплекта

610 мм

610 мм

Отстойники: 430мм
Полная высота медогонки:
990мм

2 години

3 години

3 години

Центрофуги за самостоятелен монтаж в кашони

Центрофуги за самостоятелен монтаж в кашони

Центрофуги за самостоятелен монтаж в кашони

Название
ID

Технически параметри
Диаметър на барабана
Тип на рамката

Конструкция на барабана и кошницата
Дебелина на стоманата
на барабана
Кран
Горна планка
Капак от плексиглас

Размер на отвора

Височина на барабана

Допълнителна информация
Гаранция
Сглобяване и опаковка
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3-рамкова ръчна центрофуга

Название

3-рамкова центрофуга Ръчна КЛАСИК

3-рамкова центрофуга Ръчна ПРЕМИУМ

W2002

W2002P

Ø500 мм

Ø500 мм

Универсална

Универсална

Задвижване

Ръчна

Ръчна

Захранване

-

-

Блок за управление

-

-

Двигател

-

-

0,6 мм

0,8 мм

Неръждаем 6/4”

Неръждаем 6/4”

10 мм прахово боядисан елемент

Ивичест елемент неръждаем

3 мм

5 мм

Крака

Дълги прахово боядисани

Дълги неръждаеми

Панти

Пластмасови 4 бр.

Неръждаема стомана 4 бр.

20×20 мм

10×10 мм

Поставяне на кошницата в барабана

Втулка турнамидна

Втулка турнамидна

Обръч на б
 арабана

Прахово боядисани

Неръждаем

610 мм

610 мм

5 години

7 години

Центрофуга на части, изпраща
се на палет в кашон

Центрофуга на части, изпраща
се на палет в кашон

ID

Технически параметри
Диаметър на барабана
Тип на рамката

Конструкция на барабана и кошницата
Дебелина на стоманата
на барабана
Кран
Горна планка
Капак от плексиглас

Размер на отвора

Височина на барабана

Допълнителна информация
Гаранция
Сглобяване и опаковка

visit www.lyson.com.pl to see more
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3 рамкови диагонални центрофуги електрически

3 рамкова центрофуга
електрическа МИНИМА

3 рамкова центрофуга
електрическа ОТИМА

3 рамкова центрофуга
електрическа КЛАСИК

3 рамкова центрофуга
ПРЕМИУМ

W2030B

W2030

W2012

W2012P

Ø500 мм

Ø500 мм

Ø500 мм

Ø500 мм

Тип на рамката

Универсална

Универсална

Универсална

Универсална

Задвижване

Електрически

Електрически

Електрически

Електрически

Захранване

230В

12/230В

12/230В

12/230В

Название
ID

Технически параметри
Диаметър на барабана

Блок за управление

MDD-01

CDD

SDD-2DP

SDD-3

(Ръчен потенциометър)

(Цифров потенциометър)

(Цифров потенциометър)

(Цифров потенциометър)

24В/120Вт

24В/120Вт

24В/120Вт

24В/120Вт

0,6 мм

0,6 мм

0,6 мм

0,8 мм

Пластмасов 6/4”

Неръждаем 6/4”

Неръждаем 6/4”

Неръждаем 6/4”

10 мм прахово боядисан елемент

Стомана с прахово
боядисване

10 мм прахово боядисан елемент

Ивичест елемент
неръждаем

3 мм

3 мм

3 мм

5 мм

Крака

Бързо прахово
боядисване

Бързо прахово
боядисване

Дълги прахово
боядисани

Дълги неръждаеми

Панти

Пластмасови 4 бр.

Пластмасови 4 бр.

Пластмасови 4 бр.

Неръждаема
с томана 4 бр.

Размер на отвора

20×20 мм

20×20 мм

20×20 мм

10×10 мм

Поставяне на кошницата в барабана

Втулка турнамидна

Лагер в барабана

Кръстачка на лагера Кръстачка на лагера

Обръч на б
 арабана

Няма в комплекта

Няма в комплекта

Прахово боядисани

Неръждаем

Височина на барабана

610 мм

610 мм

610 мм

610 мм

2 години

3 години

5 години

7 години

Центрофуги за
самостоятелен
монтаж в кашони

Центрофуги за
самостоятелен
монтаж в кашони

Медогонка в сборке, высылается на
палете (в картонной
коробке)

Медогонка в сборке, высылается на
палете (в картонной
коробке)

Двигател

Конструкция на барабана и кошницата
Дебелина на стоманата на барабана
Кран
Горна планка
Капак от плексиглас

Допълнителна информация
Гаранция
Сглобяване и опаковка
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3 рамкова диагонална ръчна центрофуга електрическа

3 рамкова центрофуга
ръчно-електрическа ОПТИМА

3 рамкова ръчно-електрическа
центрофуга КЛАСИК

3 рамкова центрофега ръчно-електрическа ПРЕМИУМ

W2032

W20120

W20120P

Ø500 мм

Ø500 мм

Ø500 мм

Универсална

Универсална

Универсална

Задвижване

Ръчно-електрически

Ръчно-електрически

Ръчно-електрически

Захранване

12/230В

12/230В

12/230В

Название
ID

Технически параметри
Диаметър на барабана
Тип на рамката

CDD

Блок за управление

SDD-2DP

SDD-3

(Цифров потенциометър)

(Цифров потенциометър)

(Цифров потенциометър)

24В/250Вт

24В/250Вт

24В/350Вт

0,6 мм

0,6 мм

0,8 мм

Неръждаем 6/4”

Неръждаем 6/4”

Неръждаем 6/4”

Стомана с прахово
боядисване

10 мм прахово боядисан
елемент

Ивичест елемент неръждаем

3 мм

3 мм

5 мм

Крака

Бързо прахово
боядисване

Дълги прахово боядисани

Дълги неръждаеми

Панти

Пластмасови 4 бр.

Пластмасови 4 бр.

Неръждаема стомана
4 бр.

20×20 мм

20×20 мм

10×10 мм

Поставяне на кошницата
в барабана

Лагер в барабана

Кръстачка на лагера

Кръстачка на лагера

Обръч на б
 арабана

Няма в комплекта

Прахово боядисани

Неръждаем

610 мм

610 мм

610 мм

3 години

5 години

7 години

Центрофуги за самостоятелен монтаж в кашони

Центрофуга на части,
изпраща се на палет
в кашон

Центрофуга на части,
изпраща се на палет
в кашон

Двигател

Конструкция на барабана и кошницата
Дебелина на стоманата
на барабана
Кран
Горна планка
Капак от плексиглас

Размер на отвора

Височина на барабана

Допълнителна информация
Гаранция
Сглобяване и опаковка

visit www.lyson.com.pl to see more
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4 рамкови диагонални центрофуги – ръчни

4 рамкова центрофуга
500 мм ръчна МИНИМА

4 рамкова центрофуга
600 мм ръчна МИНИМА

4 рамкова центрофуга
500 мм ръчна ОПТИМА

4 рамкова центрофуга
600 мм ръчна ОПТИМА

W2026B

W2027B

W2026

W2027M

Ø500 мм

Ø600 мм

Ø500 мм

Ø600 мм

Лангстрот, Лангстрот
Американский

Универсална

Лангстрот, Лангстрот
Американский

Универсална

Задвижване

Ръчна

Ръчна

Ръчна

Ръчна

Захранване

-

-

-

-

Блок за управление

-

-

-

-

Двигател

-

-

-

-

0,6 мм

0,6 мм

0,6 мм

0,6 мм

Пластмасов 6/4”

Пластмасов 6/4”

Неръждаем 6/4”

Неръждаем 6/4”

10 мм прахово боядисан елемент

10 мм прахово боядисан елемент

Стомана с прахово
боядисване

Стомана с прахово
боядисване

3 мм

3 мм

3 мм

3 мм

Крака

Бързо прахово
боядисване

Бързо прахово
боядисване

Бързо прахово
боядисване

Бързо прахово
боядисване

Панти

Пластмасови 4 бр.

Пластмасови 4 бр.

Пластмасови 4 бр.

Пластмасови 4 бр.

Размер на отвора

20×20 мм

20×20 мм

20×20 мм

20×20 мм

Поставяне на кошницата в барабана

Втулка турнамидна

Втулка турнамидна

Втулка турнамидна

Втулка турнамидна

Обръч на б
 арабана

Няма в комплекта

Няма в комплекта

Няма в комплекта

Няма в комплекта

Височина на барабана

610 мм

610 мм

610 мм

610 мм

2 години

2 години

3 години

3 години

Центрофуги за
с амостоятелен
монтаж в кашони

Центрофуги за
 амостоятелен
с
монтаж в кашони

Центрофуги за
с амостоятелен
монтаж в кашони

Центрофуги за
с амостоятелен
монтаж в кашони

Название
ID

Технически параметри
Диаметър на барабана
Тип на рамката

Конструкция на барабана и кошницата
Дебелина на стоманата на барабана
Кран
Горна планка
Капак от плексиглас

Допълнителна информация
Гаранция
Сглобяване и опаковка
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MADE IN POLAND

4 рамкови диагонални центрофуги – ръчни

4 рамкова центрофуга 600 мм
ръчна КЛАСИК

4 рамкова центрофуга 500 мм
ръчна КЛАСИК

4 рамкова центрофуга 600 мм
ръчна ПРЕМИУМ

W2003

W2013A

W2003P

Ø600 мм

Ø500 мм

Ø600 мм

Универсална

Лангстрот, Лангстрот Американский

Универсална

Задвижване

Ръчна

Ръчна

Ръчна

Захранване

-

-

-

Блок за управление

-

-

-

Двигател

-

-

-

0,6 мм

0,6 мм

0,8 мм

Неръждаем 6/4”

Неръждаем 6/4”

Неръждаем 6/4”

10 мм прахово боядисан
елемент

10 мм прахово боядисан
елемент

Ивичест елемент неръждаем

3 мм

3 мм

5 мм

Крака

Дълги прахово боядисани

Дълги прахово боядисани

Дълги неръждаеми

Панти

Пластмасови 4 бр.

Пластмасови 4 бр.

Неръждаема стомана
4 бр.

20×20 мм

20×20 мм

10×10 мм

Поставяне на кошницата
в барабана

Втулка турнамидна

Втулка турнамидна

Втулка турнамидна

Обръч на б
 арабана

Прахово боядисани

Прахово боядисани

Неръждаем

610 мм

610 мм

610 мм

5 години

5 години

7 години

Центрофуга на части,
изпраща се на палет
в кашон

Центрофуга на части,
изпраща се на палет
в кашон

Центрофуга на части,
изпраща се на палет
в кашон

Название
ID

Технически параметри
Диаметър на барабана
Тип на рамката

Конструкция на барабана и кошницата
Дебелина на стоманата
на барабана
Кран
Горна планка
Капак от плексиглас

Размер на отвора

Височина на барабана

Допълнителна информация
Гаранция
Сглобяване и опаковка

visit www.lyson.com.pl to see more
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4 рамкови диагонални центрофуги електрически

4 рамков електрическа
центрофуга 500 мм
МИНИМА

4 рамкова електрическа центрофуга 600 мм
МИНИМА

4 рамкова електрическа центрофуга 500 мм
ОПТИМА

4 рамкова електрическа центрофуга 600 мм
ОПТИМА

W2033B

W224B

W2033

W224MS

Ø500 мм

Ø600 мм

Ø500 мм

Ø600 мм

Лангстрот, Лангстрот
Американский

Универсална

Лангстрот, Лангстрот
Американский

Универсална

Задвижване

Електрически

Електрически

Електрически

Електрически

Захранване

230В

230В

12/230В

12/230В

Название
ID

Технически параметри
Диаметър на барабана
Тип на рамката

Блок за управление

MDD-01

MDD-01

CDD

CDD

(Ръчен потенциометър)

(Ръчен потенциометър)

(Цифров потенциометър)

(Цифров потенциометър)

24В/120Вт

24В/120Вт

24В/250Вт

24В/250Вт

0,6 мм

0,6 мм

0,6 мм

0,6 мм

Пластмасов 6/4”

Пластмасов 6/4”

Неръждаем 6/4”

Неръждаем 6/4”

10 мм прахово боядисан елемент

10 мм прахово боядисан елемент

Стомана с прахово
боядисване

Стомана с прахово
боядисване

3 мм

3 мм

3 мм

3 мм

Крака

Бързо прахово
боядисване

Бързо прахово
боядисване

Бързо прахово
боядисване

Бързо прахово
боядисване

Панти

Пластмасови 4 бр.

Пластмасови 4 бр.

Пластмасови 4 бр.

Пластмасови 4 бр.

Размер на отвора

20×20 мм

20×20 мм

20×20 мм

20×20 мм

Поставяне на кошницата в барабана

Втулка турнамидна

Втулка турнамидна

Лагер в барабана

Лагер в барабана

Обръч на б
 арабана

Няма в комплекта

Няма в комплекта

Няма в комплекта

Няма в комплекта

Височина на барабана

610 мм

610 мм

610 мм

610 мм

2 години

3 години

3 години

Двигател

Конструкция на барабана и кошницата
Дебелина на стоманата на барабана
Кран
Горна планка
Капак от плексиглас

Допълнителна информация
Гаранция
Сглобяване и опаковка
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2 години

Центрофуги за саЦентрофуги за саЦентрофуги за саЦентрофуги за самостоятелен монтаж мостоятелен монтаж мостоятелен монтаж мостоятелен монтаж
в кашони
в кашони
в кашони
в кашони

MADE IN POLAND

4 рамкови диаганални електрически центрофуги

4 рамкова електрическа
центрофуга 600 мм КЛАСИК

4 рамкова електрическа
центрофуга 500 мм КЛАСИК

4 рамкова центрофуга 600 мм
ПРЕМИУМ

W2013

W2013C

W2013P

Ø600 мм

Ø500 мм

Ø600 мм

Тип на рамката

Универсална

Лангстрот, Лангстрот
Американский

Универсална

Задвижване

Електрически

Електрически

Електрически

Захранване

12/230В

12/230В

12/230В

Название
ID

Технически параметри
Диаметър на барабана

SDD-2DP

Блок за управление

SDD-2DP

SDD-3

(Цифров потенциометър)

(Цифров потенциометър)

(Цифров потенциометър)

24В/250Вт

24В/250Вт

24В/350Вт

0,6 мм

0,6 мм

0,8 мм

Неръждаем 6/4”

Неръждаем 6/4”

Неръждаем 6/4”

10 мм прахово боядисан
елемент

10 мм прахово боядисан
елемент

Ивичест елемент неръждаем

3 мм

3 мм

5 мм

Крака

Дълги прахово боядисани

Дълги прахово боядисани

Дълги неръждаеми

Панти

Пластмасови 4 бр.

Пластмасови 4 бр.

Неръждаема стомана
4 бр.

20×20 мм

20×20 мм

10×10 мм

Крестовина
подшипника

Крестовина
подшипника

Крестовина
подшипника

Прахово боядисани

Прахово боядисани

Неръждаем

610 мм

610 мм

610 мм

5 години

5 години

7 години

Центрофуга на части,
изпраща се на палет
в кашон

Центрофуга на части,
изпраща се на палет
в кашон

Центрофуга на части,
изпраща се на палет
в кашон

Двигател

Конструкция на барабана и кошницата
Дебелина на стоманата
на барабана
Кран
Горна планка
Капак от плексиглас

Размер на отвора
Поставяне на кошницата
в барабана
Обръч на б
 арабана
Височина на барабана

Допълнителна информация
Гаранция
Сглобяване и опаковка

visit www.lyson.com.pl to see more
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4 рамкови ръчно – електрически диагонални центрофуги

4 рамкова центрофуга 500 мм
електрическа ОПТИМА

4 рамкова центрофуга 600 мм
електрическа ОПТИМА

4 рамкова центрофуга 600 мм
електрическа КЛАСИК

W2039

W225MS

W20130

Ø500 мм

Ø600 мм

Ø600 мм

Тип на рамката

Лангстрот, Лангстрот
Американский

Универсална

Универсална

Задвижване

Ръчно-електрически

Ръчно-електрически

Ръчно-електрически

Захранване

12/230В

12/230В

12/230В

Название
ID

Технически параметри
Диаметър на барабана

Блок за управление

CDD

CDD

SDD-2DP

(Цифров потенциометър)

(Цифров потенциометър)

(Цифров потенциометър)

24В/250Вт

24В/250Вт

24В/250Вт

0,6 мм

0,6 мм

0,6 мм

Неръждаем 6/4”

Неръждаем 6/4”

Неръждаем 6/4”

Радиален елемент прахово боядисан

Радиален елемент прахово боядисан

10 мм прахово боядисан
елемент

3 мм

3 мм

3 мм

Крака

Бързо прахово
боядисване

Бързо прахово
боядисване

Дълги прахово боядисани

Панти

Пластмасови 4 бр.

Пластмасови 4 бр.

Пластмасови 4 бр.

20×20 мм

20×20 мм

20×20 мм

Поставяне на кошницата
в барабана

Лагер в барабана

Лагер в барабана

Кръстачка на лагера

Обръч на б
 арабана

Няма в комплекта

Няма в комплекта

Прахово боядисани

610 мм

610 мм

610 мм

3 години

3 години

5 години

Центрофуги за самостоятелен монтаж в кашони

Центрофуги за самостоятелен монтаж в кашони

Центрофуга на части,
изпраща се на палет
в кашон

Двигател

Конструкция на барабана и кошницата
Дебелина на стоманата
на барабана
Кран
Горна планка
Капак от плексиглас

Размер на отвора

Височина на барабана

Допълнителна информация
Гаранция
Сглобяване и опаковка
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MADE IN POLAND

4 рамкови диагонални центрофуги ръчно - електрически

4 рамкова центрофуга 500 мм
Ръчно-електрическа КЛАСИК

4 рамкова центрофуга 500 мм Ръчно-електрическа ПРЕМИУМ

W2013B

W20130P

Ø500 мм

Ø600 мм

Лангстрот, Лангстрот Американский

Универсална

Задвижване

Ръчно-електрически

Ръчно-електрически

Захранване

12/230В

12/230В

Название
ID

Технически параметри
Диаметър на барабана
Тип на рамката

Блок за управление

SDD-2DP

SDD-3

(Цифров потенциометър)

(Цифров потенциометър)

24В/250Вт

24В/350Вт

0,6 мм

0,8 мм

Неръждаем 6/4”

Неръждаем 6/4”

10 мм прахово боядисан елемент

Ивичест елемент неръждаем

3 мм

5 мм

Крака

Дълги прахово боядисани

Дълги неръждаеми

Панти

Пластмасови 4 бр.

Неръждаема стомана 4 бр.

20×20 мм

10×10 мм

Поставяне на кошницата в барабана

Кръстачка на лагера

Кръстачка на лагера

Обръч на б
 арабана

Прахово боядисани

Неръждаем

610 мм

610 мм

5 години

7 години

Центрофуга на части, изпраща
се на палет в кашон

Центрофуга на части, изпраща
се на палет в кашон

Двигател

Конструкция на барабана и кошницата
Дебелина на стоманата на барабана
Кран
Горна планка
Капак от плексиглас

Размер на отвора

Височина на барабана

Допълнителна информация
Гаранция
Сглобяване и опаковка

visit www.lyson.com.pl to see more
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5 рамкови диагонални центрофуги

5 рамкова центрофуга 600 мм
ръчна КЛАСИК

5 рамкова центрофуга 600 мм
електрическа КЛАСИК

5 рамкова центрофуга 600 мм
ръчно-електрическа КЛАСИК

W2004

W2014

W20140

Ø600 мм

Ø600 мм

Ø600 мм

Лангстрот, Лангстрот
Американский

Лангстрот, Лангстрот
Американский

Лангстрот, Лангстрот
Американский

Задвижване

Ръчна

Електрически

Ръчно-електрически

Захранване

-

12/230В

12/230В

Блок за управление

-

Двигател

-

Название
ID

Технически параметри
Диаметър на барабана
Тип на рамката

SDD-2DP

SDD-2DP

(Цифров потенциометър)

(Цифров потенциометър)

24В/250Вт

24В/250Вт

0,6 мм

0,6 мм

0,6 мм

Неръждаем 6/4”

Неръждаем 6/4”

Неръждаем 6/4”

10 мм прахово боядисан
елемент

10 мм прахово боядисан
елемент

10 мм прахово боядисан
елемент

3 мм

3 мм

3 мм

Крака

Дълги прахово боядисани

Дълги прахово боядисани

Дълги прахово боядисани

Панти

Пластмасови 4 бр.

Пластмасови 4 бр.

Пластмасови 4 бр.

20×20 мм

20×20 мм

20×20 мм

Поставяне на кошницата
в барабана

Втулка турнамидна

Кръстачка на лагера

Кръстачка на лагера

Обръч на б
 арабана

Прахово боядисани

Прахово боядисани

Прахово боядисани

610 мм

610 мм

610 мм

5 години

5 години

5 години

Центрофуга на части,
изпраща се на палет в
кашон

Центрофуга на части,
изпраща се на палет в
кашон

Центрофуга на части,
изпраща се на палет в
кашон

Конструкция на барабана и кошницата
Дебелина на стоманата
на барабана
Кран
Горна планка
Капак от плексиглас

Размер на отвора

Височина на барабана

Допълнителна информация
Гаранция
Сглобяване и опаковка
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MADE IN POLAND

6 рамкови диагонални центрофуги

6 рамкова центрофуга 650 мм
ръчна ОПТИМА

6 рамкова центрофуга 650 мм
електрическа ОПТИМА

6 рамкова центрофуга 650 мм
ръчно-електрическа ОПТИМА

W229MS

W226MS

W227MS

Ø650 мм

Ø650 мм

Ø650 мм

Лангстрот, Лангстрот
Американский

Лангстрот, Лангстрот
Американский

Лангстрот, Лангстрот
Американский

Задвижване

Ръчна

Електрически

Ръчно-електрически

Захранване

-

12/230В

12/230В

Блок за управление

-

Двигател

-

Название
ID

Технически параметри
Диаметър на барабана
Тип на рамката

CDD

CDD

(Цифров потенциометър)

(Цифров потенциометър)

24В/250Вт

24В/250Вт

0,6 мм

0,6 мм

0,6 мм

Неръждаем 6/4”

Неръждаем 6/4”

Неръждаем 6/4”

Стомана с прахово боядисване

Стомана с прахово боядисване

Стомана с прахово боядисване

3 мм

3 мм

3 мм

Крака

Бързо прахово боядисване

Бързо прахово боядисване

Бързо прахово боядисване

Панти

Пластмасови 4 бр.

Пластмасови 4 бр.

Пластмасови 4 бр.

20×20 мм

20×20 мм

20×20 мм

Поставяне на кошницата
в барабана

Втулка турнамидна

Лагер в барабана

Лагер в барабана

Обръч на б
 арабана

Няма в комплекта

Няма в комплекта

Няма в комплекта

610 мм

610 мм

610 мм

3 години

3 години

3 години

Центрофуга на части,
изпраща се на палет в
кашон

Центрофуга на части,
изпраща се на палет в
кашон

Центрофуга на части,
изпраща се на палет в
кашон

Конструкция на барабана и кошницата
Дебелина на стоманата
на барабана
Кран
Горна планка
Капак от плексиглас

Размер на отвора

Височина на барабана

Допълнителна информация
Гаранция
Сглобяване и опаковка

visit www.lyson.com.pl to see more
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Радиални
центрофуги
Радиални центрофуги –
линия ОПТИМА
Диаметър на барабана
Задвижване
Дебелина на стоманата
на барабана
Кран
Капак от плексиглас
Панти
Кошница
Височина на барабана
Гаранция

от Ф500 мм до Ф 900 мм
Ръчен, Електрически или
Ръчно-електрически

Задвижване

FOTO

FOTO

FOTO

FOTO

FOTO

FOTO

FOTO

FOTO

FOTO

FOTO

FOTO

0.6 мм
Неръждаем 6/4”
3 мм
Пластмасови
Неръждаем прът Ф8
и Ф6 мм
610 мм, 640 мм
3 години

Радиални центрофуги –
линия КЛАСИК
Диаметър на барабана

FOTO

classic

От Ф600мм.до Ф 1200 мм
Ръчен, Електрически,или
Ръчно-електрически

Дебелина на стоманата
0,6 мм
на барабана
Неръждаем 6/4”, 2× 2”
Кран
в зависимост от диаметъра
Капак от плексиглас
3 или 5 мм
Панти
Пластмасови
Неръждаем прът Ф8
Кошница
и Ф6 мм
Височина на барабана от 610 мм до 680 мм
Гаранция
5 години

Радиални центрофуги
линия ПРЕМИУМ
Диаметър на барабана от Ф600 мм до Ф 1200 мм
Задвижване
Електрически
Дебелина на стоманата
0.8 мм
на барабана
Неръждаем 6/4”, 2× 2”
Кран
в зависимост от диаметъра
Капак от плексиглас
5 или 8 мм
Панти
Неръждаеми
Неръждаем прът Ф10
Кошница
и Ф8 мм
Височина на барабана 610 или 730 мм
Гаранция
7 години

Нашите центрофуги са
оборудвани с електрически
елементи на компанията
MITSUBISHI Electric
30

MADE IN POLAND

Радиални центрофуги Ф600 мм

Радиална центрофуга 600 мм
електрическа ОПТИМА

Радиална центрофуга 600 мм,
ръчно-електрическа ОПТИМА

Радиална центрофуга 600 мм
електрическа ОПТИМА

W230

W231

W216

Ø600 мм

Ø600 мм

Ø600 мм

Задвижване

Електрически

Ръчно-електрически

Електрически

Захранване

12/230В

12/230В

12/230В

Название
ID

Технически параметри
Диаметър на барабана

CDD

Блок за управление

CDD

SDD-2DP

(Цифров потенциометър)

(Цифров потенциометър)

(Цифров потенциометър)

24В/250Вт

24В/250Вт

24В/250Вт

0,6 мм

0,6 мм

0,6 мм

Неръждаем 6/4”

Неръждаем 6/4”

Неръждаем 6/4”

Радиален елемент
прахово боядисан

Радиален елемент
прахово боядисан

10 мм елемент прахово
боядисан

3 мм

3 мм

3 мм

Крака

Бързо прахово боядисване

Бързо прахово боядисване

Дълги прахово боядисани

Панти

Пластмасови 4 бр.

Пластмасови 4 бр.

Пластмасови 4 бр.

Кошница

Неръждаем прът
Ø8 мм

Неръждаем прът
Ø8 мм

Неръждаем прът
Ø8 мм

Кръстачка за укрепване

Няма в комплекта

Няма в комплекта

Прахово боядисани

Обръч на б
 арабана

Няма в комплекта

Няма в комплекта

Прахово боядисани

610 мм

610 мм

610 мм

3 години

3 години

5 години

Центрофуги за самостоятелно монтиране в кашон

Центрофуги за самостоятелно монтиране в кашон

Центрофуги за самостоятелно монтиране в кашон

Двигател

Конструкция на барабана и кошницата
Дебелина на стоманата
на барабана
Кран
Горна планка
Капак от плексиглас

Височина на барабана
Гаранция
Елементи и опаковка

Количество на рамките в радиалн центрофуги
Ф 600 мм
Название

Количество

Дадант ½ (H: 145 мм)

20

Дадант ½ (H: 160 мм)

12

visit www.lyson.com.pl to see more
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Радиални центрофуги Ф600 мм

Радиална центрофуга 600 мм
електрическа ПРЕМИУМ

Радиална центрофуга 600 мм
ръчно-електрическа ПРЕМИУМ

W202P

W203P

Ø600 мм

Ø600 мм

Задвижване

Електрически

Ръчно-електрически

Захранване

12/230В

12/230B

Название
ID

Технически параметри
Диаметър на барабана

SDD-3

Блок за управление

SDD-3

(Цифров потенциометър)

(Цифров потенциометър)

24В/350Вт

24В/350Вт

0,8 мм

0,8 мм

Неръждаем 6/4”

Неръждаем 6/4”

Ивичест елемент неръждаем

Ивичест елемент неръждаем

5 мм

5 мм

Крака

Дълги неръждаеми

Дълги неръждаеми

Панти

Неръждаема стомана 4 бр.

Неръждаема стомана 4 бр.

Неръждаем прът
Ø10 мм

Неръждаем прът
Ø10 мм

Кръстачка за укрепване

Неръждаема

Неръждаема

Обръч на б
 арабана

Неръждаема

Неръждаема

610 мм

610 мм

7 години

7 години

Центрофуга на части, изпраща
се на палет в кашон

Центрофуга на части, изпраща
се на палет в кашон

Двигател

Конструкция на барабана и кошницата
Дебелина на стоманата на барабана
Кран
Горна планка
Капак от плексиглас

Кошница

Височина на барабана
Гаранция
Елементи и опаковка

Количество на рамките в радиалн центрофуги
Ф 600 мм
Название

Количество

Дадант ½ (H: 145 мм)

20

Дадант ½ (H: 160 мм)

12

32

MADE IN POLAND

Радиални центрофуги Ф720 мм

Радиална центрофуга 720 мм
електрическа ОПТИМА

Радиална центрофуга 720 мм
електрическа КЛАСИК

Радиална центрофуга 720 мм
електрическа КЛАСИК - Автомат

W217

W20100G

W201000G

Ø720 мм

Ø720 мм

Ø720 мм

Задвижване

Електрически, долен

Електрически, горен

Електрически, горен

Захранване

12/230B

230B

230B

Название
ID

Технически параметри
Диаметър на барабана

(Цифров потенциометър)

(Полуавтомат)

HES-02*

HE-02*

Ремъчна предавка
24В/350Вт

Редуктор за двигател
370Вт

Редуктор за двигател
370Вт

0,6 мм

0,6 мм

0,6 мм

Неръждаем 6/4”

Неръждаем 6/4”

Неръждаем 6/4”

Прахово боядисана
стомана

Планка 100×10 мм
 рахово боядисана
п

Планка 100×10 мм
 рахово боядисана
п

5 мм

5 мм

5 мм

Крака

Прахово боядисани
50×30 мм

Прахово боядисани
50×30 мм

Прахово боядисани
50×30 мм

Панти

Пластмасови 4 бр.

Пластмасови 2 бр.

Пластиковые 2 шт.

Неръждаем прът
Ø8 и Ø6 мм

Неръждаем прът
Ø8 и Ø6 мм

Неръждаем прът
Ø8 и Ø6 мм

Кръстачка за укрепване

Прахово боядисанa

Няма в комплекта

Няма в комплекта

Обръч на б
 арабана

Прахово боядисани

Прахово боядисани

Прахово боядисани

640 мм

640 мм

640 мм

3 години

5 години

5 години

Изпраща се върху палет

Изпраща се върху палет

Изпраща се върху палет

SDD-2DP

Блок за управление
Двигател

(Автомат)

Конструкция на барабана и кошницата
Дебелина на стоманата
на барабана
Кран
Горна планка
Капак от плексиглас

Кошница

Височина на барабана
Гаранция
Елементи и опаковка

* Има възможност за замяна на блока за управление НЕ-03/модернизиран блок за управление/ срещу допълнително заплащане

Нашите центрофуги са
оборудвани с електрически
елементи на компанията

Количество на рамките в радиалн центрофуги
Ф720 мм
Название

MITSUBISHI Electric

Количество

Лангстрот

18

Дадант ½ (H: 145 or 160 мм)

18

visit www.lyson.com.pl to see more
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Радиални центрофуги Ф800 мм

Название
ID

Радиална центрофуга
Ф800 мм, е
 лектрическа,
МИНИМА

Радиална центрофуга
800 мм електрическа
ОПТИМА

W20050M

W218

Радиална центрофуга 800 мм
електрическа КЛАСИК
Полуавтомат

Автомат

W200500G

W2005000G

Радиална центрофуга
800 мм електрическа
ПРЕМИУМ

W2005000_P

Технически параметри
Диаметър на барабана

Ø800 мм

Ø800 мм

Ø800 мм

Ø800 мм

Задвижване

Електрически,
долен

Електрически,
долен

Електрически, горен

Електрически,
долен

Захранване

12B

12/230B

230B

230B

Блок за управление
Двигател

SDD-2

SDD-2DP

(Цифров потенциометър)

(Цифров потенциометър)

Ремъчна предавка
24В/350Вт

Ремъчна предавка
24В/350Вт

HES-02*

(Полуавтомат)

HE-02*

HE-03

(Автомат)

Редуктор за двигател
370Вт

Редуктор за
двигател 550Вт

Конструкция на барабана и кошницата
Дебелина на стоманата на барабана

0,6 мм

0,6 мм

0,6 мм

0,8 мм

Пластмасов 6/4”

Неръждаем 6/4”

Неръждаем 6/4”

Неръждаем 6/4”

Прахово боядисана стомана

Прахово боядисана стомана

Планка 100×10 мм
 рахово боядисана
п

Планка 60×10 мм
неръждаема

3 мм

5 мм

5 мм

8 мм

Крака

Прахово боядисани 40×27 мм

Прахово боядисани 50×30 мм

Прахово боядисани
50×30 мм

Неръждаема
стомана 50×30 мм

Панти

Пластмасови 4 бр.

Пластмасови 8 бр.

Пластмасови 4 бр.

Неръждаема
с томана 8 бр.

Кошница

Неръждаем прът
Ø8 и Ø6 мм

Неръждаем прът
Ø8 и Ø6 мм

Неръждаем прът
Ø8 и Ø6 мм

Неръждаем прът
Ø10 и Ø8 мм

Кръстачка за
укрепване

Прахово боядисани

Прахово боядисани

Няма в комплекта

Неръждаема

Обръч на
барабана

Прахово боядисани

Прахово боядисани

Прахово боядисани

Неръждаем

640 мм

640 мм

640 мм

730 мм

2 години

3 години

5 години

7 години

Изпраща се върху
палет

Изпраща се върху
палет

Изпраща се върху палет

Изпраща се върху
палет

Кран
Горна планка
Капак от плексиглас

Височина на барабана
Гаранция
Елементи и опаковка

* Има възможност за замяна на блока за управление НЕ-03/модернизиран блок за управление/ срещу допълнително заплащане

Количество на рамките в радиалн центрофуги
Ф800 мм
Название

MITSUBISHI Electric

Количество

Лангстрот

24

Дадант ½

30
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Нашите центрофуги са
оборудвани с електрически
елементи на компанията

MADE IN POLAND

Радиални центрофуги Ф900 мм

Название

Радиална центрофуга
Ф900 мм, е
 лектрическа,
МИНИМА

Радиална центрофуга
900 мм електрическа
ОПТИМА

Радиална центрофуга 900 мм
електрическа КЛАСИК
Полуавтомат

ID

W20060M

W219

W200600G

Радиална центрофуга
900 мм електрическа
ПРЕМИУМ

Автомат

W2006000G

W2006000_P

Технически параметри
Диаметър на барабана

Ø900 мм

Ø900 мм

Ø900 мм

Ø900 мм

Задвижване

Електрически,
долен

Електрически,
долен

Електрически, горен

Електрически,
долен

Захранване

12B

12/230B

230B

230B

Блок за управление
Двигател

SDD-2

SDD-2DP

(Цифров потенциометър)

(Цифров потенциометър)

Ремъчна предавка
24В/350Вт

Ремъчна предавка
24В/350Вт

HES-02*

(Полуавтомат)

HE-02*
(Автомат)

HE-03

Редуктор за двигател
550Вт

Редуктор за
двигател 550Вт

Конструкция на барабана и кошницата
Дебелина на стоманата на барабана

0,6 мм

0,6 мм

0,6 мм

0,8 мм

Пластмасов 6/4”

Неръждаем 6/4”

Неръждаем 6/4”

Неръждаем 6/4”

Прахово боядисана стомана

Прахово боядисана стомана

Планка 100×10 мм
 рахово боядисана
п

Планка 60×10 мм
неръждаема

3 мм

5 мм

5 мм

8 мм

Крака

Прахово боядисани 40×27 мм

Прахово боядисани 50×30 мм

Прахово боядисани
50×30 мм

Неръждаема
стомана 50×30 мм

Панти

Пластмасови 4 бр.

Пластмасови 8 бр.

Пластмасови 4 бр.

Неръждаема стомана 8 бр.

Кошница

Неръждаем прът
Ø8 и Ø6 мм

Неръждаем прът
Ø8 и Ø6 мм

Неръждаем прът
Ø8 и Ø6 мм

Неръждаем прът
Ø10 и Ø8 мм

Кръстачка за
укрепване

Прахово боядисани

Прахово боядисани

Няма в комплекта

Неръждаем

Прахово
боядисани

Прахово
боядисани

Прахово боядисани

Неръждаем

640 мм

640 мм

640 мм

730 мм

2 години

3 години

5 години

7 години

Изпраща се върху
палет

Изпраща се върху
палет

Изпраща се върху палет

Изпраща се върху
палет

Кран
Горна планка
Капак от плексиглас

Обръч на
барабана
Височина на барабана
Гаранция
Елементи и опаковка

* Има възможност за замяна на блока за управление НЕ-03/модернизиран блок за управление/ срещу допълнително заплащане

Количество на рамките в радиалн центрофуги
Ф900 мм
Название

MITSUBISHI Electric

Количество

Лангстрот

42/42

Дадант/Дадант ½

24/42

visit www.lyson.com.pl to see more

Нашите центрофуги са
оборудвани с електрически
елементи на компанията

35

Радиални центрофуги Ф1000 мм

Радиална центрофуга 1000 мм
полуавтомат КЛАСИК

Радиална центрофуга 1000 мм
автомат КЛАСИК

Радиална центрофуга 1000 мм
ПРЕМИУМ

W200700

W2007000

W2007000_P

Ø1000 мм

Ø1000 мм

Ø1000 мм

Задвижване

Електрически, долен

Електрически, долен

Електрически, долен

Захранване

230B

230B

230B

HES-02*

HE-02*

Редуктор за двигател
750Вт

Редуктор за двигател
750Вт

Редуктор за двигател
750Вт

0,6 мм

0,6 мм

0,6 мм

Кран

2× Неръждаеми 2”

2× Неръждаеми 2”

2× Неръждаеми 2”

Горна планка

Планка 60×10 мм 
прахово боядисана

Планка 60×10 мм 
прахово боядисана

Планка 60×10 мм
неръждаема

5 мм

5 мм

8 мм

Крака

Прахово боядисани
60×40 мм

Прахово боядисани
60×40 мм

Неръждаема стомана
60×40 мм

Панти

Пластмасови 8 бр.

Пластмасови 8 бр.

Неръждаем прът
Ø8 и Ø6 мм

Неръждаем прът
Ø8 и Ø6 мм

Неръждаема стомана
8 бр.
Неръждаем прът
Ø10 и Ø8 мм

Кръстачка за укрепване

Прахово боядисанa

Прахово боядисанa

Неръждаема

Обръч на б
 арабана

Прахово боядисани

Прахово боядисани

Неръждаем

680 мм

680 мм

730 мм

5 години

5 години

7 години

Изпраща се върху палет

Изпраща се върху палет

Изпраща се върху палет

Название
ID

Технически параметри
Диаметър на барабана

Блок за управление
Двигател

(Полуавтомат)

(Автомат)

HE-03

Конструкция на барабана и кошницата
Дебелина на стоманата
на барабана

Капак от плексиглас

Кошница

Височина на барабана
Гаранция
Елементи и опаковка

* Има възможност за замяна на блока за управление НЕ-03/модернизиран блок за управление/ срещу допълнително заплащане

Количество на рамките в радиалн центрофуги
Ф1000 мм
Название

Лангстрот
Дадант/Дадант ½
36

наше медогонки оснащены электрическими
элементами фирмы
MITSUBISHI Electric

Количество

42
36/42
MADE IN POLAND

Радиални центрофуги Ф1200 мм

Радиална центрофуга 1200 мм
полуавтомат КЛАСИК

Радиална центрофуга 1200 мм
автомат КЛАСИК

Радиална центрофуга 1200 мм
ПРЕМИУМ

W200800

W2008000

W2008000_P

Ø1200 мм

Ø1200 мм

Ø1200 мм

Задвижване

Електрически, долен

Електрически, долен

Електрически, долен

Захранване

230B

230B

230B

HES-02*

HE-02*

Редуктор за двигател
750Вт

Редуктор за двигател
750Вт

Редуктор за двигател
750Вт

0,6 мм

0,6 мм

0,8 мм

Кран

2× Неръждаеми 2"

2× Неръждаеми 2"

2× Неръждаеми 2"

Горна планка

Планка 60×10 мм 
прахово боядисана

Планка 60×10 мм 
прахово боядисана

Планка 60×10 мм
неръждаема

5 мм

5 мм

8 мм

Крака

Прахово боядисани
60×40 мм

Прахово боядисани
60×40 мм

Неръждаема стомана
60×40 мм

Панти

Пластмасови 8 бр.

Пластмасови 8 бр.

Неръждаем прът
Ø8 и Ø6 мм

Неръждаем прът
Ø8 и Ø6 мм

Неръждаема стомана
8 бр.
Неръждаем прът
Ø10 и Ø8 мм

Кръстачка за укрепване

Прахово боядисанa

Прахово боядисанa

Неръждаема

Обръч на б
 арабана

Прахово боядисани

Прахово боядисани

Неръждаем

680 мм

680 мм

730 мм

5 години

5 години

7 години

Изпраща се върху палет

Изпраща се върху палет

Изпраща се върху палет

Название
ID

Технически параметри
Диаметър на барабана

Блок за управление

(Полуавтомат)

Двигател

(Автомат)

HE-03

Конструкция на барабана и кошницата
Дебелина на стоманата
на барабана

Капак от плексиглас

Кошница

Височина на барабана
Гаранция
Елементи и опаковка

* Има възможност за замяна на блока за управление НЕ-03/модернизиран блок за управление/ срещу допълнително заплащане

Количество на рамките в радиалн центрофуги
Ф1200 мм
Название

Лангстрот
Дадант/Дадант ½
visit www.lyson.com.pl to see more

наше медогонки оснащены электрическими
элементами фирмы
MITSUBISHI Electric

Количество

56
56/56
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Касетъчни
центрофуги
Касетъчни центрофуги
линия ОПТИМА
Разновидности
Диаметър на барабана
Задвижване
Дебелина на стоманата
на барабана
Кран
Капак от плексиглас
Панти
Касета
Височина на барабана
Гаранция

4, 6, 8-касетъчни
От Ф600 до Ф1000
Ръчен, Електрически или
Ръчно-електрически

Кран
Капак от плексиглас
Панти
Касета
Височина на барабана
Гаранция

FOTO

FOTO

FOTO

0.6 мм
Неръждаем 6/4” or 2× 2”
3 мм, 5 мм
Пластмасови
Неръждаем прът Ф 3
и Ф 5 мм
640 мм or 730 мм
3 years

Касетъчни центрофуги
линия КЛАСИК
Разновидности
Диаметър на барабана
Задвижване
Дебелина на стоманата
на барабана

FOTO

classic

4, 6, 8, 12, 16, 20-касетъчни
От Ф720 мм до Ф1200 мм
Електрически

FOTO

0.6 мм
Неръждаем 6/4”, 2× 2” –
в зависимост от диаметъра
5 мм
Пластмасови
Неръждаем прът Ф3 и Ф5мм
От 640мм до 780 мм
5 госини

FOTO

FOTO

FOTO

FOTO

FOTO

FOTO

Касетъчни центрофуги
линия ПРЕМИУМ
Разновидности
Диаметър на барабана
Задвижване
Дебелина на стоманата
на барабана
Кран
Капак от плексиглас
Панти
Касета
Височина на барабана
Гаранция

4, 6, 8, 12, 16, 20-касетъчни
От Ф720 мм до Ф1200 мм
Електрически
0.8 мм
Неръждаем 6/4”, 2х2” – в
зависимост от диаметъра
8 мм
Неръждаеми
Неръждаем прът Ф3
и Ф6 мм
От 730мм до 780 мм
7 години

Нашите центрофуги са
оборудвани с електрически
елементи на компанията
MITSUBISHI Electric
38

MADE IN POLAND

4- Касетъчни центрофуги, Дадант

4-касетчна центрофуга 600 мм
ръчна, МИНИМА

4-касетъчна центрофуга 600 мм
електрическа МИНИМА

W222B

W223B

4× Дадант,
8× Дадант ½ (H= 145 мм)

4× Дадант,
8× Дадант ½ (H= 145 мм)

Ø600 мм

Ø600 мм

Задвижване

Ручной

Електрически

Захранване

-

230B

Блок за управление

-

Двигател

-

120Вт

0,6 мм

0,6 мм

Пластмасов 6/4”

Пластмасов 6/4”

Планка 10 мм прахово боядисана

Прахово боядисана стомана

3 мм

3 мм

Крака

Бързо прахово боядисване

Бързо прахово б
 оядисване

Панти

Пластмасови 4 бр.

Пластмасови 4 бр.

Кръстачка за закрепване

Няма в комплекта

Няма в комплекта

Неръждаем прът Ø2 и Ø5 мм

Неръждаем прът Ø2 и Ø5 мм

Няма в комплекта

Няма в комплекта

730 мм

730 мм

2 години

2 години

Центрофуги за самостоятелен
монтаж в кашони

Центрофуги за самостоятелен
монтаж в кашони

Название
ID

Технически параметри
Тип на рамките
Диаметър на барабана

MDD-01

(Цифров потенциометър)

Конструкция на барабана и кошницата
Дебелина на стоманата
на барабана
Кран
Горна планка
Капак от плексиглас

Касета
Обръч на б
 арабана
Височина на барабана
Гаранция
Елементи за сборка и опаковка

Размери на рамката/касетата
Название

Размер на рамката

Размер на касетата

Дадант

435×300 мм

440×315 мм

Дадант ½

435×145 мм

440×315 мм

visit www.lyson.com.pl to see more
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4- Касетъчни центрофуги, Дадант

4-касетчна центрофуга 600 мм
ръчна, ОПТИМА

4-касетъчна центрофуга 600 мм
електрическа ОПТИМА

4-касетъчна центрофуга 600 мм
ръчно-електрическа ОПТИМА

W222M

W223S

W221MS

4× Дадант,
8× Дадант ½ (H= 145 мм)

4× Дадант,
8× Дадант ½ (H= 145 мм)

4× Дадант,
8× Дадант ½ (H= 145 мм)

Ø600 мм

Ø600 мм

Ø600 мм

Задвижване

ръчно

Електрически

Ручно-Електрически

Захранване

-

12/230B

12/230B

Блок за управление

-

Двигател

-

Название
ID

Технически параметри
Тип на рамките
Диаметър на барабана

CDD

CDD

(Цифров потенциометър)

(Цифров потенциометър)

24В/250Вт

24В/250Вт

0,6 мм

0,6 мм

0,6 мм

Неръждаем 6/4”

Неръждаем 6/4”

Неръждаем 6/4”

Планка 10 мм прахово
боядисана

Прахово боядисана
стомана

Планка 10 мм прахово
боядисана

3 мм

3 мм

3 мм

Крака

Бързо прахово
боядисване

Бързо прахово
боядисване

Бързо прахово
боядисване

Панти

Пластмасови 4 бр.

Пластмасови 4 бр.

Пластмасови 4 бр.

Кръстачка за закрепване

Няма в комплекта

Няма в комплекта

Няма в комплекта

Касета

Неръждаем прът
Ø3 и Ø5 мм

Неръждаем прът
Ø3 и Ø5 мм

Неръждаем прът
Ø3 и Ø5 мм

Обръч на б
 арабана

Няма в комплекта

Няма в комплекта

Няма в комплекта

730 мм

730 мм

730 мм

3 години

3 години

3 години

Центрофуги за самостоятелен монтаж в кашони

Центрофуги за самостоятелен монтаж в кашони

Центрофуги за самостоятелен монтаж в кашони

Конструкция на барабана и кошницата
Дебелина на стоманата
на барабана
Кран
Горна планка
Капак от плексиглас

Височина на барабана
Гаранция
Елементи за сборка
и опаковка

W126

Размери на рамката/касетата
Название

Размер на рамката

Размер на касетата

Дадант

435×300 мм

440×315 мм

Дадант ½

435×145 мм

440×315 мм
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Вътрешна добавка
намаляваща размера
на касетата

MADE IN POLAND

4-касетъчнецентрофуги, Дадант

4-касетъчна центрофуга 650 мм
ръчна, ОПТИМА

4-касетъчна центрофуга 650 мм
електрическа, ОПТИМА

4-касетъчна центрофуга 650 мм
ръчно-електрическа ОПТИМА

W222M_I

W223S_I

W221MS_I

4× Дадант,
8× Дадант ½ (H= 160 мм)

4× Дадант,
8× Дадант ½ (H= 160 мм)

4× Дадант,
8× Дадант ½ (H= 160 мм)

Ø650 мм

Ø650 мм

Ø650 мм

Задвижване

Ручной

Електрически

Ръчно -електрически

Захранване

-

12/230B

12/230B

Блок за управление

-

Двигател

-

Название
ID

Технически параметри
Тип на рамките
Диаметър на барабана

CDD

CDD

(Цифров потенциометър)

(Цифров потенциометър)

24В/250Вт

24В/250Вт

0,6 мм

0,6 мм

0,6 мм

Неръждаем 6/4”

Неръждаем 6/4”

Неръждаем 6/4”

Планка 10 мм прахово
боядисана

Прахово боядисана
стомана

Планка 10 мм прахово
боядисана

3 мм

3 мм

3 мм

Крака

Бързо прахово
боядисване

Бързо прахово
боядисване

Бързо прахово
боядисване

Панти

Пластмасови 4 бр.

Пластмасови 4 бр.

Пластмасови 4 бр.

Кръстачка за закрепване

Няма в комплекта

Няма в комплекта

Няма в комплекта

Касета

Неръждаем прът
Ø3 и Ø5 мм

Неръждаем прът
Ø3 и Ø5 мм

Неръждаем прът
Ø3 и Ø5 мм

Обръч на б
 арабана

Няма в комплекта

Няма в комплекта

Няма в комплекта

730 мм

730 мм

730 мм

3 години

3 години

3 години

Центрофуги за самостоятелен монтаж в кашони

Центрофуги за самостоятелен монтаж в кашони

Центрофуги за самостоятелен монтаж в кашони

Конструкция на барабана и кошницата
Дебелина на стоманата
на барабана
Кран
Горна планка
Капак от плексиглас

Височина на барабана
Гаранция
Елементи за сборка
и опаковка

W126

Размери на рамката/касетата
Название

Размер на рамката

Размер на касетата

Дадант

435×300 мм

440×325 мм

Дадант ½

435×160 мм

440×325 мм

visit www.lyson.com.pl to see more

Вътрешна добавка
намаляваща размера
на касетата
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4-касетъчнецентрофуги, Дадант

4-касетъчна центрофуга 800 мм електрическа
МИНИМА

Название
ID

4-касетъчна центрофуга 800 мм електрическа
ОПТИМА

W2013MKN

W2013KN

4-касетъчна центрофуга 800 мм
електрическа, КЛАСИК
Полуавтомат

Автомат

W2013K0MR

W2013K00MR

4-касетъчна центрофуга електрическа,
ПРЕМИУМ

W2013K00MR_P

Технически параметри
4× Дадант,
8× Дадант ½

4× Дадант,
8× Дадант ½

4× Дадант,
8× Дадант ½

4× Дадант,
8× Дадант ½

Ø800 мм

Ø800 мм

Ø800 мм

Ø800 мм

Задвижване

Електрически,
долен

Електрически,
долен

Електрически, долен

Електрически,
долен

Захранване

12B

12/230B

230B

230B

Тип на рамките
Диаметър на барабана

Блок за управление
Двигател

HE-01

HE-01

(Цифров потенциометър)

(Цифров потенциометър)

Ремъчна предавка
24В/280Вт

Ремъчна предавка
24В/280Вт

HES-02*

(Полуавтомат)

HE-02*

HE-03

(Автомат)

Редуктор за двигател
0,37кВт

Редуктор за
двигател 0,55кВт

Конструкция на барабана и кошницата
Дебелина на стоманата на барабана

0,6 мм

0,6 мм

0,6 мм

0,8 мм

Пластмасов 6/4”

Неръждаем 6/4”

Неръждаем 6/4”

Неръждаем 6/4”

Прахово боядисана стомана

Прахово боядисана стомана

Прахово боядисана
стомана

Планка 60х10 мм
неръждаема

3 мм

5 мм

5 мм

8 мм

Крака

Прахово боядисани 40×27 мм

Прахово боядисани 50×30 мм

Прахово боядисани
50×30 мм

Неръждаема
стомана 50×30 мм

Панти

Пластмасови 4 бр.

Пластмасови 8 бр.

Пластмасови 8 бр.

Неръждаема
с томана 8 бр.

Прахово
боядисанa

Прахово
боядисанa

Прахово боядисанa

Неръждаема

Неръждаем прът
Ø3 и Ø5 мм

Неръждаем прът
Ø3 и Ø5 мм

Неръждаем прът
Ø3 и Ø5 мм

Неръждаем прът
Ø3 и Ø6 мм

Прахово
боядисани

Прахово
боядисани

Прахово боядисани

Неръждаем

730 мм

730 мм

730 мм

780 мм

2 years

3 години

5 години

7 години

Изпраща се върху
палет

Изпраща се върху
палет

Изпраща се върху палет

Изпраща се върху
палет

Кран
Горна планка
Капак от плексиглас

Кръстачка
за закрепване
Касета
Обръч на
барабана
Височина
на барабана
Гаранция
Елементи за
сборка и опаковка

* Има възможност за замяна на блока за управление НЕ-03 /модернизиран блок за управление/ срещу допълнително заплащане

Название

Размер на рамката

Размер на касетата

Дадант

435×300 мм

425×320 мм

Дадант ½

435×145 мм

425×320 мм
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Нашите центрофуги са
оборудвани с електрически
елементи на компанията
MITSUBISHI Electric

MADE IN POLAND

4-касетъчнецентрофуги, Дадант

4 – касетъчна центрофуга
900 мм електрическа, ОПТИМА

Название
ID

W201300KN

4- касетъчна центрофуга 900 мм
електрическа, КЛАСИК
Полуавтомат

Автомат

W201300K
00MR

W20180MR

4- касетъчна центрофуга 900 мм
електрическа, ПРЕМИУМ

W20180MR_P

Технически параметри
4× Дадант,
8× Дадант ½

4× Дадант,
8× Дадант ½

4× Дадант,
8× Дадант ½

Ø900 мм

Ø900 мм

Ø900 мм

Задвижване

Електрически, долен

Електрически, долен

Електрически, долен

Захранване

12/230B

230B

230B

Тип на рамките
Диаметър на барабана

HE-01M

Блок за управление

(Цифров потенциометър)

Ремъчна предавка
24В/280Вт

HES-02*

(Полуавтомат)

HE-02*
(Автомат)

HE-03

Редуктор за двигател
0,37кВт

Редуктор за двигател
0,55кВт

0,6 мм

0,6 мм

0,8 мм

Неръждаем 6/4”

Неръждаем 6/4”

Неръждаем 6/4”

Прахово боядисана
стомана

Прахово боядисана
стомана

Планка 60х10 мм
неръждаема

5 мм

5 мм

8 мм

Крака

Прахово боядисани
50×30 мм

Прахово боядисани
50×30 мм

Неръждаема стомана
50×30 мм

Панти

Пластмасови 8 бр.

Пластмасови 8 бр.

Неръждаема стомана
8 бр.

Кръстачка за закрепване

Прахово боядисанa

Прахово боядисанa

Неръждаема

Неръждаем прът
Ø3 и Ø5 мм

Неръждаем прът
Ø3 и Ø5 мм

Неръждаем прът
Ø3 и Ø6 мм

Прахово боядисани

Прахово боядисани

Неръждаем

730 мм

730 мм

780 мм

3 години

5 години

7 години

Изпраща се върху палет

Изпраща се върху палет

Изпраща се върху палет

Двигател

Конструкция на барабана и кошницата
Дебелина на стоманата
на барабана
Кран
Горна планка
Капак от плексиглас

Касета
Обръч на б
 арабана
Височина на барабана
Гаранция
Елементи за сборка
и опаковка

* Има възможност за замяна на блока за управление НЕ-03 /модернизиран блок за управление/ срещу допълнително заплащане
Нашите центрофуги са
оборудвани с електрически
елементи на компанията
MITSUBISHI Electric

Размери на рамката/касетата
Название

Размер на рамката

Размер на касетата

Дадант

435×300 мм

425×340 мм

Дадант ½

435x160 мм

425×340 мм

visit www.lyson.com.pl to see more
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6-касетъчна центрофуга Дадант

6- касетъчна центрофуга 1000 мм електрическа, МИНИМА

Название
ID

W2014MKN

6- касетъчна центрофуга 1000 мм електрическа, ОПИМА

W2014KN

6-касетъчна центрофуга 1000
мм електрическа, КЛАСИК
Полуавтомат

Автомат

W20540

W205400

6-касетъчна центрофуга 1000 мм електрическа, ПРЕМИУМ

W205400_P

Технически параметри
6× Дадант,
12× Дадант ½

6× Дадант,
12× Дадант ½

6× Дадант,
12× Дадант ½

6× Дадант,
12× Дадант ½

Ø1000 мм

Ø1000 мм

Ø1000 мм

Ø1000 мм

Задвижване

Електрически,
долен

Електрически,
долен

Електрически, долен

Електрически,
долен

Захранване

12B

12/230B

230B

230B

Тип на рамките
Диаметър на барабана

Блок за управление
Двигател

HE-01M

HE-01M

(Цифров потенциометър)

(Цифров потенциометър)

Ремъчна предавка
24В/350Вт

Ремъчна предавка
24В/350Вт

HES-02*

(Полуавтомат)

HE-02*

HE-03

(Автомат)

Редуктор за двигател
0,37кВт

Редуктор за двигател 0,55кВт

Конструкция на барабана и кошницата
Дебелина на стоманата на барабана
Кран

0,6 мм

0,6 мм

0,6 мм

0,8 мм

Пластмасов 6/4”

2× Неръждаем 2”

2× Неръждаем 2”

2× Неръждаем 2”

Планка 60×10 мм
прахово боядисана

Планка 60х10 мм
неръждаема

Планка 60×10 мм
Планка 60×10 мм
прахово боядисана прахово боядисана

Горна планка
Капак от плексиглас

3 мм

5 мм

5 мм

8 мм

Крака

Прахово боядисани 40×27 мм

Прахово боядисани 50×30 мм

Прахово боядисани
60×40 мм

Неръждаема
стомана 60×40 мм

Панти

Пластмасови 8 бр.

Пластмасови 8 бр.

Пластмасови 8 бр.

Неръждаема
с томана 8 бр.

Кръстачка за закрепване

Прахово боядисанa

Прахово
боядисанa

Прахово боядисанa

Неръждаем

Касета

Неръждаем прът
Ø3 и Ø5 мм

Неръждаем прът
Ø3 и Ø5 мм

Неръждаем прът
Ø3 и Ø5 мм

Неръждаем прът
Ø3 и Ø6 мм

Обръч на
барабана
Височина на барабана

Прахово боядисани

Прахово боядисани

Прахово боядисани

Неръждаем

730 мм

730 мм

730 мм

780 мм

2 години

3 години

5 години

7 години

Изпраща се върху
палет

Изпраща се върху
палет

Изпраща се върху палет

Изпраща се върху
палет

Гаранция
Елементи за
сборка и опаковка

* Има възможност за замяна на блока за управление НЕ-03 /модернизиран блок за управление/ срещу допълнително заплащане

Размери на рамката/касетата
Название

Размер на рамката

Размер на касетата

Дадант

435×300 мм

425×340 мм

Дадант ½

435x160 мм

425×340 мм
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Нашите центрофуги са
оборудвани с електрически
елементи на компанията
MITSUBISHI Electric

MADE IN POLAND

8 касетъчни центрофуги Дадант

8- касетъчна центрофуга
1000 мм електрическа,
МИНИМА

8- касетъчна центрофуга
1000 мм електрическа,
ОПТИМА

8-касетъчна центрофуга
1000 мм електричека,
КЛАСИК

8- касетъчна центрофуга
1000 мм електрическа,
КЛАСИК

W2015MKN

W2015KN

W20560

W205600

8× Дадант
16× Дадант ½

8× Дадант
16× Дадант ½

8× Дадант
16× Дадант ½

8× Дадант
16× Дадант ½

Ø1000 мм

Ø1000 мм

Ø1000 мм

Ø1000 мм

Задвижване

Електрически,
долен

Електрически,
долен

Електрически,
долен

Електрически,
долен

Захранване

12B

12/230B

230B

230B

Название
ID

Технически параметри
Тип на рамките
Диаметър на барабана

Блок за управление
Двигател

(Цифров потенциометър)

(Цифров потенциометър)

(Полуавтомат)

HES-02*

HE-02*

Ремъчна предавка
24В/350Вт

Ремъчна предавка
24В/350Вт

Редуктор за двигател 0,55кВт

Редуктор за двигател 0,55кВт

HE-01M

HE-01M

(Автомат)

Конструкция на барабана и кошницата
Дебелина на стоманата на барабана

0,6 мм

0,6 мм

0,6 мм

0,6 мм

Пластмасов 6/4”

2× Неръждаем 2”

2× Неръждаем 2”

2× Неръждаем 2”

Планка 60×10 мм
прахово боядисана

Планка 60×10 мм
прахово боядисана

Планка 60×10 мм
прахово боядисана

Планка 60×10 мм
прахово боядисана

3 мм

5 мм

5 мм

5 мм

Крака

Прахово боядисани
40×27 мм

Прахово боядисани
60×40 мм

Прахово боядисани
60×40 мм

Прахово боядисани
60×40 мм

Панти

Пластмасови 8 бр.

Пластмасови 8 бр.

Пластмасови 8 бр.

Пластмасови 8 бр.

Кръстачка за закрепване

Прахово боядисанa

Прахово боядисанa

Прахово боядисанa

Прахово боядисанa

Неръждаем прът
Ø3 и Ø5 мм

Неръждаем прът
Ø3 и Ø5 мм

Неръждаем прът
Ø3 и Ø5 мм

Неръждаем прът
Ø3 и Ø5 мм

Обръч на б
 арабана

Прахово боядисанa

Прахово боядисанa

Прахово боядисанa

Прахово боядисанa

Височина на барабана

730 мм

730 мм

730 мм

730 мм

2 години

3 години

5 години

5 години

Изпраща се върху
палет

Изпраща се върху
палет

Изпраща се върху
палет

Изпраща се върху
палет

Кран
Горна планка
Капак от плексиглас

Касета

Гаранция
Елементи за сборка
и опаковка

* Има възможност за замяна на блока за управление НЕ-03 /модернизиран блок за управление/ срещу допълнително заплащане

Размери на рамката/касетата
Название

Размер на рамката

Размер на касетата

Дадант

435×300 мм

425×340 мм

Дадант ½

435x160 мм

425×340 мм

visit www.lyson.com.pl to see more

Нашите центрофуги са
оборудвани с електрически
елементи на компанията
MITSUBISHI Electric
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8 касетъчни центрофуги Дадант

8- касетъчна центрофуга
1200 мм електрическа, КЛАСИК

8- касетъчна центрофуга
1200 мм електрическа, КЛАСИК
автомат

8- касетъчна центрофуга 1200 мм електрическа,
ПРЕМИУМ

W20550

W205500

W205500_P

8× Дадант
16× Дадант ½

8× Дадант
16× Дадант ½

8× Дадант
16× Дадант ½

Ø1200 мм

Ø1200 мм

Ø1200 мм

Задвижване

Електрически, долен

Електрически, долен

Електрически, долен

Захранване

230B

230B

230B
HE-03

Название
ID

Технически параметри
Тип на рамките
Диаметър на барабана

HES-02*

HE-02*

(Полуавтомат)

(Автомат)

Редуктор за двигател
0,55кВт

Редуктор за двигател
0,55кВт

Редуктор за двигател
0,75кВт

0,6 мм

0,6 мм

0,8 мм

2× Неръждаем 2”

2× Неръждаем 2”

2× Неръждаем 2”

Планка 60×10 мм
прахово боядисана

Планка 60×10 мм
прахово боядисана

Планка 60х10 мм
неръждаема

5 мм

5 мм

8 мм

Крака

Прахово боядисани
60×40 мм

Прахово боядисани
60×40 мм

Неръждаема стомана
60×40 мм

Панти

Пластмасови 8 бр.

Пластмасови 8 бр.

Неръждаема стомана
8 бр.

Кръстачка за закрепване

Прахово боядисанa

Прахово боядисанa

Неръждаема

Неръждаем прът
Ø3 и Ø5 мм

Неръждаем прът
Ø3 и Ø5 мм

Неръждаем прът
Ø3 и Ø6 мм

Прахово боядисани

Прахово боядисани

Неръждаем

730 мм

730 мм

780 мм

5 години

5 години

7 години

Изпраща се върху палет

Изпраща се върху палет

Изпраща се върху палет

Блок за управление
Двигател

Конструкция на барабана и кошницата
Дебелина на стоманата
на барабана
Кран
Горна планка
Капак от плексиглас

Касета
Обръч на б
 арабана
Височина на барабана
Гаранция
Елементи за сборка
и опаковка

* Има възможност за замяна на блока за управление НЕ-03 /модернизиран блок за управление/ срещу допълнително заплащане

W126

Размери на рамката/касетата
Название

Размер на рамката

Размер на касетата

Дадант

435×300 мм

425×340 мм

Дадант ½

435x160 мм

425×340 мм
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Вътрешна добавка
намаляваща размера
на касетата

MADE IN POLAND

12- касетъчни центрофуги Дадант

12- касетъчна центрофуга
1200 мм електрическа КЛАСИК

12- касетъчна центрофуга
1200 мм електрическа КЛАСИК
автомат

12-касетъчна центрофуга 1200 мм електрическа
ПРЕМИУМ

W2057B

W20570B

W20570B_P

12× Дадант
24× Дадант ½

12× Дадант
24× Дадант ½

12× Дадант
24× Дадант ½

Ø1200 мм

Ø1200 мм

Ø1200 мм

Задвижване

Електрически, долен

Електрически, долен

Електрически, долен

Захранване

230B

230B

230B

HES-02*

HE-02*

Редуктор за двигател
0,75кВт

Редуктор за двигател
0,75кВт

Редуктор за двигател
1,1кВт

0,6 мм

0,6 мм

0,8 мм

2× Неръждаем 2”

2× Неръждаем 2”

2× Неръждаем 2”

Планка 60×10 мм
прахово боядисана

Планка 60×10 мм
прахово боядисана

Планка 60х10 мм
неръждаема

5 мм

5 мм

8 мм

Крака

Прахово боядисани
60×40 мм

Прахово боядисани
60×40 мм

Неръждаема стомана
60×40 мм

Панти

Пластмасови 8 бр.

Пластмасови 8 бр.

Неръждаема стомана
8 бр.

Кръстачка за закрепване

Прахово боядисанa

Прахово боядисанa

Неръждаема

Неръждаем прът
Ø3 и Ø6 мм

Неръждаем прът
Ø3 и Ø6 мм

Неръждаем прът
Ø3 и Ø6 мм

Прахово боядисани

Прахово боядисани

Неръждаем

780 мм

780 мм

780 мм

5 години

5 години

7 години

Изпраща се върху палет

Изпраща се върху палет

Изпраща се върху палет

Название
ID

Технически параметри
Тип на рамките
Диаметър на барабана

Блок за управление

(Полуавтомат)

Двигател

HE-03

(Автомат)

Конструкция на барабана и кошницата
Дебелина на стоманата
на барабана
Кран
Горна планка
Капак от плексиглас

Касета
Обръч на б
 арабана
Височина на барабана
Гаранция
Елементи за сборка
и опаковка

* Има възможност за замяна на блока за управление НЕ-03 /модернизиран блок за управление/ срещу допълнително заплащане

W126

Размери на рамката/касетата
Название

Размер на рамката

Размер на касетата

Дадант

435×300 мм

425×340 мм

Дадант ½

435x160 мм

425×340 мм

visit www.lyson.com.pl to see more

Вътрешна добавка
намаляваща размера
на касетата
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16- касетъчна центрофуга Дадант

16- касетъчна центрофуга
1200 мм електрическа КЛАСИК

16- касетъчна центрофуга
1200 мм, електрическа КЛАСИК,
автомат

16- касетъчна центрофуга 1200 мм електрическа
ПРЕМИУМ

W20300B

W203000B

W203000B_P

16× Дадант,
16× Дадант ½

16× Дадант,
16× Дадант ½

16× Дадант,
16× Дадант ½

Ø1200 мм

Ø1200 мм

Ø1200 мм

Задвижване

Електрически, долен

Електрически, долен

Електрически, долен

Захранване

230B

230B

230B

HES-02*

HE-02*

Редуктор за двигател
1,5кВт

Редуктор за двигател
1,5кВт

Редуктор за двигател
1,5кВт

0,6 мм

0,6 мм

0,8 мм

2× Неръждаем 2”

2× Неръждаем 2”

2× Неръждаем 2”

Планка 60×10 мм
прахово боядисана

Планка 60×10 мм
прахово боядисана

Планка 60х10 мм
неръждаема

5 мм

5 мм

8 мм

Крака

Прахово боядисани
60×40 мм

Прахово боядисани
60×40 мм

Неръждаема стомана
60×40 мм

Панти

Пластмасови 8 бр.

Пластмасови 8 бр.

Неръждаема стомана
8 бр.

Кръстачка за закрепване

Прахово боядисанa

Прахово боядисанa

Неръждаема

Неръждаем прът
Ø3 и Ø6 мм

Неръждаем прът
Ø3 и Ø6 мм

Неръждаем прът
Ø3 и Ø6 мм

Прахово боядисани

Прахово боядисани

Неръждаем

780 мм

780 мм

780 мм

5 години

5 години

7 години

Изпраща се върху палет

Изпраща се върху палет

Изпраща се върху палет

Название
ID

Технически параметри
Тип на рамките
Диаметър на барабана

Блок за управление

(Полуавтомат)

Двигател

HE-03

(Автомат)

Конструкция на барабана и кошницата
Дебелина на стоманата
на барабана
Кран
Горна планка
Капак от плексиглас

Касета
Обръч на б
 арабана
Височина на барабана
Гаранция
Елементи за сборка
и опаковка

* Има възможност за замяна на блока за управление НЕ-03 /модернизиран блок за управление/ срещу допълнително заплащане

W126

Размери на рамката/касетата
Название

Дадант
Дадант ½
48

Размер на рамката

Размер на касетата

435×300 мм
435×160 мм

425×325 мм
425×325 мм

Вътрешна добавка
намаляваща размера
на касетата

MADE IN POLAND

4-касетъчна центрофуга Лангстрот

4- касетъчна центрофуга 720 мм
електрическа, ОПТИМА

Название
ID

W2013000KN

4-касетъчна центрофуга 720 мм
електрическа, КЛАСИК
Полуавтомат

Автомат

W2013000
KFMR

W201300AMR

4-касетъчна центрофуга 720 мм
електрическа, ПРЕМИУМ

W201300AMR_P

Технически параметри
Тип на рамките

4× Лангстрот

4× Лангстрот

4× Лангстрот

Ø720 мм

Ø720 мм

Ø720 мм

Задвижване

Електрически, долен

Електрически, долен

Електрически, долен

Захранване

12/230B

230B

230B

Диаметър на барабана

HE-01

Блок за управление

(Цифров потенциометър)

Ремъчна предавка
24В/250Вт

HES-02*

(Полуавтомат)

HE-02*
(Автомат)

HE-03

Редуктор за двигател
0,37кВт

Редуктор за двигател
0,55кВт

0,6 мм

0,6 мм

0,8 мм

Неръждаем 6/4”

Неръждаем 6/4”

Неръждаем 6/4”

Прахово боядисана
стомана

Прахово боядисана
стомана

Планка 60х10 мм
неръждаема

5 мм

5 мм

8 мм

Крака

Прахово боядисани
50×30 мм

Прахово боядисани
50×30 мм

Неръждаема стомана
50×30 мм

Панти

Пластмасови 4 бр.

Пластмасови 4 бр.

Неръждаема стомана
4 бр.

Кръстачка за закрепване

Прахово боядисанa

Прахово боядисанa

Неръждаема

Неръждаем прът
Ø3 и Ø5 мм

Неръждаем прът
Ø3 и Ø5 мм

Неръждаем прът
Ø3 и Ø6 мм

Прахово боядисани

Прахово боядисани

Неръждаем

730 мм

730 мм

780 мм

3 години

5 години

7 години

Изпраща се върху палет

Изпраща се върху палет

Изпраща се върху палет

Двигател

Конструкция на барабана и кошницата
Дебелина на стоманата
на барабана
Кран
Горна планка
Капак от плексиглас

Касета
Обръч на б
 арабана
Височина на барабана
Гаранция
Елементи за сборка
и опаковка

* Има възможност за замяна на блока за управление НЕ-03 /модернизиран блок за управление/ срещу допълнително заплащане
Нашите центрофуги са
оборудвани с електрически
елементи на компанията
MITSUBISHI Electric

Размери на рамката/касетата
Название

Лангстрот

Размер на рамката

Размер на касетата

450×230 мм

440×250 мм

visit www.lyson.com.pl to see more
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6 касетъчна центрофуга Лангстрот

6-касетъчна центрофуга 800 мм
електрическа, ОПТИМА

Название
ID

W2013KAN

6- касетъчна центрофуга 800 мм
електрическа КЛАСИК
Полуавтомат

Автомат

W20501G

W205001G

6- касетъчна центрофуга 800 мм
електрическа, ПРЕМИУМ

W205001_P

Технически параметри
Тип на рамките

6× Лангстрот

6× Лангстрот

6× Лангстрот

Ø800 мм

Ø800 мм

Ø800 мм

Задвижване

Електрически, долен

Електрически, горен

Електрически, долен

Захранване

12/230B

230B

230B

Диаметър на барабана

HE-01

Блок за управление

(Цифров потенциометър)

Ремъчна предавка
24В/250Вт

HES-02*

(Полуавтомат)

HE-02*
(Автомат)

HE-03

Редуктор за двигател
0,37кВт

Редуктор за двигател
0,55кВт

0,6 мм

0,6 мм

0,8 мм

Неръждаем 6/4”

Неръждаем 6/4”

Неръждаем 6/4”

Прахово боядисана
стомана

Планка 100х10 мм
 рахово боядисана
п

Планка 60х10 мм
неръждаема

5 мм

5 мм

8 мм

Крака

Прахово боядисани
50×30 мм

Прахово боядисани
50×30 мм

Неръждаема стомана
50×30 мм

Панти

Пластмасови 8 бр.

Пластмасови 8 бр.

Неръждаема стомана
8 бр.

Кръстачка за закрепване

Прахово боядисанa

Прахово боядисанa

Неръждаема

Неръждаем прът
Ø3 и Ø5 мм

Неръждаем прът
Ø3 и Ø5 мм

Неръждаем прът
Ø3 и Ø6 мм

Прахово боядисани

Прахово боядисани

Неръждаем

730 мм

730 мм

780 мм

3 години

5 години

7 години

Изпраща се върху палет

Изпраща се върху палет

Изпраща се върху палет

Двигател

Конструкция на барабана и кошницата
Дебелина на стоманата
на барабана
Кран
Горна планка
Капак от плексиглас

Касета
Обръч на б
 арабана
Височина на барабана
Гаранция
Елементи за сборка
и опаковка

* Има възможност за замяна на блока за управление НЕ-03 /модернизиран блок за управление/ срещу допълнително заплащане

Нашите центрофуги са
оборудвани с електрически
елементи на компанията
MITSUBISHI Electric

Размери на рамката/касетата
Название

Лангстрот
50

Размер на рамката

Размер на касетата

450×230 мм

440×250 мм
MADE IN POLAND

8- касетъчна центрофуга Лангстрот

8-cassette honey extractor
Ø1000 мм, electric drive, OPTIMA

Название
ID

W201601KN

8- касетъчна центрофуга
1000 мм електрическа КЛАСИК
Полуавтомат

Автомат

W20161

W201601

8- касетъчна центрофуга 1000 мм електрическа
ПРЕМИУМ

W201601_P

Технически параметри
Тип на рамките

8× Лангстрот

8× Лангстрот

8× Лангстрот

Ø1000 мм

Ø1000 мм

Ø1000 мм

Задвижване

Електрически, долен

Електрически, долен

Електрически, долен

Захранване

12/230B

230B

230B

Диаметър на барабана

HE-01M

Блок за управление

(Digital potentiometer)

Ремъчна предавка
24В/350Вт

HES-02*

(Semi-Automatic)

HE-02*

(Automatic)

HE-03

Редуктор за двигател
0,55кВт

Редуктор за двигател
0,75кВт

0,6 мм

0,6 мм

0,8 мм

2× Неръждаем 2”

2× Неръждаем 2”

2× Неръждаем 2”

Планка 60×10 мм
прахово боядисана

Планка 60×10 мм
прахово боядисана

Планка 60х10 мм
неръждаема

5 мм

5 мм

8 мм

Крака

Прахово боядисани
50×30 мм

Прахово боядисани
60×40 мм

Неръждаема стомана
60×40 мм

Панти

Пластмасови 8 бр.

Пластмасови 8 бр.

Неръждаема стомана
8 бр.

Кръстачка за закрепване

Прахово боядисанa

Няма в комплекта

Неръждаема

Неръждаем прът
Ø3 и Ø5 мм

Неръждаем прът
Ø3 и Ø5 мм

Неръждаем прът
Ø3 и Ø6 мм

Прахово боядисани

Прахово боядисани

Неръждаем

730 мм

730 мм

780 мм

3 години

5 години

7 години

Изпраща се върху палет

Изпраща се върху палет

Изпраща се върху палет

Двигател

Конструкция на барабана и кошницата
Дебелина на стоманата
на барабана
Кран
Горна планка
Капак от плексиглас

Касета
Обръч на б
 арабана
Височина на барабана
Гаранция
Елементи за сборка
и опаковка

* Има възможност за замяна на блока за управление НЕ-03 /модернизиран блок за управление/ срещу допълнително заплащане
Нашите центрофуги са
оборудвани с електрически
елементи на компанията
MITSUBISHI Electric

Размери на рамката/касетата
Название

Лангстрот

Размер на рамката

Размер на касетата

450×230 мм

440×250 мм

visit www.lyson.com.pl to see more

51

12- касетъчна центрофуга Лангстрот

12- касетъчна центрофуга
1000 мм електрическа КЛАСИК

12- касетъчна центрофуга
1000 мм електрическа, КЛАСИК
автомат

12- касетъчна центрофуга 1000 мм електрическа,
ПРЕМИУМ

W205301B

W2053001B

W2053001B_P

12× Лангстрот

12× Лангстрот

12× Лангстрот

Ø1000 мм

Ø1000 мм

Ø1000 мм

Задвижване

Електрически, долен

Електрически, долен

Електрически, долен

Захранване

230B

230B

230B

HES-02*

HE-02*

Редуктор за двигател
0,75кВт

Редуктор за двигател
0,75кВт

Редуктор за двигател
0,75кВт

0,6 мм

0,6 мм

0,8 мм

2× Неръждаем 2”

2× Неръждаем 2”

2× Неръждаем 2”

Планка 60×10 мм
прахово боядисана

Планка 60×10 мм
прахово боядисана

Планка 60х10 мм
неръждаема

5 мм

5 мм

8 мм

Крака

Прахово боядисани
60×40 мм

Прахово боядисани
60×40 мм

Неръждаема стомана
60×40 мм

Панти

Пластмасови 8 бр.

Пластмасови 8 бр.

Неръждаема стомана
8 бр.

Кръстачка за закрепване

Прахово боядисанa

Прахово боядисанa

Неръждаема

Неръждаем прът
Ø3 и Ø6 мм

Неръждаем прът
Ø3 и Ø6 мм

Неръждаем прът
Ø3 и Ø6 мм

Прахово боядисани

Прахово боядисани

Неръждаем

780 мм

780 мм

780 мм

5 години

5 години

7 години

Изпраща се върху палет

Изпраща се върху палет

Изпраща се върху палет

Название
ID

Технически параметри
Тип на рамките
Диаметър на барабана

Блок за управление

(Полуавтомат)

Двигател

HE-03

(Автомат)

Конструкция на барабана и кошницата
Дебелина на стоманата
на барабана
Кран
Горна планка
Капак от плексиглас

Касета
Обръч на б
 арабана
Височина на барабана
Гаранция
Елементи за сборка
и опаковка

* Има възможност за замяна на блока за управление НЕ-03 /модернизиран блок за управление/ срещу допълнително заплащане

W126
Размери на рамката/касетата
Название

Лангстрот
52

Размер на рамката

Размер на касетата

450×230 мм

440×250 мм

Вътрешна добавка
намаляваща размера
на касетата

MADE IN POLAND

16 касетъчна центрофуга Лангстрот

16- касетъчна центрофуга
1200 мм електрическа КЛАСИК

16- касетъчна центрофуга
1200 мм електрическа КЛАСИК,
автомат

16- касетъчна центрофуга 1200 мм електрическа
ПРЕМИУМ

W205201B

W2052001B

W2052001B_P

16× Лангстрот

16× Лангстрот

16× Лангстрот

Ø1200 мм

Ø1200 мм

Ø1200 мм

Задвижване

Електрически, долен

Електрически, долен

Електрически, долен

Захранване

230B

230B

230B

HES-02*

HE-02*

Редуктор за двигател
1,1кВт

Редуктор за двигател
1,1кВт

Редуктор за двигател
1,5кВт

0,6 мм

0,6 мм

0,8 мм

2× Неръждаем 2”

2× Неръждаем 2”

2× Неръждаем 2”

Планка 60×10 мм
прахово боядисана

Планка 60×10 мм
прахово боядисана

Планка 60х10 мм
неръждаема

5 мм

5 мм

8 мм

Крака

Прахово боядисани
60×40 мм

Прахово боядисани
60×40 мм

Неръждаема стомана
60×40 мм

Панти

Пластмасови 8 бр.

Пластмасови 8 бр.

Неръждаема стомана
8 бр.

Кръстачка за закрепване

Прахово боядисанa

Прахово боядисанa

Неръждаема

Неръждаем прът
Ø3 и Ø6 мм

Неръждаем прът
Ø3 и Ø6 мм

Неръждаем прът
Ø3 и Ø6 мм

Прахово боядисани

Прахово боядисани

Неръждаем

780 мм

780 мм

780 мм

5 години

5 години

7 години

Изпраща се върху палет

Изпраща се върху палет

Изпраща се върху палет

Название
ID

Технически параметри
Тип на рамките
Диаметър на барабана

Блок за управление

(Полуавтомат)

Двигател

HE-03

(Автомат)

Конструкция на барабана и кошницата
Дебелина на стоманата
на барабана
Кран
Горна планка
Капак от плексиглас

Касета
Обръч на б
 арабана
Височина на барабана
Гаранция
Елементи за сборка
и опаковка

* Има възможност за замяна на блока за управление НЕ-03 /модернизиран блок за управление/ срещу допълнително заплащане

W126

Размери на рамката/касетата
Название

Лангстрот

Размер на рамката

Размер на касетата

450×230 мм

440×250 мм

visit www.lyson.com.pl to see more

Вътрешна добавка
намаляваща размера
на касетата

53

20 касетъчни центрофуги Лангстрот

20 - касетъчна центрофуга
1200 мм електрическа, КЛАСИК

20-касетъчна центрофуга
1200 мм електрическа, КЛАСИК,
автомат

20 – касетъчна центрофуга
1200 мм електрическа, ПРЕМИМ

W209901B

W2099001B

W2099001B_P

20× Лангстрот

20× Лангстрот

20× Лангстрот

Ø1200 мм

Ø1200 мм

Ø1200 мм

Задвижване

Електрически, долен

Електрически, долен

Електрически, долен

Захранване

230B

230B

230B

HES-02*

HE-02*

Редуктор за двигател
1,5кВт

Редуктор за двигател
1,5кВт

Редуктор за двигател
1,5кВт

0,6 мм

0,6 мм

0,8 мм

2× Неръждаем 2”

2× Неръждаем 2”

2× Неръждаем 2”

Планка 60×10 мм
прахово боядисана

Планка 60×10 мм
прахово боядисана

Планка 60х10 мм
неръждаема

5 мм

5 мм

8 мм

Крака

Прахово боядисани
60×40 мм

Прахово боядисани
60×40 мм

Неръждаема стомана
60×40 мм

Панти

Пластмасови 8 бр.

Пластмасови 8 бр.

Неръждаема стомана
8 бр.

Кръстачка за закрепване

Прахово боядисанa

Прахово боядисанa

Неръждаема

Неръждаем прът
Ø3 и Ø6 мм

Неръждаем прът
Ø3 и Ø6 мм

Неръждаем прът
Ø3 и Ø6 мм

Прахово боядисани

Прахово боядисани

Неръждаем

780 мм

780 мм

780 мм

5 години

5 години

7 години

Изпраща се върху палет

Изпраща се върху палет

Изпраща се върху палет

Название
ID

Технически параметри
Тип на рамките
Диаметър на барабана

Блок за управление

(Полуавтомат)

Двигател

HE-03

(Автомат)

Конструкция на барабана и кошницата
Дебелина на стоманата
на барабана
Кран
Горна планка
Капак от плексиглас

Касета
Обръч на б
 арабана
Височина на барабана
Гаранция
Елементи за сборка
и опаковка

* Има възможност за замяна на блока за управление НЕ-03 /модернизиран блок за управление/ срещу допълнително заплащане

W126

Размери на рамката/касетата
Название

Лангстрот
54

Размер на рамката

Размер на касетата

450×230 мм

440×250 мм

Вътрешна добавка
намаляваща размера
на касетата
MADE IN POLAND

Радиално-касетъчни центрофуги – рамка Дадант

6- касетъчна радиално-касетъчна центрофуга, Дадант, КЛАСИК

6 касетъчна, радиално-касетъчна центрофуга Дадант, КЛАСИК,
автомат

6-касетъчна, радиално-касетъчна центрофуга Дадант,
ПРЕМИУМ

W200700K6D

W2007000K6D

W2007000K6D_P

Тип на рамките

6× Дадант

6× Дадант

6× Дадант

Диаметър на барабана

Ø1000 мм

Ø1000 мм

Ø1000 мм

Задвижване

Електрически, долен

Електрически, долен

Електрически, долен

Захранване

230B

230B

230B

HES-02*

HE-02*

Редуктор за двигател
0,75кВт

Редуктор за двигател
0,75кВт

Редуктор за двигател
0,75кВт

0,6 мм

0,6 мм

0,8 мм

2× Неръждаем 2”

2× Неръждаем 2”

2× Неръждаем 2”

Планка 60×10 мм
прахово боядисана

Планка 60×10 мм
прахово боядисана

Планка 60х10 мм
неръждаема

5 мм

5 мм

8 мм

Крака

Прахово боядисани
60×40 мм

Прахово боядисани
60×40 мм

Неръждаема стомана
60×40 мм

Панти

Пластмасови 8 бр.

Пластмасови 8 бр.

Неръждаема стомана
8 бр.

Кръстачка за закрепване

Прахово боядисанa

Прахово боядисанa

Неръждаема

Неръждаем прът
Ø3 и Ø5 мм

Неръждаем прът
Ø3 и Ø5 мм

Неръждаем прът
Ø3 и Ø6 мм

Окрашенный

Окрашенный

Неръждаем

730 мм

730 мм

780 мм

5 години

5 години

7 години

Изпраща се върху палет

Изпраща се върху палет

Изпраща се върху палет

Название
ID

Технически параметри

Блок за управление

(Полуавтомат)

Двигател

HE-03

(Автомат)

Конструкция на барабана и кошницата
Дебелина на стоманата
на барабана
Кран
Горна планка
Капак от плексиглас

Касета
Обръч на б
 арабана

Височина на барабана
Гаранция
Елементи за сборка и
опаковка

* Има възможност за замяна на блока за управление НЕ-03 /модернизиран блок за управление/ срещу допълнително заплащане

Размери на рамката/касетата
Название

Размер на рамката

Размер на касетата

Дадант

435×300 мм

425×340 мм

Дадант ½

435×160 мм

425×340 мм

visit www.lyson.com.pl to see more

Количество на рамките в радиалн центрофуги
Ф1000 мм
Название

Дадант/Дадант ½ (H: 160 мм)

Ilość

30/36
55

Радиално- касетъчни центрофуги за Лангстрот рамки

6-касетъчна, радиално-касетъчна центрофуга Лангстрот
КЛАСИК

6-касетъчна, радиално-касетъчна центрофуга Лангстрот
КЛАСИК, автомат

6-касетъчна, радиално-касетъчна центрофуга Лангстрот,
ПРЕМИУМ

W2500GK6LN

W25000GK6LN

W25000GK6LN_P

Тип на рамките

Лангстрот

Лангстрот

Лангстрот

Диаметър на барабана

Ø800 мм

Ø800 мм

Ø800 мм

Задвижване

Електрически, горен

Електрически, горен

Електрически, долен

Захранване

230B

230B

230B

HES-02*

HE-02*

Редуктор за двигател
0,37кВт

Редуктор за двигател
0,37кВт

Редуктор за двигател
0,55кВт

0,6 мм

0,6 мм

0,8 мм

Неръждаем 6/4”

Неръждаем 6/4”

Неръждаем 6/4”

Планка 100×10 мм
прахово боядисана

Планка 100×10 мм
прахово боядисана

Планка 60х10 мм
неръждаема

5 мм

5 мм

8 мм

Крака

Прахово боядисани
50×30 мм

Прахово боядисани
50×30 мм

Неръждаема стомана
50×30 мм

Панти

Пластмасови 4 бр.

Пластмасови 4 бр.

Неръждаема стомана
8 бр.

None

None

Stainless

Неръждаем прът
Ø3 и Ø5 мм

Неръждаем прът
Ø3 и Ø5 мм

Неръждаем прът
Ø3 и Ø6 мм

Окрашенный

Окрашенный

Неръждаем

730 мм

730 мм

780 мм

5 години

5 години

7 години

Изпраща се върху палет

Изпраща се върху палет

Изпраща се върху палет

Название
ID

Технически параметри

Блок за управление

(Полуавтомат)

Двигател

(Автомат)

HE-03

Конструкция на барабана и кошницата
Дебелина на стоманата
на барабана
Кран
Горна планка
Капак от плексиглас

Кръстачка за закрепване
Касета
Обръч на б
 арабана

Височина на барабана
Гаранция
Елементи за сборка и
опаковка

* Има възможност за замяна на блока за управление НЕ-03 /модернизиран блок за управление/ срещу допълнително заплащане

Количество на рамките в радиалн центрофуги
Ф1000 мм

Размери на рамката/касетата
Название

Лангстрот
56

Размер на рамката

Размер на касетата

450×230 мм

440×250 мм

Название

Лангстрот

Ilość

24
MADE IN POLAND

4-рамкови центрофуги, диагонални с вана за разпечатване
и сито

Центрофуга на базата на
вана за разпечатване с
вертикално сито, ръчна с
универсална кошница

Центрофуга на базата на
на вана за разпечатване
с вертикално сито, електрическа 12 в. и 230 в.с
универсална кошница

Комбинация от три уреда
за добив на мед-диагонална ръчно електрическа центрофуга, вана за
разпечатване и филтър

Комбинация от три уреда
за добив на мед в един
– радиална електрическа центрофуга, вана за
разпечатване и цедка

W2043

W20430

W204300

W20430RAD

-

-

-

-

Универсална

Универсална

Универсална

Универсална

Ръчна

Електрически

Ръчно-електрически

Електрически

Захранване

-

12/230B

12/230B

12/230B

Блок за управление

-

Двигател

-

Название
ID

Технически параметри
Диаметър на
барабана
Тип на рамката
Привод

SDD-2DP

SDD-2DP

SDD-2DP

(Цифров потенциометър)

(Цифров потенциометър)

(Цифров потенциометър)

24B/250W

24B/250W

24B/250W

0,8 мм

0,8 мм

0,8 мм

0,8 мм

Неръждаем 6/4”

Неръждаем 6/4”

Неръждаем 6/4”

Неръждаем 6/4”

Планка 60×10 мм
прахово боядисана

Планка 60×10 мм
прахово боядисана

Планка 60×10 мм
прахово боядисана

Планка 60×10 мм
прахово боядисана

3 мм

3 мм

3 мм

3 мм

Крака

Прахово боядисани

Прахово боядисани

Прахово боядисани

Прахово боядисани

Панти

Пластмасови 4 бр.

Пластмасови 4 бр.

Пластмасови 4 бр.

Пластмасови 4 бр.

20×20 мм

20×20 мм

20×20 мм

-

Турнамидова
втулка

Лагер в кръстачка

Турнамидова
втулка

Лагер в кръстачка

Няма в комплекта

Няма в комплекта

Няма в комплекта

Няма в комплекта

630 мм

630 мм

630 мм

630 мм

5 години

5 години

5 години

5 години

Изпраща се върху
палет

Изпраща се върху
палет

Изпраща се върху
палет

20 x Дадант ½,
Изпраща се върху
палет

Конструкция на барабана и кошницата
Дебелина на стоманата на барабана
Кран
Горна рейка
Капак от плексиглас

Размер на отвора
на кошницата
Поставяне на кошницата в барабана
Обръч на б
 арабана

Височина на барабана
Гаранция
Елементи за сборка
и опаковка

visit www.lyson.com.pl to see more

57

Блок за управление на центрофуга
Управление

ZESTAW_MINIMA

Комплект за
центрофуга

ZESTAWM_AD

Електрическо
задвижване
с адаптер за
центрофуги
произведени от
други фирми
SDD-2

Блок за управление на радиална
центрофуга МИНИМА

Комплект за центрофуга МИНИМА
(MDD-01)
(Ръчен потенциометър)

Комплекта се състои от блок за управление, двигател
и предавка. С помощта на този комплект може лесно
и не скъпо да се замени ръчната предавка с електрическа. Ръчния потенциометър служи да променя
скоростта на движение на кошницата.

Блок за управление на радиална
центрофуга МИНИМА (SDD-2)
(Цифров потенциометър)

Предназначен е за радиални центрофуги с диаметър
от 720 до 900 мм с електронен потенциометър. Може
да регулира скоростта от 1 до 10. Пластмасов корпус.

Блок за управление на касетъчна
центрофуга МИНИМА (HE-01/HE-01M)
(Digital potentiometer)

HE-01 MINIMA

Блок за управление на касетъчна
центрофуга
МИНИМА

Двата блока за управление се захранват с 12В. Имат
две ръчни програми - надясно и наляво и една автоматична програма с възможност за внасяне на собствени настройки. Пластмасов корпус.
Управлението НЕ-01 е предназначено за касетъчни
центрофуги МИНИМА с диаметър от 720 до 800 мм.
Управлението НЕ-01М е предназначено за касетъчни
центрофуги с диаметър от 900 -1000 мм.

Блок за управление на центрофуга
ОПТИМА 12В/230В (CDD)
CDD

Блок за управление на центрофуга
ОПТИМА
12В/230В

SDD-2DP

Блок за управление на центрофуга
SDD-2DPза центрофуги 12В/230

SDD-3

Блок за управление на центрофуга ПРЕМИУМ
със захранване
12В/230 В

(Цифров потенциометър)

Предназначено за центрофуги ОПТИМА Захранване 12В или 230В. Вградена памет за две ръчни
програми. Няма фабрично установена програма.
За влизане в менюто за програмиране е необходимо да се натиснат двата бутона + и - едновремено

Блок за управление на центрофуга SDD2DP за центрофуги 12В/230 (SDD-2DP)
(Цифров потенциометър)

Предназначен за центрофуги диагонални и радиални с диаметър от 720 до 900 мм с електронен
потенциометър. Има регулация на скоростта от 1
до 10

Блок за управление на центрофуга
ПРЕМИУМ със захранване 2В/230 В.
(SDD-3)
(Цифров потенциометър)

Предназначен за центрофуги ПРЕМИУМ с диаметър
от 500 до 600 мм Захранване 12В и 230В. Има памет
за 1 ръчно установена програма.

Блок за управление за касетъчни
центрофуги с захранване 12В/230В
(HE-01/HE-01M)
(Цифров потенциометър)

HE-01

Блок за управление
за касетъчни центрофуги с захранване 12В/230В
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Двата блока за управление със захранване 12В/230В
имат две ръчни програми - наляво и надясно и една
автоматична програма с
възможност за въвеждане на собствени настройки.
Корпуса е метален с прахово боядисване.
Управлението НЕ-01 е предназначено за касетъчни центрофуги КЛАСИК с диаметър 720 до 800 мм
Управлението НЕ-01М е предназначено за касетъчни
центрофуги КЛАСИК с диаметър от 900 до 1000 мм
MADE IN POLAND

Блок за управление - полуавтомат
Монтират се на крака или
на горна рейка

SEMIAUTOMAT

Двигател до 0.75 кВт.

SEMIAUTOMAT_D
Двигател от 1.1 кВт
с пластмасов корпус

Блок за управление - полуавтомат
(HES-02)
Центрофугите с тези блокове за управление могат
да работят в ръчен режим/ 2 програми/ и автоматичен режим /1 програма/ В ръчен режим с помощта на ръчка може да се установи направлението
и скоростта на въртене. Автоматичната програма е
установена от производителя и се включва с едновремено натискане на на двата бутона за движение.
Блока за управление е съвместен с векторен трансформатор на фирма Мицубиши.

Блок за автоматично Блок за автоматично управление за
касетъчни и радиални центрофуги
управление
за касетъчни
(HE-02)
и радиални
Има 8 програми. Първите две са предназначени за
центрофуги
работа в ръчен режим, третата е заводска автомаМонтират се на крака или на
тична програма. Програмите от 4-8 /автоматични/
горна рейка
дават възможност за за въвеждане на собствени
настройки. Всяка от програмите има 7 етапа, като
във всеки един от тях може да се установят параметрите като: време, скорост и направление на въртеAUTOMAT
нето. Последната - седма стъпка определя времето
Двигател до 0.75 кВт.
на спирането на кошницата. Блокът за управление на
AUTOMAT_D
центрофугата е съвместен с висококачествен вектоДвигател от 1.1 кВт
с пластмасов корпус
рен трансформатор на фирма Мицубиши

Представено е автоматично управление
(HE-03)

HE-03

Представено е
автоматично управление НЕ-03

Монтират се само на крака

Има 7 напълно програмирани автоматични цикли
и 2 ръчни. Големия /4.3”/ цветен дисплей и прост
интуитивен интерфейс обезпечават комфортна
работа. Допълнително е оборудван с два независими
датчика за времето на работа на центрофугата.
Осигурените функции за диагностика и контрол
постояно проверяват работата на блока за
управление и оборудването. Блока за управление
е съвместен с с висококачествен векторен
трансформатор на фирма Мицубиши

Подгряващо се дъно или барабан

Код

Наименование

PD720 Дъно с подгряване в центрофуги Ø720 мм
PD800 Дъно с подгряване в центрофуги Ø800 мм
PD900 Дъно с подгряване в центрофуги Ø900 мм
PD1000 Дъно с подгряване в центрофуги Ø1000 мм
PD1200 Дъно с подгряване в центрофуги Ø1200 мм
PB720 Барабан с подгряване в центрофуги Ø720 мм
PB800 Барабан с подгряване в центрофуги Ø800 мм
PB900 Барабан с подгряване в центрофуги Ø900 мм
PB1000 Барабан с подгряване в центрофуги Ø1000 мм
PB1200 Барабан с подгряване в центрофуги Ø1200 мм
visit www.lyson.com.pl to see more
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Принадлежности за центрофуги
Двигатели
за центрофуги

Extractor
motoreducers

Когато поръчвате двигател за центрофуга,
моля указвайте точно модела за която ще
бъде предназначен
ID

Название

378

30 i=7,5
40 i=7,5
50 i=7,5
50 i=10

380
382
382(1)

ID

Название

S370

Двигател 0,37kW, 400V
Двигател 0,55kW, 400V
Двигател 0,75kW, 400V
Двигател 1,1kW, 400V
Двигател 1,5kW, 400V

S550
S750
S1100
S1500

Двигател захранван от 24 в
напрежение

ID
ID

W2020

Название

S24V250W Двигател 250W

W2022_M

S24V280W Двигател 280W

Название

Ръчно задвижване със спирачка без
греда
Ръчно задвижване със спирачка,
без подложка Минима

S24V350W Двигател 350W
ОПТИМА:
Големи: Ø73/Ø15/33 зъби
Малки: Ø24/Ø12/10 зъби
МИНИМА
Големи: Ø60/Ø12/28 зъби
Малки: Ø25/Ø12/10 зъби
ID

Название

ID

W2022

Механизъм за ръчно задвижване
Зъбно колело на ръчния привод за
задвижване MINIMA

W20200

W2022_M

Название

Ръчно задвижване с греда
Ръчно задвижване със спирачка,
W20200_M
с подложка. MINIMA
При заявяване на поръчка за пружини моля посочете за кой тип
центрофуга..
Налични видове:
1) 65 мм права
2) 75 мм права

Налични видове:
1) 65 мм конус
2) 75 мм конус
3) 85 мм конус

W256_720
W256_800
W256_900
W256_1000
W256_1200

Тангенциалнен кош
за радиална центрофуга

SPREZYNA

Комплект пружини за всеки тип центрофуги

Касети за центрофуги
30320

Сак за въртене
на отпечатки
Размери : 37x29,5 см

Когато поръчвате касети моля
укажете за кой вид центрофуга ще
бъдат използвани.
ID

Название

Касета за DADANT
K_DWZM Касета за DADANT, усилена
K_WL
Касета за DEUTCH NORMAL
K_WLWZM Касета за DEUTCH NORMAL усилена
K_LN
Касета за LANGSTROT
K_LNWZM Касета за LANGSTROT усилена
K_D

W126

Вътрешна добавка
намаляваща размера на касетата
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Напримир когато използвате DADANT рамки мажете
да го намалите за DEUTCH
NORMAL.

MADE IN POLAND

Барабан за центрофуга

Барабан за
Ø 720 мм, 4 касетъчна Лангстрот
Барабан за
K800_4k_D
Ø 800 мм, 4касетъчна Дадант
Барабан за
K800_6k_LN
Ø 800 мм, 6 касетъчна Лангстрот
Барабан за
K1000_6k_D
Ø 1000 мм, 6 касетъчна Дадант
Барабан за Ø 1200 мм,
K1000_8k_LN
8 касетъчна Лангстрот, с прегради
Барабан за Ø 1200 мм,
K1200_8k_D
8 касетъчна Дадант, с прегради
Барабан за Ø 1200 мм,
K1200_12k_D
12 касетъчна Дадант, с прегради
Барабан за Ø 1200 мм,
K1000_12k_LN
12 касетъчна Лангстрот, с прегради
Барабан за Ø 1200 мм,
K1200_16k_LN
16 касетъчна Лангстрот, с прегради
Барабан за Ø 1200 мм,
K1200_20k_LN
20 касетъчна Лангстрот, с прегради
K720_4k_LN

ID

Название

K3pl

Барабан за 3 рамкова
Барабан за 4 рамкова
Барабан за 5 рамкова
Барабан за Ø 720 мм, радиална
Барабан за Ø 800 мм, радиална
Барабан за Ø 900 мм, радиална
Барабан за Ø 1000 мм, радиална
Барабан за Ø 1200 мм, радиална

K4pl
K5pl
K720R
K800R
K900R
K1000R
K1200R

Захранващо устройство за центрофуги
с функция за затопляне на питите
»» Захранващ блок

с функция за затопляне
»» 230 V захранване
с възможност за
превключване 110V (САЩ)
»» Изходно напрежение 12V
»» Мощност 250W
»» Сила на тока 21А
W3304

ID

Захранващо устройство за центрофуги
с функция за затопляне на питите

Название

POK500 Центрофуга Ø500 мм,

(3 мм)

POK600 Центрофуга Ø600 мм,

(3 мм)

POK720 Центрофуга Ø720 мм,

(5 мм)

POK800 Центрофуга Ø800 мм,

(5 мм)

POK900 Центрофуга Ø900 мм,

(5 мм)

POK1000 Центрофуга Ø1000 мм,

(5 мм)

POK1200 Центрофуга Ø1200 мм,

(5 мм)

Препарат за почистване на медени остатъци
Препоръчва се за почистване на центрофуги, матуратори, барабани, замърсени части на разпечатващата
машина, помпи и други..

ELOXAN GL

Пенещ се препарат с висока
алкалност.
Повърхностите
се намазват с
гел.Той прониква
дълбоко в нечистотиите. Необходимо е да се
измие добре с
вода след употреба.
3522

BONSAN

Алкален силно
пенлив препарат.
Характеризира се
с антикорозионни
свойства.Отлично
почиства всички
видове органични
замърсявания.
Разрежда се в
гореща вода.
Необходимо е да
се измие след
употреба.
3519

visit www.lyson.com.pl to see more

Products conform
with EU directives

ANESAN

BAKTOSAN

3518

3521

Концентриран
препарат за
ръчно почистване
от замърсяване
с мед. Разрежда
се в гореща вода.
Необходимо е да
се измие добре
след употреба с
вода.

Препарат
за за бърза
дезинфекция
на различни
повърхностиприспособления, маси и
варели. Не е
необходимо да
се обработват
повърхностите
с вода.
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Машини за крем - мед

Тези машини са предназначени за производството на крем-мед. Подходящият дизайн на бъркалката от неръждаема стомана спомага за прецизното разбиване на меда на крем. Процесът на производство на креммед се състои в смесването на течен мед с кристализирал и раздробяването на кристалите посредством
бавна скорост на разбъркване.

Захранване - 400B
ID

Название

W20088

Машина за крем-мед, капацитет 50 л
(400B), с автоматично управление

W20088A

Машина за крем-мед, капацитет 70л
(400B), с автоматично управление

W20080NT

Машина за крем-мед, капацитет 100л
(400B), с автоматично управление

W20080B

Машина за крем-мед, капацитет 150л
(400B), с автоматично управление

W20080C

Машина за крем-мед, капацитет 200л
(400B), с автоматично управление
Automatic control for honey
creaming and decrystallization
machines with power supply
400V

W20080NT

Захранване - 230B

W20088A_Z

ID

Название

W20088_Z

Машина за крем-мед, капацитет 50 л
(230B), с автоматично управление

W20088A_Z

Машина за крем-мед, капацитет 70л
(230B), с автоматично управление

W20080NT_Z

Машина за крем-мед, капацитет 100л
(230B), с автоматично управление

W20080B_Z

Машина за крем-мед, капацитет 150л
(230B), с автоматично управление

W20080C_Z

Машина за крем-мед, капацитет 200л
(230B), с автоматично управление

Неръждаема
бъркалка
перка Ø 9.5 см

W4008

Машина за крем-мед
във ведро

W4009

Ø 6 см
Неръждаема бъркалка тирбушон

ID

Название

W200401

Машина за крем-мед в пластмасово ведро 18 л

W200400

Машина за крем-мед в пластмасово ведро 33 л

»» Мощност: 0,18kW
»» Бъркалкаот неръжда-

ема стомана

»» От двете страни на

панела, двойни куки
за закрепване към
контейнера, който
улесняват отстраняването на устройството след работа
»» Захранване 230V
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Машини за крем- мед и декристализация

Тези машини са предназначени за разтопяването на кристализирал мед. Използването на електрически
нагреватели, подбрани и поставени по подходящ начин, позволява нагряването на възможно най-голяма част
от варела. Регулатор за температурата предпазва меда от пренагряване.
Използването на червячен редуктор дава възможност тази машина да се използва и за направа на крем-мед.
Подходящият дизайн на бъркалката от неръждаема стомана спомага за прецизното разбиване на меда на
крем.

Захранване
400B

W20085

ID

Название

W20087

Машина за крем-мед с подгряващ кожух
(за декристализатора),

W20087C

Машина за крем-мед с подгряващ кожух
(за декристализатора),

W20085

Машина за крем-мед с подгряващ кожух
(за декристализатора),

W20086

Машина за крем-мед с подгряващ кожух
(за декристализатора),

W20089

Машина за крем-мед с подгряващ кожух
(за декристализатора),

W200890

Машина за крем-мед с подгряващ кожух
(за декристализатора),

ID

Название

W20087_Z

Машина за крем-мед с подгряващ кожух
(за декристализатора),

W2087C_Z

Машина за крем-мед с подгряващ кожух
(за декристализатора),

W20085_Z

Машина за крем-мед с подгряващ кожух
(за декристализатора),

W20086_Z

Машина за крем-мед с подгряващ кожух
(за декристализатора),

W20089_Z

Машина за крем-мед с подгряващ кожух
(за декристализатора),

с автоматично управление, 50л, (400B)

с автоматично управление, 70л, (400B)

с автоматично управление, 100л, (400B)

с автоматично управление, 150л, (400B)

с автоматично управление, 200л, (400B)

с автоматично управление, 600л, (400B)

Захранване
- 230B

с автоматично управление, 50л, (230B)

с автоматично управление, 70л, (230B)

с автоматично управление, 100л, (230B)

с автоматично управление, 150л, (230B)

с автоматично управление, 200л, (230B)

W20089_Z

visit www.lyson.com.pl to see more
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Оборудване за крем мед Линия
ПРЕМИУМ
Без подгряване
ID

Название

W20088_ZP

Оборудване за крем мед 50 л. ПРЕМИУМ
»» захранване 230 в,
»» с автоматичен блок за управление

W20088A_ZP

Оборудване за крем мед 70 л. ПРЕМИУМ
»» захранване 230 в,
»» с автоматичен блок за управление
Оборудване за крем мед 100 л. ПРЕМИУМ

W20080NT_ZP »» захранване 230 в,
»» с автоматичен блок за управление
W20080B_ZP

Оборудване за крем мед 150 л. ПРЕМИУМ
»» захранване 230 в,
»» с автоматичен блок за управление

W20080C_ZP

Оборудване за крем мед 200 л. ПРЕМИУМ
»» захранване 230 в,
»» с автоматичен блок за управление

Снабдено с предпазител от прегряване.

С подгряване
ID

Название

W20087_ZP

W20087C_
ZP

W20085_ZP

W20086_ZP

W20089_ZP

Оборудване за крем мед 55л ПРЕМИУМ
»» Захранване 230 в.
»» подгряване на декристализатора
»» автоматичен блок за управление
Оборудване за крем мед 70л ПРЕМИУМ
»» Захранване 230 в.
»» подгряване на декристализатора
»» автоматичен блок за управление
Оборудване за крем мед 100л ПРЕМИУМ
»» Захранване 230 в.
»» подгряване на декристализатора
»» автоматичен блок за управление
Оборудване за крем мед 150л ПРЕМИУМ
»» Захранване 230 в.
»» подгряване на декристализатора
»» автоматичен блок за управление
Оборудване за крем мед 200л ПРЕМИУМ
»» Захранване 230 в.
»» подгряване на декристализатора
»» автоматичен блок за управление

Снабдено с предпазител от прегряване

Блок управления для оборудования кремования меда
(C-03)

Блок управления, установленный в оборудовании для кремования
Линии ПРЕМИУМ имеет встроенную программу для цикличного включения и выключения мотора мешалки (циклы можно регулировать
вручную в меню блока управления). Перед началом кремования нужно
установить время и скорость оборотов мешалки. Количество циклов
зависит от выбранного общего времени работы и конфигурации блока
управления, однако всегда короткий период мешания сменяется
долгим периодом простоя. На дисплее можно увидеть время, прошедшее от момента включения в работу, время, на которое запрограммирован цикл, скорость оборотов мешалки, режим оборудования
в данный момент (СТАРТ/СТОП), по окончании кремования появляется
надпись „ОК”
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Помпа за пчелно млечице
Устройството позволява изпомпване на пчелно млечице от килийките по бърз и ефективен начин
Ефективност 10мл/мин.
W011

Помпа за пчелно млечице
12B
Мощност 12 Вт
Ширина 280 мм
Дължина 270 мм
Височина 165 мм
Компоненти:
»» 5 бутилки по 100 мл.
»» 2 тръбопровода за млечице
»» 1 захранващ кабел
»» 1 засмукващ накрайник

W010

Помпа за пчелно млечице
230B
Мощност 20Вт
Ширина 280 мм
Дължина 270 мм
Височина 165 мм
Компоненти:
»» 5 бутилки по 100 мл
»» 2 тръбопровода за млечице
»» 1 захранващ кабел
»» 1 засмукващ накрайни

ID

Название

W011

Помпа за пчелно млечице 12B

W010

Помпа за пчелно млечице 230B

Дестилатор
Дестилаторът, благодарение на малкия брой елементи е лесен за
използване, поддържане и съхранение. Въпреки малкия си строеж и
умерената цена, дестилаторът произвежда дестилат с чистота 94%
и ефективност около 1 л / час. В стандартното оборудване е включен
аналогов термометър, стоманен радиатор, първичен филтър и
бързи водни връзки. Изработването на целия корпус от неръждаема
киселиноустойчива стомана гарантира много дълъг експлоатационен
живот на уреда.
Дестилаторът е проектиран да бъде захранван с газ с помощта на газ
стол с мощност 4,3 кВт, или електрически нагреватели с капацитет от 3
кВт.
Работата на дестилатора се
контролира от съвременна система
за управление, използвайки
прецизни цифрови температурни
датчици. Контролерът е оборудван
с голям, високо контрастен дисплей
показващ текущото състояние на
режима на работа на дестилатора.
Вградени диагностични процедури
значително повишават комфорта на
работа с устройството.

Гаранция

2 години

W131

Дестилатор

Технически данни на Дестилатора

»» резервоар с вместимост 30l
»» електронен термометър в резервоара
»» електронен термометър в колоната
»» ректификационна колона с външен ре-

флукс

»» стоманен радиатор тип mQ
»» клапан отдушник
»» комплект монтажни аксесоари
»» управление DC-01
»» фракционна колона (височина x диаме-

тър) 1200 × 60

»» височина на комплекта в мм (в зависимост

от големината на резервоара) 2100 мм

»» колона от неръждаема киселиноустойчива

стомана

»» концентрация на ректификата C2H5OH :

90 - 94 %

visit www.lyson.com.pl to see more
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Помпи за мед
Захранване 400 V

ПОМПИ СЪС ЗАХРАНВАНЕ 400B
Засмукваща и силова помпа 0,37 кВт, 400B
W2021GN
(без токоизправител)
асмукваща и силова помпа 1,5 кВт, 400B
W20210GN
(без токоизправител)
Помпите са разделени на два вида:

»» Смукателна помпа 0,37 kW:
»» мощност 0,37 kW
»» оптимална производителност 900 л/ч
»» при температура на меда 30ºC
»» 400 V захранване
»» след използване на инвертора - 230 V

захранване и плавно регулиране

»» ново, лесно и точно управление

Захранване 230 V

ПОМПИ СЪС ЗАХРАНВАНЕ 230 B
Засмукваща и силова помпа 0,37 кВт, 230B,
W2021GNF
(с токоизправител)
Засмукваща и силова помпа 1,5 кВт, 230B,
W20210GNF
(с токоизправител)
Смукателна и нагнетяваща помпа
1,5 kW:
»» мощност 1,5 kW
»» оптимална производителност 1500
литра на час
»» при температура. мед 30 ° С
»» 400 V захранване
»» след използване на захранващия
инвертор
»» 230 V и плавно регулиране
»» ново, лесно и точно управление

Стойка за маркуч на
помпа

Маркучи
110030

W32600

5023

W3260

5024

Неръждаема стомана, Ø40 мм
боядисан, Ø40 мм
W32601

Неръждаема стомана, Ø50 мм

Ø 40 мм
Ø 50 мм
5025

Ø 60 мм

Работно колело за мед punp
0,37 кВт
110031

Работно колело за мед punp
1,5 кВт
307004

Комплект уплътнения за
мед помпа

Лула и, тръбопровод за изпомпване на меда
Тръбата трябва да бъде здраво закрепена
към стената на варела със скоба.
Тръбопровода е изграден от киселино
-устойчива неръждаема стомана с два сменяеми адаптера за маркучи с диаметър 50 и
40 мм
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W202

Лула и, тръбопровод за
изпомпване на меда

MADE IN POLAND

Механичен датчик за ниво на мед
Представените устройства позволяват да се
контролира нивото на
меда в резервоара.
механичен сензор, който
включва помпата при
високо ниво и я изключва
при ниско

W4105

ID

Название

Механичен датчик за ниво на
мед 230B/400B
Механичен датчик за ниво на
W4105
мед 230B
W4107

Сонда на помпа за мед
Сондата и помпата са изработени заедно
Приспособлението позволява изпомпването на меда
от варели.

Спецификация:
»» Нагревател с мощност
2,2кВт
»» Захранване 400 B
»» Ефективността варира
от 1500 до 3000 л/час
»» Обороти 2800 об./мин

W20210S

visit www.lyson.com.pl to see more
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Машина за пълнене на мед и автоматична
въртяща се маса

Гаранция

2 години

Устройство на мултифункционалната
машина
»» устройство за пълнене, изпомпване и креммед
»» педал за стартиране на пълненето
»» конектор за маркуч
»» клема за маркуч
»» конектор за свързване на маркуча с помпата
»» маркуч 1,5 м
Технически данни:

»» Самозасмукваща помпа с бавно изпомпване

със силиконов ротор

»» оборудване, контролирано от компютърно

оборудване
»» Напълва около 350 буркана от 500 гр. на час
»» Точност на пълнене +/- 1гр
»» капацитет на пълнене 4 g - 45 kg
»» може да се използва и като помпа
»» всички части, влизащи в контакт с мед, са
изработени от неръждаема стомана или
материали за контакт с храна
»» медът не капе при пълненето на кутии
»» 230 V / 180 W захранване
ID

Название

W204001

Машина за пълнене на мед, със стойка
Бутилираща машина за медПрофесионална линия

W204003

W204001

W204003

Помпа-дозатор с подвижна мини-маса
Размер на устройството:
»» дължина: 81 см
»» ширина на основата : 50 см
»» височина: 63,5 см
»» Диаметър на
въртящата се
масата: 60 см
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Чрез намаляване на размерите на масата и стойката
устройството се дава възможност за използването
му в малки помещения. А също така се облекчава
обслужването и от един човек в процеса на пълнене
на бурканите.
ID

Название

W204012

Малка въртяща се маса
Бутилираща машина за мед с малка въртяща се маса

W204013

MADE IN POLAND

Машина за пълнене на мед с автоматична
въртяща се маса

Гаранция

2 години

Автоматичната маса е устройство, предназначено за
пълнене на буркани.
Устройството се състои от:

»» Ниска маса, която дава възможност да се регулира височината на

оборудването.Тя е снабдена с колелца.

»» Работната повърхност е изработена от неръждаема стомана.
»» Масата е разделена на две части. Едната е за празни буркани, а

другата - за напълнените.

»» Пулт за управление с контролер регулира движението на масата.

W204010

Автоматична въртяща маса за
машината за пълнене

W204002

Технически параметри:
»» Диаметър в горната част - Ø 90
см, В
 исочина: 82 см
»» Размерът на бурканите е от: мин.
3 см в диаметър и височина 4,5
см до диаметър 15 см и височина
30 см.
»» Захранване: 230 B / 180Вт

W204002P

Машина за пълнене на мед с автоматична въртяща се маса - CLASSIC Line

Машина за пълнене на мед с автоматична въртяща се маса
ПРЕМИУМ

Линия за бутилиране на мед

W204004

Линия за бутилиране
на мед

Линията се състои от комплект оборудване:

»» две въртящи маси Ø 900 мм,
»» дозатор
»» линия с дължина 2000 мм, по която се движат бур-

каните.
Параметри на устройството:
»» Обща дължина 3,8 м
Устройството е проектирано така, че един човек може
бързо и ефективно да се справи с процеса на напъл- »» Всеки елемент има отделно управление
»» Мощност на масата:
ване на бурканите с мед.
120Вт/бр
Лентовият транспортьор автоматично придвижва и
»» Мощност на дозатора 1,5 кВт
спира празните буркани под дозатора.
»» Маси и дозатор, изработени от неръждаема кисеЛинията обслужва бурканчета с капацитет от 250 до
линно устойчива стомана
1250 грама, и се характеризира с висока производителност при напълване на големи буркани, благодаре- »» Линията е поставена на стойка оборудвана с колела.
ние на приложения голям ротор в дозатора.
visit www.lyson.com.pl to see more
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Модул за залепване на етикети – допълнителна опция към автоматичната
линия за бутилиране на мед
Модулът е съвместим с линията за пълнене на буркани W204004. Той осигурява автоматично поставяне
върху бурканите самозалепващи се етикети, което
повишава ефективността на работата. Оборудването
е проектирано да работи с буркани с вместимост от
250г до 1250г.
Снабдено е със съвременен микропроцесорен панел
за управление. Има също фотоелектронни датчици за
проверка правилното залепване на етикетите и разполагането на бурканите. Ефективността на работата е
в зависимост от скоростта на работа на дозатора.
Основни характеристики на модул за залепване
на етикети:
»» транспортьор на буркани с регулиране на скоростта
»» странични ограничители на бурканите с регулируемо разстояние
»» подавач на етикети
»» пневматичен сепаратор на буркани
»» етикетиране на буркани с обем от 250г до 1250г
Технически данни:
»» подходящи етикети: самозалепващи
»» максимална височина на етикета:
120мм
»» диаметър на рулото с етикетите по
външния край: 240мм
»» диаметър на рулото с етикетите по
вътрешния край: 40 – 76мм
»» работно налягане на пневматиката: Габарити (мм):
2 – 4 бара
»» дължина: 750
»» подавачи на етикетите: неръжда»» ширина: 900
еми, алуминиево-полиуретанови
»» височина(см):
»» захранване 230В/50Хц
950

W4086

Отопляем резервоара с обем 100 литра

Двукамерен отопляем резервоар

Отопляемия резервоар е предназначен за подържане
на адекватна температура на меда при пълненето
на бурканите. Устройството е притежава 5/4“
цилиндричен кран и с електронен сензор за нивото
който спира помпата при достигането на определено
ниво.

Двукамерния отопляем резервоар е предназначен да
подържа адекватна температура при пълненето на
бурканите.
Той се състой от две отделни камери по 150 литра
всеки.Устройството притежава два 6/4“ сферични крана, електронен сензор за нивото, който спира помпата
при достигане на определено ниво.

Захранване 230 B
Мощност 440Вт

Захранване 230 волта
Мощност 750 Вт

W7052
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Дехидрализатор на мед
Хидрализатора е предназначен за изпаряване на излишното количество
вода в меда. Тя не трябва да превишава 18%. За да се предпази новодобития мед от разваляне тя трябва да си извлече. Кондензатора извлича
водата от меда чрез повишаване на затоплен въздух и завъртане на меда
в устройството със скорост 9 оборота в минута.
ID

Название

W4021

Дехидратор за мед (300 кг) ~215л
Дехидратор за мед (150 кг) ~110л

W4020
W4020

Технически параметри:
»» Мощност на отопление:
1200W / 230V
»» Мотор: 370W
»» диаметър на дисковете:
Ø620 мм
»» 9 оборота в минута/мин
»» Размери:
1300×1030×1240 мм
»» Производителност: 2-3%
за 10-12 ч.

W4021

Технически параметри:

»» Мощност на отопление:

1200W / 230V

»» Мотор: 750W
»» диаметър на дисковете:

Ø620 мм

»» 7,2 оборота в минута/мин
»» Размери:

1800×1030×1270 мм

»» Производителност:

2% за 10-12 ч.

Опция за дехидратор на мед
W4020 и W4021 - кондензатор W4022

visit www.lyson.com.pl to see more
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Матуратор
неръждаем
обем, л (кг)

диаметър

Дебелина на
стоманата

височина

Клапан

30 л (~40 кг)

400 мм

0,6 мм

300 мм

Пластмасов 6/4”

50 л (~70 кг)

400 мм

0,6 мм

440 мм

Пластмасов 6/4”

70 л (~95 кг)

400 мм

0,6 мм

610 мм

Пластмасов 6/4”

100 л (~135 кг)

500 мм

0,6 мм

610 мм

Пластмасов 6/4”

0,6 мм

730 мм

Пластмасов 2”
Пластмасов 2”

150 л (~205 кг)

500 мм

200 л (~270 кг)

600 мм

0,6 мм

730 мм

300 л (~405 кг)

650 мм

0,8 мм

885 мм

Пластмасов 2”

обем, л (кг)

диаметър

Дебелина на
стоманата

височина

Клапан

30 л (~40 кг)

400 мм

0,6 мм

300 мм

Неръждаем 6/4”

50 л (~70 кг)

400 мм

0,6 мм

440 мм

Неръждаем 6/4”

70 л (~95 кг)

400 мм

0,6 мм

610 мм

Неръждаем 6/4”

100 л (~135 кг)

500 мм

0,6 мм

610 мм

Неръждаем 6/4”

150 л (~205 кг)

500 мм

0,6 мм

810 мм

Неръждаем 2”

200 л (~270 кг)

600 мм

0,6 мм

730 мм

Неръждаем 2”

300 л (~405 кг)

650 мм

0,8 мм

885 мм

Неръждаем 2”

обем, л (кг)

диаметър

Дебелина на
стоманата

височина

Клапан

30 л (~40 кг)

400 мм

0,6 мм

460 мм

Неръждаем 6/4”

50 л (~70 кг)

400 мм

0,6 мм

595 мм

Неръждаем 6/4”

70 л (~95 кг)

400 мм

0,6 мм

765 мм

Неръждаем 6/4”

100 л (~135 кг)

500 мм

0,6 мм

780 мм

Неръждаем 6/4”

150 л (~205 кг)

500 мм

0,6 мм

995 мм

Неръждаем 2”

200 л (~270 кг)

600 мм

0,6 мм

920 мм

Неръждаем 2”

Дъното на резервоарите на линията PREMIUM е с форма на конус, изработена от стомана с дебелина 0,8 мм

Матуратор неръждаем „OPTIMA LINE”
ID

optima
Название

7028_RU Матуратор неръждаем 30l,
(~40 kg) кран 6/4”

7034_RU Матуратор неръждаем 50l,
(~70 kg) кран 6/4”

7035_RU Матуратор неръждаем 70l,
(~95 kg) кран 6/4”

7036_RU Матуратор неръждаем 100l,
(~135 kg) кран 6/4”

7039_RU Матуратор неръждаем 150l,
(~205 kg) кран 2”

7037_RU Матуратор неръждаем 200l,
(~270 kg) кран 2”

7050_RU Матуратор неръждаем 300l,
(~405 kg) кран 2”

Отличителна черта на матуратарите от линия
„Оптима” се явява пластмасовия кран,който се поставя самостоятелно.
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Неръждаем матуратор
с неръждаем кран
ID

7028N

Название

Матуратор от неръждаема стомана 30 л.
с кран 6/4”(Ø400, H 300)

7028NU Матуратор от неръждаема стомана 30 л.
с кран 6/4”(Ø400, H 300), с дръжки

7034N

Матуратор от неръждаема стомана 50 л.
с кран 6/4”(Ø400, H 440)

7034NU Матуратор от неръждаема стомана 50 л.
с кран 6/4”(Ø400, H 440), с дръжки

7035N

Матуратор от неръждаема стомана 70 л.
с кран 6/4” (Ø 400, H 610)

7035NU Матуратор от неръждаема стомана 70 л.
с кран 6/4” (Ø 400, H 610), с дръжки

7036N

Матуратор от неръждаема стомана 100 л.
с кран 6/4” (Ø 500, H 610)

7036NU Матуратор от неръждаема стомана 100 л.
с кран 6/4” (Ø 500, H 610), с дръжки

7039N

Матуратор от неръждаема стомана 150 л.
с кран 2” (Ø500, H 810)

7039NU Матуратор от неръждаема стомана 150 л.
с кран 2” (Ø500, H 810), с дръжки

7037N

Матуратор от неръждаема стомана 200 л.
с кран 2” (Ø600, H 730)

7037NU Матуратор от неръждаема стомана 200 л.
с кран 2” (Ø600, H 730), с дръжки

7050N

Матуратор от неръждаема стомана 300 л.
с кран 2” (Ø650, H 885)

7050NU Матуратор от неръждаема стомана 300 л.
с кран 2” (Ø650, H 885), с дръжки

W7016A Неръждаем матуратор 200 л.
(270 кг мед) Кран 2” цола на база бъчва

Стоманен резервоар с хоризонтално сито
Ситата за
филтрирае
на мед са
направени от
неръждаема
стомана

Ситата са
проектирани
с различен
диаметър от
400 до 650 мм.

7034N_S
7034NU_S
7035N_S
7035NU_S
7036N_S
7036NU_S
7039N_S
7039NU_S
7037N_S

ID

Название

7028N_S
7028NU_S

Неръждаем стоманен матуратор 30 л.

с хоризонтално сито със стоманен кран 6/4“, (Ø 400, Н 300)

Неръждаем стоманен матуратор 30л

с хоризонтално сито,стоманен кран 6/4“, (Ø 400, Н 300)
с дръжки
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7037NU_S
7050N_S
7050NU_S

Неръждаем стоманен матуратор 50 л.

с хоризонтално сито стоманен кран 6/4“ (Ø 400, Н 440)

Неръждаем стоманен матуратор 50 л.

с хоризонтално сито, стоманен кран 6/4“ (Ø 400, Н 440)
с дръжки.

Неръждаем стоманен матуратор 70 л.

с хоризонтално сито, стоманен кран 6/4“, (Ø 400, Н 610)

Неръждаем стоманен матуратор 70 л.

с хоризонтално сито, стоманен кран 6/4“, (Ø 400, Н 610)
с дръжки

Неръгдаем стоманен матуратор 100л.

с хоризонтално сито, стоманен кран 6/4“ (Ø 500, Н 610)

Неръждаем стоманен матуратор 100л.
с хоризонтално сито, стоманен кран 6/4“, (Ø 500, Н610)
с дръжки

Неръждаем стоманен матуратор 150 л.
с хоризонтално сито, стоманен кран 2”, (Ø 500, Н 810)

Неръждаем стоманен матуратор 150 л.
с хоризонтално сито, стоманен кран 2“, (Ø 500, Н810),
с дръжки

Неръждаем стоманен матуратор 200 л.
с хоризонтално сито, стоманен кран 2”, (Ø600, H 730)

Неръждаем стоманен матуратор 200 л.
с хоризонтално сито, стоманен кран 2“ (Ø 600, Н 730)
с дръжки

Неръждаем стоманен матуратор 300 л.
с хоризонтално сито, стоманен кран 2“, (Ø 650,.Н 885)

Неръждаем стоманен матуратор 300 л.
с хоризонтално сито, стоманен кран 2“, (Ø 650, Н 885)
с дръжки
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Матуратори от неръждаема стомана
“Premium Line”
Матураторите “Premium line”се състоят от:

»» Барабан с капак
»» Матураторите са изработени от полирана стомана с

дебелина 0,6 мм

»» Дъното е конично, което позволява по-лесно отича-

не на меда
Дебелина на дъното:
»» 0,6 мм за матуратори с капацитет 30 л.,50 л. и 70 л.
»» 08.мм за матуратори с капацитет100 л. 150 л. и
200 л.
Кръглата неръждаема стойка е заварена към матуратора. На дъното на утаителя има прикрепена тръба за
мед. Свързана е със стената на утаителя и завършва
с кран. Матураторите са оборудвани със стоманени
капаци,.Към тях има гумени уплътнения и скоби за
закрепване..
ID

W71P
W72P
W73P
W74P
W75P
W76P

Название

Неръждаем матуратор 30 л.”Premium”. с
конично дъно, кран 6/4”, с дръжки Ø 400 и
обща височина H: 460 мм
Неръждаем матуратор 50 л.”Premium”. с
конично дъно, кран 6/4” с дръжки, Ø 400 мм и
обща височина Н: 595 мм
Неръждаем матуратор 70 л. ”Premium”. с
конично дъно кран 6/4” с дръжки, Ø 400 мм и
обща височина H: 765 мм.
Неръждаем матуратор 100 л. ”Premium” с
конично дъно, кран 6/4” с дръжки, Ø 500 и
обща височина H: 780 мм
Неръждаем матуратор 150 л. ”Premium” с
конично дъно, кран 2” с дръжки Ø 500 и обща
височина Н: 995 мм
Неръждаем матуратор 200 л. ”Premium” с конично дъно, кран 2” с дръжки (Ø 600 и обща
височина H: 920 мм

Матуратори

от неръждаема стомана

ID

4043A
4043D
4043C
4043B

Название

Матуратор от неръждаема стомана
с подгряване, 50 л
Матуратор от неръждаема стомана
с подгряване, 70 л
Матуратор от неръждаема стомана
с подгряване,100 л
Матуратор от неръждаема стомана
с подгряване, 200 л

W32060P Стойка за матуратор 50, 70 л
W3206P

Стойка за матуратор 100 л

W320600P Стойка за матуратор 200 л
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Резервоари - допълнителни опции и аксесоари
Ръчен изпускателен клапан

Пневматичен клапан за изтичане

Технически
характеристики:
»» Конусовиден клапан
от неръждаема стомана с 5/4”, 6/4” и 2”
»» рамо от неръждаема
стомана с опора

неръждаема стомана с 5/4”,
6/4” и 2”
»» тръбопроводи
»» Крачен педал - въздушен
»» Клапан за свързване – въздушен

Код

Код

Название

W4010

Ръчен клапан за изтичане 5/4”, 6/4”
Ръчен клапан за изтичане 2”

W4010Z

Технически характеристики:

»» Конусовиден клапан от

Стойка за матуратор

Название

W4011
W4011Z

Изпускателен клапан пневматичен 5/4”,
6/4”
Изпускателен клапан пневматичен 2”

Сита от
неръждаема
стомана

ID

Название

ID

Название

W32050N

Стойка за матуратор 30 л, 50л или 70 л

W32060N

Стойка за матуратор 100 л, 150л

W7021

W3206N

Стойка за матуратор 200 л

W7020

W320600N

Стойка за матуратор 300 л

W7023

сито от неръждаема стомана, за матуратор 30-70 л
сито от неръждаема стомана, за матуратор 100, 150 л
сито от неръждаема стомана, за матуратор 200л
сито от неръждаема стомана, за матуратор 300л

W7022

Дръжки за резервоари
ID

Название

UCHWYTODS_30_70

Дръжки за 30-70 литров резервоар с обръч

UCHWYTODS_100_150 Дръжки за резервоар 100-150 л с обръч

Загряващ капак за матуратори
технически п
 араметри:
»» Мощност 1кВт
»» Матуратор 150 л
»» Температурен диапазон от
30°C до 120°C
»» неръждаема стоманена
ламарина H18, дебелина
0,8 мм

UCHWYTODS_200

Дръжки за резервоар 200 л с обръч

UCHWYTODS_300

Дръжки за резервоар 300 л с обръч

Приспособление за пълнене на буркани
от матуратор
Приспособление за пълнене на буркани от матуратор с допълнителен рафт
Предназначено е да облекчава работата при пълнене на буркани

LP4004
45

W5010

Приспособление за пълнене на буркани
от матуратор

cм

20 cм

15

,5
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cм

50,5

cм
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Неръждаем матуратор с отопление
и възможност за крем мед
Неръждаем матуратор 100 кг / 200 кг:
»» Показване на температурата
селинно устойчива стомана
»» Авариен кран
»» 230 V захранване
»» Клапан на отопляемия корпус
»» Мощност на затопляне
1/2”
2000W
»» Изпускателен клапан 6/4”
»» Термостат с температурен
»» Дръжки
контрол 0-80ºC
»» Резервоар - неръждаема ки-

Код

Название

Матуратор от неръждаема стомана 100 кг с неръждаем
кран 6/4” с отопление, с дръжки
Матуратор от неръждаема стомана 200 кг с неръждаем
W7057
кран 6/4” с отопление, с дръжки
Бъркалка за монтиране на матуратор 100 кг с подгряваW7056_M
не, с дръжки (W7056)
Бъркалка за монтиране на матуратор 200 кг с подгряваW7057_M
не, с дръжки (W7057)
W7056

Резервоар от неръждаема стомана

»» Всички резервоари са изработени от полирана

неръждаема стомана с дебелина 2 мм.

»» Дъното е конично, за ускоряване процеса на оттичане.
»» Кран 2 “е монтиран в долната част. Резервоарите са

оборудвани със стойка и капак от неръждаема стомана.

ID

Название

Резервоар от неръждаема стомана 500L (675 кг) с неръждаем капак и вградена стойка
Резервоар от неръждаема стомана 500L (675 кг) с отопление, неръждаем капак и вградена стойка
Резервоар от неръждаема стомана 500L (675 кг) с пластмасово покритие, вградена стойка
W852M
и бъркалка
Резервоар от неръждаема стомана 500L (675 кг) с отопление, пластмасов капак, вградена стойка
W852MP
и бъркалка
W853
Резервоар от неръждаема стомана 1000 л (~ 1350 кг) с неръждаем капак и вградена стойка
Резервоар от неръждаема стомана 1000 л (~ 1350 кг) с отопление, неръждаем капак и вградена
W853P
стойка
Резервоар от неръждаема стомана 1000 л (~ 1350 кг) с пластмасов капак, вградена стойка
W853M
и бъркалка
W853MP Резервоар от неръждаема стомана 1000 л (~ 1350 кг) с отопление, пластмасов капак, и бъркалка
W854
Резервоар от неръждаема стомана 2000 л (~ 2700 кг) с неръждаем капак и вградена стойка
Резервоар от неръждаема стомана 2000 л (~ 2700 кг) с отопление, неръждаем капак и вградена
W854P
стойка
Резервоар от неръждаема стомана 2000 л (~ 2700 кг) с пластмасово покритие, вградена стойка
W854M
и бъркалка
Резервоар от неръждаема стомана 2000 л (~ 2700 кг) с отопление, пластмасов капак, вградена
W854MP
стойка и бъркалка
W852
W852P
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Полипропиленови кофи

Кранове
7007

Полипропиленова
кофа 10 л
3033

Кран пластмаса 6/4”

3000

Кран пластмаса 2”

Комплект уплътнители
0035

за кран 2”

7005

Полипропиленова
кофа 31,5 л

0034

за кран 6/4’’

7006

Полипропиленова
кофа 18 л

Полипропиленов матуратор
с пластмасов кран

W7003
ID

Название

W70070 Матуратор полипропиленов – 11,3 л с кран 6/4”
W7003 Матуратор полипропиленов – 17,7 л с кран 6/4”
W7004 Матуратор полипропиленов – 31,5 л с кран 2”
visit www.lyson.com.pl to see more

50900

5090

Клапа за кран 6/4”
- пластмаса

Клапа за
кран 2” пластмаса

Неръждаем кран

3140A

Неръждаема клапа за кран

31400

Неръждаема клапа за кран

(5мм)
(3мм)

ID

Название

W40320

Неръждаем кран 5/4” вътрешна резба

W4032

Неръждаем кран 5/4” външна резба

W40840

Неръждаем кран 6/4” вътрешна резба

W4084

Неръждаем кран 6/4” външна резба

W40850

Неръждаем кран 2” вътрешна резба

W4085

Неръждаем кран 2” външна резба
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Неръждаем варел

3227

Чувал
за варели

»» диаметър: 550 мм
»» височина: 890 мм
»» Изработена от кисели-

ноустойчива стомана с
дебелина 1 мм
»» Затворена с капак и
допълнителна стоманена лента закрепена с 2
болта

W7016

Повдигач за варели

Ротационен захват за варели

Особеност на повдигача:
»» Напрежение 12 V/
Батерия 44АН,440А
»» Лебедка
»» Ръчно накланяне
на варела
»» Височина 120 cм
»» Ширина 92 см
»» Дълбочина 60 см

W4301

Повдигач за
варели

W4302

Ротационен захват
за варели

W4303

Въртящо
захващане за два
варела

Дръжка за пренасяне
на варели

Дръжка за пренасяне на
варели

Приспособление за отцеждане

W4009

W4008

Неръждаема бъркалка
перка Ø 9.5 см

5023

ø 40 мм

5024

ø 50 мм

5025

ø 60 мм

Лопата, шпатули и стъргалки за мед
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W4068

Стъргало
(голямо),
боядисано

10

W32601

Неръждаема
Ø 40

Неръждаема Ø 50

W3260

боядисан Ø 40

cм

Лопата, неръждаема
м

10 c

7,

5

cм
15

W4079

cм

3,5 cм

41

3,5 cм

3,5 cм

41 cм

Стъргало
(голямо),
неръждаемо

W32600

Маркучи

Ø 6 см, Неръждаема
бъркалка тирбушон

W4039

Стойка за маркуч на помпа

Стойка за
окачване
на кофа за
доизтичане
на меда,
боядисана

Стойка
за окачване на кофа
за доизтичане на
меда, неръждаема

м

Количка за варели

W3204

W32040

15 c

wózek4

W4069

3,5 cм

4300

Предназначение - за работа при
разтоварване, технологични
процеси и транспорт. Тя
се използва за вертикално
преместване на варели с
помощта на мотокар. Улеснява
подреждането на варелите
близо един до друг. Перфектна
за палетизиране. Лесна за
използване. Капацитет до 685 кг.

7,

cм

Стъргало (малко),
боядисано

5

cм

W4030

Стъргало (малко),
неръждаема стомана
MADE IN POLAND

Сита

4098

Изпъкнало двойно сито,
метално, Ø 20,5 см

4013

Двойно сито, метално,
Ø 20,5 см

4034

Еденично сито, неръждаемо изпъкнало, Ø 20,5 см

4030

Еденично сито,
метално изпъкнало,
Ø 20,5 см

3222

Сито
конусовидно,
Ø 29,5 см, H - 39 см

4100

Сито неръждаемо –
двойно, изпъкнало,
Ø 20,5 см

4007

Сито неръждаемо двойно, Ø 20,5 см

4006

Сито неръждаемо – единично, Ø 20,5 см

4014

Единично сито,
метално, Ø 20,5 см

3222A

Сито конусовидно,
Ø 31 см, H - 23 cсм

32220

3222B

Сито конусовидно
Ø 62,5 см, H - 29 см

Сито конусовидно за
варел ,Ø 62,5 см, H 29 см

4058

3069

двойно сито
найлоново, Ø 29 см

Сито
конусовидно
със стойка,
Ø 29,5 см

3068

3068 Сито пластмасово Ø19 см
W3221

Стойка за конусовидно
сито

3164 Сито пластмасово Ø30 см
3166 Сито пластмасово Ø40 см

visit www.lyson.com.pl to see more

W3222
W3222

Стойка за
цилиндрично сито
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Сито за мед

Вертикалното сито се използва за филтриране на меда,
който тече директно от центрофугата. То е снабдено с филтриращи сита направени от перфорирана неръждаема
стомана, с различни диаметри на отворите, което позволява
прецизно филтриране на течащия мед. Предлага се в две
разновидности - с подгряване и без подгряване. Ситото
с подгряване е снабдено с нагреватели термостат, който
позволява задаване на желаната температура. Това води до
много по-ефективно филтриране.
Ситото може допълнително да бъде снабдено с плаващ
превключвател, който взаимодейства с помпата за мед
и контролира нивото на меда в ситото, като автоматично
изключва и включва помпата.
ID

Название

W2084

Вертикално сито, без отопление, 1000 мм
Вертикално сито, без отопление, 1500 мм
Сито, 50 л

W2082A
W2001
ID

Название

W2081A

Вертикално сито с подгряване, 1000 мм
Вертикално сито с подгряване, 1500 мм

W2081

Технически параметри:

W2081A
Външни размери:
1000 мм:
дължина: 1140 мм,
широчина: 510 мм,
Височина: 350 мм

Вътрешни размери:
1000 мм:
дължина: 1000 мм,
широчина: 410 мм,
Височина: 300 мм

1500 мм:
дължина: 1640 мм,
широчина: 510 мм,
Височина: 350 мм

1500 мм:
дължина: 1500 мм,
широчина: 410 мм,
Височина: 300 мм

Филтър за мед с варел

»» дължина: 1000 или 1500 мм
»» брой на отделенията: 4
»» Количество на филтрите (405×295 мм): 5 като три от тях

са с диаметър на отворите -3 мм а два са с диаметър от
0.1 мм
»» брой на крановете: 1x 5/4“
»» вид кран: сферичен
»» захранване: 230 B / 50 Hz,
»» амплитуда на задаваната температура: 30-55º
»» мощност на нагряване:
230B / 440 Вт (за дължина 1000 мм),
230B / 520 Вт (за дължина 1500 мм)
Технически параметри:

»»обем на варела 200 л
»»мощност на помпата 0,37kW
»»производителност 900 л / ч
»»механичен сензор за нивото на меда

Принцип на работа:
1) Свържете маркуча към горната част на
резервоара и помпата, която подава мед
в резервоара (в комплекта има резервен
накрайник за помпата)
2) Свъражете маркуча към помпата на резервоара а другия край поставете в допълнителен резервоар
3) Свържете всички елементи и започнете
филтрирането
След филтриране, оборудването може да се
почисти чрез свързване на маркуча от помпата към горната част на резервоара–резервоарът трябва първо да се напълни с вода.

80

Код

Название

W370

Филтър за мед с варел

MADE IN POLAND

Филтър за мед (Матуратор)

Гаранция

2 години

W360

Филтър мед

FILTR_W360

Найлонова
филтърна
вложка за
филтър
(W360)

FILTR_W360

Пример на използване на филтъра.
Масата не е част от
устройството, продава се отделно.

Състои се от две профилирани тръби от неръждаема киселинно устойчива стомана с диаметър 48мм (6/4“).
Вертикалната тръба е завършена с конектор за да се улесни
налагането на маркуча от помпата към филтъра. Хоризонталната тръба е оборудвана с 4 дюзи с диаметър 42 мм (5/4“) със
сферични кранове и гъвкави сита. Всичко това се монтира на
четири крака с регулируемо разстояние, така че да можете да
го монтирате към всички видове маси за отваряне на пчелни
пити.
Всеки от четирите индивидуални филтри може да бъде добавен или изключен чрез завъртане на съответния вентил.
Това се използва по време на почистване на отделните филтри. Отделните части са изработени от неръждаема стомана.
Устройството е удобно за монтиране, транспорт и почистване,
като избрани части могат лесно да бъдат разделени.Филтърът
може да се монтира на маса с дължина 1000 или 1500 мм.

Филтър под налягане за мед

Гаранция

2 години

Вертикален филтър под
налягане с висока филтрираща
площ, предназначен за студена
филтрация на мед.
Стандартно всички елементи на
филтъра под налягане (корпус,
дъно, перфориран филтър,
съединители и т.н.) са изработени
от висококачествена неръждаема
киселинно устойчива стомана.
W365

Филтър под налягане за мед

Вътре в устройството е перфориран филтър във формата на цилиндър
с диаметър 120мм и дължина 1000 мм. Диаметърът на филтриращите
отвори е 1 мм.
Медът с помощта на помпа се препомпва във филтъра, а налягането
вътре се контролира от специален датчик, изключващ помпата след
напълване на филтъра.
Устройството разполага с конектор SMS позволяващи на изваждане и
изчистване на филтъра.
Комплектът съдържа два вида ключове, един за филтъра, а другият
за входно-изходните отвори. Контролерът обслужва работа на помпи в
режима 230 B и 400 B.

visit www.lyson.com.pl to see more
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Нагревател за декристализация

Гаранция

2 години
Височина,
Диаметър на
(до това ниво нагревателя може
нагревателя
да бъде потопен)
25 см
84 см
33 см
84 см
50 см
90 см

Обща
височина
101 см
101 см
110 см

W3207

ID

W3208

Ø50 см, 4 x 375 Вт

Ø33 см, 2 x 500 Вт

Ø25 см, 2 x 400 Вт

Температурен регулатор
с цифров дисплей

W3210

Название

W3207 Нагревател за декристализация Ø25 см, 2×400 Вт
W3208 Нагревател за декристализация Ø33 см, 2×500 Вт
W3210 Нагревател за декристализация Ø50 см, 4×375 Вт

OPTIMA Line
Спирала за
декристализация

»» Скала на температурата

до 90°C
»» Захранване 230В

optima

ID

Название

Спирала за декристализация Ø25мм,
800Вт
Спирала за декристализация Ø33мм
W3208_OL
1000Вт
Спирала за декристализация Ø50мм
W3210_OL
1600 Вт
W3207_OL
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Корпусен нагревател

Нагревателя е изработен от неръждаема стомана
и може да бъде използван, за да се загрее корпус с
рамки ако няма отопление на работното място. Нагревателя може да се използва с 12-рамкови корпуси
на Дадант, Лангстрот или Великополски тип кошери.
Той е подходящ и за други корпуси ако се използват
вложки за промяна на размера. Преди началото на
разпечатване на питите и центрофугирането им,
корпусът трябва бъде поставен за загряване в продължение на няколко часа. Топлият въздух преминава около рамките и ги подгрява за улесняване на
разпечатването и центрофугирането им.
технически
параметри:
»» Напрежение 230 B
»» Мощност 300 W
»» Температурна диапазон 30-55°C
»» Корпусния нагревател е изработена
от слоест корпус
и е подсилен от
неръждаема стомана Има подвижено
чекмедже и рафт за
буркани
»» размери:
W3012
650×470×260 мм
MADE IN POLAND

Декристализация

Гаранция

2 години

Електронен терморегулатор
Електронният
температурен
контролер е
оборудван с
7-сегментен
светодиоден
дисплей за лесно отчитане на
температурата. Температурният
контрол е в диапазона от 30-55 градуса
по Целзий, точността на измерването
е +/- 1,5 ° C.
Температурата е закръглена до цели
градуси. Работното време на главното
управление е от 1 до 96 часа, след
което устройството се изключва.
Управлението има вградена функция за
предварително подгряване в течение
0-60 минути при температура от 30-40
градуса по Целзий. След завършване
на режима на предварително
подгряване управлението се
превключва към основния режим
на работа. Управлението на
контролера и нагревателния елемент
се сигнализира от два светодиода
(оранжево и червено).

Мини шкаф за
декристализация 65 л

Мини шкаф за
декристализация 90 л

Мини шкаф за
декристализация 490 л

W2041

W204100

W204100A

65л

90л

490л

Мощност

100 Вт.

100 Вт.

1000 Вт.

Регулация на
температурата

30-55°C

30-55°C

30-55°C

Название
ID
Обем

Вътрешни
размери
Външни
размери

340×520×320 мм

(Ширина × височина× дълбочина)

500×740×520 мм

(Ширина × височина× дълбочина)

380×540×340 мм

(Ширина × височина× дълбочина)

550×810×440 мм

690×1010×740 мм

(Ширина × височина× дълбочина)

875×1205×865 мм

(Ширина × височина× дълбочина)

(Ширина × височина× дълбочина)

W40780

W40781

Камера за декристализация на варели

ID
Обем

Варел 300 кг

Палет 120×120 см.

Мощност

2000 Вт.

2000 Вт.

Регулация на
температурата

30-55°C

30-55°C

Вътрешни
размери

W40780

910×1220×1290 мм

(Ширина × височина× дълбочина)

Външни
размери

1135×1290×1535 мм

(Ширина × височина× дълбочина)

1310×1220×1290 мм

(Ширина × височина× дълбочина)

1520×1290×1535 мм

(Ширина × височина× дълбочина)

Прозрачен подгревател за мед с обем 29 л.
Технически характеристики:

»» Напрежение 230 в.
»» Мощност на подгряване 150 вата
»» температурна скала 30-55 гр.
»» Клапан за изливане на меда 5/4”
»» обем 40 кг.
»» Основата на уреда е изработена

от неръждаема стомана, а стените
са изработени от безцветна тръба
РММА ХТ
»» диаметър 250 мм,височина – 700 мм

W5020

Уреда за меда е с подгряващо се дънои прозрачни
стени изработени от тествана материя РММА ХТ
и неръждаема антикорозсонна стомана. Уреда е
снабден с клапан за изливане на меда и регулатор на
температурата, която се подържа на нива безопасни
за качеството на меда.
Преимуществата на този уред се заключават в това,
че меда се съхранява в течно състояние, което
позволява да се предлага течен мед на пчелина или
в магазините.
visit www.lyson.com.pl to see more

83

Разпечатване

4203

Вилица за разпечатване
с неръждаеми игли
от стомана и пластмасова дръжка

4022

4200

4202

Вилица за разпечатване с повдигнати зъбци,
дървена дръжка

Разпечатваща вилица (дървена дръжка,
прави зъбци)

Вилица за разпечатване огънати игли от
неръждаема стомана, пластмасова дръжка

4040

Нож
за разпечатване

302700
3027000

Валяк за разпечатване на сгъстен
мед, пластмасови зъбци

Малък валяк
за разпечатване
на сгъстен мед,
пластмасови зъбци

30270
30280

Прибор за разпечатване на
сгъстен мед

Прибор
за разхлабване
на гъсти медове „Валек” малък

3027

Валяк за разпечатване на сгъстен
мед, метални зъбци

Маса за разпечатване
с пластмасова ваничка

ID

Название

Маса за разпечатване

W4048N с пластмасова ваничка
(вис. 100мм, неръждаемо сито)

W4048

Маса за разпечатване
с пластмасова ваничка
(вис.100мм, пластмасово сито)

Маса за разпечатване

W4049N с пластмасова ваничка
(вис. 200мм, неръждаемо сито)

W4049

Маса за разпечатване
с пластмасова ваничка
(вис. 200мм, пластмасово сито)

Маса за разпечатване

W4050N с пластмасова ваничка
(вис. 300мм, неръждаемо сито)

W4050
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Маса за разпечатване
с пластмасова ваничка
(вис. 300мм, пластмасово сито)

MADE IN POLAND

Вана за разпечатване

Табла за
разпечатване
(42×42×4 см)

W4044

Табла за
разпечатване,
неръждаема, (42×42×4 см)

W4071 - боядисан
W40710 - цинк

Вани за разпечатване
(неръждаемо сито)
W32330

Вана за разпечатване
пластмасова
сито неръждаемо В-100мм

Вани за разпечатване
(пластмасово сито)
W3233

Вана за разпечатване пластмасова
сито пластмасово В-100мм

W32340

W3234

сито неръждаемо В-200мм

сито пластмасово В-200мм

Вана за разпечатване
пластмасова

Вана за разпечатване пластмасова

Вана за разпечатване
пластмасова

Вана за разпечатване пластмасова

W32400

W3240

сито неръждаемо В-300мм

сито пластмасово В-300мм

Вана за разпечатване
Ваната за разпечатване се
състои от:
»» Пластмасова вана
(41 см × 61 см × 20,5 см)
»» Неръждаема перфорирана
подложка (вътрешен размер:
34,5 см × 55 см × 7 см)
»» Неръждаем капак с поставка
за рамките
W32401

вана за
разпечатване

вана за разпечатване със
станок

Вана за разпечатване

W4062 Вана за разпечатване, неръждаема, с кран 6/4“
32 с

м

Вана за разпечатване
с поставка

W32401S

44

м

37 с

60

см

см

17 см

W3340F

В комплекта:
с перфорация
»» пластмасова
6 мм
вана с 6/4-инчов
пластмасов кран »» Неръждаема
(41 x 61 x 30 cм)
поставка за
»» вътре в нея рамки
пластмасова вана
visit www.lyson.com.pl to see more

Ваната е изработена от неръждаема устойчива на киселина
стомана с дебелина 0,8мм, стойката за рамка от прът с дебелина
0,5мм. В стената е монтиран кран от неръждаема киселинно
устойчива стомана Ø 5/4”
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Маси за разпечатване
стандартни

Маса за разпечатване – стандартна:
»» Плоско дъно
»» Вграден кран на дъното за мед
»» Стойка за разпечатване на
питите
»» Перфорирано сито на дъното за
събиране на отпечатки
»» Има възможност за поръчване
на капак
Предлага се
и маса с колелца
с/у допълнително
заплащане.

Капака не влиза
в комплекта Може
да се поръча

Капаци за стандартни вани
W4045
PZ50
Вана за разпечатване 500 мм
500 мм
PZ75D
W4046A
Вана за разпечатване Дадант, 750 мм
Дадант, 750 мм
W4046A_LN Вана за разпечатване Лангстрот, 750 мм
PZ100D
Дадант, 1000 мм
W4046C
PZ150D
Вана за разпечатване Дадант, 1000 мм
Дадант, 1500 мм
W4046C_LN Вана за разпечатване Лангстрот, 1000 мм PZ75LN
Лангстрот, 750 мм
W4046B
PZ100LN
Вана за разпечатване Дадант, 1500 мм
Лангстрот, 1000 мм
W4046B_LN Вана за разпечатване Лангстрот, 1500 мм PZ150LN
Лангстрот, 1500 мм
ID

Название

Маси за разпечатване
подсилени

Маса за разпечатване – укрепена
на питите
»» Перфорирано сито разна масата
положено над дъното
»» Вграден кран на дъното »» Има възможност за
поръчване на капак
»» Стойка за разпечатване
»» Трапецовидно дъно
»» Регулация височината

Предлага се
и маса с колелца
с/у допълнително
заплащане.

ID

Капака не влиза
в комплекта Може
да се поръча

Название

Вана за разпечатване Дадант, 750 мм,
подсилена
Вана за разпечатване Лангстрот, 750 мм,
W40460A_LN
подсилена
Вана за разпечатване Дадант, 1000 мм,
W40460C
подсилена
Вана за разпечатване Лангстрот, 1000 мм,
W40460C_LN
подсилена
Вана за разпечатване Дадант, 1500 мм,
W40460B
подсилена
Вана за разпечатване Лангстрот, 1500 мм,
W40460B_LN
подсилена
W40460A
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Капаци за подсилени вани
PW75D
Дадант, 750 мм
PW100D
Дадант, 1000 мм
PW150D
Дадант, 1500 мм
PW75LN
Лангстрот, 750 мм
PW100LN
Лангстрот, 1000 мм
PW150LN
Лангстрот, 1500 мм
MADE IN POLAND

Разпечатващо устройство с парни ножове
Описание на разпечатващото
устройство с парни ножове за
разпечатване на пити с мед:
»» Ръчното приспособление за
разпечатванена пити се разполага върху маса за разпечатване с
дължина от 1000 мм
»» Ножа се загрява от генератор на
пара 1800 Вт, с което се ускорява
процеса на разпечатване
»» Има специално оборудван щит за
защита на ръцете.

W20960C

Параметри на масата за разпечатване върху
която се поставя парния нож:
»» Масата е от неръждаема стомана и е изработена с водещи ъгли за прикрепване на устройството към нея.
»» Може да се използва маса с размери 1000 мм
за рамки Дадан
ID

Название

W20960C

Маса за разпечатвне с парен нож,
1000 мм

Пример: Показана е конструкцията на двата уреда

visit www.lyson.com.pl to see more
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Разпечатване

Гаранция

2 години

Разпечатващата машина се използва за подготовка на запечатаните
рамки за центрофугиране. Тя е много ефективна и продуктивна.

Машината се
състои от:
1
2
»» разпечатваща
машина
»» маса с дължина 1500 мм с колелца
»» 2 решетъчни кошници за разпечатващите части
»» парен нагревател

1

Машина за механично разпечатване
»» Дадан - Блат
»» Лангстрот

Видове рамки:
»» Хофман
»» Стандартни
»» с разделители

Моторът за движение на
ножовете на разпечатващата машина:
»» 400 B / 180 Вт

Механична разпечатваща машина
с ръчно подаване на рамките

»» волтаж на захранването - 230 B / 50 Hz
»» мощност на мотора за задвижване на

ножовете - 0,18 кВт

»» волтаж на захранването на парния

генератор - 230 B

»» Мощност на нагряване на парния генератор

- 2000 Вт

»» капацитет на резервоара за парния

генератор - 4 л.

»» време за генериране на пàрата - 15 мин.
»» време за работа на парния генератор -

1 час

Парогенератор
за отопление
на ножове с
посочен минимум
и максимум за
нивото на водата

ОПЦИЯ C
Рамка
за ръчно
подаване
на пити

W20960

ID

Название

Разпечатваща машина
W20960
С ръчно подаване
W2096C

Опция С
Рамка за ръчно подаване на пити
НОВИ НОЖОВЕ !!!

Нови подобрени
ножове позволяват
по-прецизно
разпечатване и
в същото време
смачкване на
остатъчния
материал.
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2 Механична разпечатваща машина

с автоматично подаване на рамките

»» Ние предлагаме разпечатващи машини с автоматично подаване на рамките в два варианта:
»» със затворен цикъл за подгряване на ножовете
»» с електрическо подгряване на ножовете.

Параметри на разпечатващата машина със затворен цикъл:
»» Ощност на двигателя
»» Мощност при затворен
задвижващ ножовете–
цикъл– 2 кВт
0,18 кВт
»» Време за подготовка на
»» Мощност на двигателя
машината за работа- 20
задвижващ подавача на
мин.
рамки– 0,12 кВт
»» Капацитет 4 рамки /
»» Скорост на въртене на
минута
подавателя
9 об./мин

Параметри на разпечатващата машина с електрическо подгряване на ножовете:
»» Мощност на двигателя
»» Мощност на
задвижващ ножовете–
нагревателите – 2x
0,18 кВт
400 Вт
»» Мощност на двигателя
»» Захранване – 24 B
задвижващ подавача на »» Време за подготовка на
рамки– 0,12 кВт
машината за работа »» Скорост на въртене на
около 5 мин.
подавателя
»» Капацитет 4 рамки /
9 об./мин
минута

ID

Название

Разпечатваща машина с автоматичен поW209600E давач, 400B, с електрическо захранване
на ножовете
Разпечатваща машина с автоматичен поW2096000E давач, 230 B, с електрическо захранване
на ножовете
Разпечатваща машина с автоматичен
W209600Z
подавач, 400 B, със затворен цикъл
Разпечатваща машина с автоматичен
W2096000Z
подавач, 2300 B, със затворен цикъл
OPTION A – капак и подгряващо се дъно
W2096A
на разпечатваща машина с автоматичен
подавач

W2096000Z

Разпечатващата
машина е оборудвана с
механичен подавач който
автоматично подава
рамките.

ОПЦИЯ A

Отопляемo
дъно и капак
Отопляемo дъно
и капак - при този
вариант, масата, на
която е монтирана
разпечатващата
машина нагрява
дъното с
мощност 650 Вт.
Температурен
контролер и
капак значително
улесняват работата
на машината.

visit www.lyson.com.pl to see more
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Разпечатващи машини
Предлагаме маси за разпечатване в три варианта:
а) ръчно с преса за отпечатки 50 и 100 кг
б) с ръчно разпечавтане
в) с автоматичен разпечатване с електрозахранване
400V или 230V
Страничен продукт от разпечатване на рамките са
отпечатките, в които има и мед. За извлечането му
препоръчваме нашите преси. Когато поръчвате маса
за разпечатване, моля, посочете всички допълнителни опции.

W20984

W902Z

ID

Название

W20984

Механична разпечатваща машина и преса за отпечатки 50 кг

W20980

Механична разпечатваща машина и преса за отпечатки 100 кг

W901R

Механична разпечатваща машина с ръчно подаване на рамките

W902E

Разпечатваща машина с автоматично подаване на рамките (400V) с електрическо подгряване на
ножовете

W902Z

Разпечатваща машина с автоматично подаване на рамките (400V) със затворен цикъл на подгряване на ножовете

W903E

Разпечатваща машина с автоматично подаване на рамките (230V) с електрическо подгряване на
ножовете

W903Z

Разпечатваща машина с автоматично подаване на рамките (230V) със затворен цикъл на подгряване на ножовете

При поръчка на разпечатваща машина препоръчваме допълнителни опции, за които Ви молим предварително да информирате
ID

Название

W20970_1

ОПЦИЯ 1 – преса за отпечатки 50 кг за разпечатващи устройства W901R, W902E, W902Z,
W903E, W903Z

W20966_2

ОПЦИЯ 2 - преса за отпечатки 100 кг разпечатващи устройства W901R, W902E, W902Z, W903E,
W903Z

W910

ОПЦИЯ 3 - пластмасова вана с сито за отпечатки (комплект 5 бр.) за разпечатващи устройства
W901R, W902E, W902Z, W903E, W903Z
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Разпечатваща машина линия ПРЕМИУМ
Разпечатващите машини във версии PREMIUM са
изцяло изработени от неръждаема стомана и са оборудвани с интуитивен контролен блок. При поръчка на
разпечатваща машина препоръчваме допълнителни
опции за които Ви молим предварително да информирате.

W902Z_P

Управление на разпечатващо устройство на линия ПРЕМИУМ (PC-03)

С помощта на блока за управление можем да контролираме:
»» Подавач на рамки: контролира се посоката на въртене (с бутон СТАРТ с желаната стрелка) и скоростта на
мотора (с бутони „+“ и „-“). Дисплеят показва текущия режим на подавача и скоростта на мотора в
»» Задвижване на ножове и верижни конвейри: включване и изключване с бутоните СТАРТ и СТОП.
Дисплеят показва текущия режим на работа
»» Система за предварително загряване на ножовете: включване и изключване с бутоните СТАРТ и СТОП,
управление на температурата с бутоните „+“ и „-“. Дисплеят показва текущия режим на работа, текущата
температура и изискваната температура
ID

Название

W902Z_P

Разпечатваща машина с автоматично подаване на рамките (230V) със затворен цикъл на подгряване на ножовете – ПРЕМИУМ

W903Z_P

Разпечатваща машина с автоматично подаване на рамките (230V) със затворен цикъл на подгряване на ножовете – ПРЕМИУМ

При поръчка на разпечатваща машина препоръчваме допълнителни опции, за които Ви молим
предварително да информирате
ID

Название

W20966_A

ОПЦИЯ А – преса за отпечатки 100 кг за разпечатващи машини ПРЕМИУМ W902Z_P, W903Z_P

W20965_B

ОПЦИЯ B - преса за отпечатки 200 кг за разпечатващи машини ПРЕМИУМ W902Z_P, W903Z_P

visit www.lyson.com.pl to see more
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Хоризонтална машина за разпечатване на рамки

В хоризонталната машина за разпечатване на рамки двете страни едновремено. С помощта на ръкохватки
основният елемент на процеса са два вала оборудсе регулира растоянието между валовете за да може
вани с неръждаеми подвижни елементи. Оборотите
да се разпечатват различен вид рамки.
им се регулират с помощта на блок за управление
НЕS-02. Разпечатването на питите се осъществява от
Хоризонтална машина за разпечатване със сито за отпечатките.
Рамките се преместват ръчно
една след друга, а отпечатките
падат във вана със сито където
се стича и меда при разпечатването на рамките. След разпечатването на рамката те се
прибират ръчно.

W20976

Технически
параметри:
»» Размери:
дължина 1,9м, ширина 0,95м,
височина 1,45м,
»» Мотор 1,5 кВт
»» Захранване 230В

В комплекта влизат 5 съда за
отпечатки.

ID

Название

Маса за разпечатване хоризонтална, универсална със сито за отпечатките
Хоризонтална машина за разпечатване
W20975BW
универсална голяма със сито за отпечатки
W20976

Маса за разпечатване хоризонтална, универсална
с преса за отпечатките 50кг
Рамките се преместват автоматично по транспортната
лента, скоростта на която се регулира чрез блок за
управление (при което може отделно да се избере
скорост на входната и изходната лента). Отпечатките
попадат непосредствено в пресата 50кг, а медът от
рамките изтича чрез подгрявана ваничка в пресата.
След разпечатването рамките се отстраняват ръчно.
W20975BW

Technical specifications:
Технически параметри:
Размери:
дължина -2.5 м
широчина - 1м.
височина -1.4 м.
Задвижването се осъществява через ремъчна предавка
Мощност на двигателя задвижващ валовете 1,5 кВт
мощността на двигателите
задвижващ транспортните
ленти 0.18 кВт редуктор тип
40/40
преса за отпечатки 50 кг:
двигател – 0.55 кВт
управление тип РС-04
Възможност за допълнително
поръчване на преса за разпечатки от 100 кг / ч, предназначена за хоризонтални
разпечатващи устройства
(W20975BW), за което Ви молим предварително да информирате, когато поръчвате.
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Линия за разпечатване и добив на мед „Оптима“

ID

Название

W20959_FULL

Линия за разпечатване и добив на мед „Оптима“

Механично разпечатване:
»» захранване: 230В, затворен
цикъл
Подавач:
»» дължина 1500 мм

Изходящ
транспортьор:
»» Единичен, дължина 1500 мм

Преса за отпечатки:

»» производительност

100 кг/ч
»» мощност 0,55 kW, захранване 230В
»» Регулируема скорост на
оборотите на мотора: макс.
9 обор./мин
visit www.lyson.com.pl to see more

Помпа за мед:
»» мощност 0,37kW,
»» захранване: 230В
Сито вертикално:

»» С подгряване, дължина 800 мм

Хоризонтална
центрофуга:
»» За 40 рамки (две секции),
»» Мотор 0,75kW,
»» захранване 230В
»» Сферичен кран 2“
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Автоматична линия за добив на меда
с разпечатващо устройство, преса за восъчни отпечатки,
хоризонтална центрофуга за мед за 52-80 рамки,
вертикално сито и помпа за мед
A1

D

B
E

C
H

A

F

G
Основна версия:
»» разпечатващо оборудване на база на автоматично
подаващо устройство за 10 рамки с верига за
подаване (производителност 5-8 рамки / мин. в
зависимост от вида на рамката, и начина на
нагряване на ножовете
»» преса за восъчните отпечатки (отделя меда от
восъка); Производителност
200 кг / час
»» Подаващо устройство с количка, което свързва
разпечатващото устройство с центрофугата,
управлява се ръчно
»» хоризонтална центрофуга за 52-80 рамки с
автоматично управление, с възможност за
инсталиране на 5 собствени програми
»» вертикално сито 120 л със сензор за нивото на мед
»» помпа за мед

94

Пълна версия:
»» Пневматичен ежектор за подаване на рамки за
разпечатване
»» оборудване за разпечатване на база с автоматичен
подавач на 10 рамки с верижно подаване
(производителност 5-8 рамки / мин. в зависимост
от вида на рамките, и начина на загряване на
ножовте.)
»» преса за восъчни отпечатки (отделя меда от
восъка); производителност 200 кг / час
»» електрически подавач на рамки с количка, която
свързва разпечатващото устройство с центрофугата
»» хоризонтална центрофуга за 52 - 80 рамки
с автоматично управление, с възможност за
инсталиране на 5 собствените програми
»» вертикално сито 120 л със сензор за нивото на меда
»» помпа за мед

MADE IN POLAND

A

A1 Пневматичния ежектор за рамки е свързан

към верижното подаване

»» Верижно подаване за 10 рамки,
»» Електрическо задвижване, мощност на двигателя

0,12 kW (срещу допълнително заплащане),

»» Пневматичен ежектор за рамки с пневматично

бутало, работно налягане около 2 бара
(компресорът, захранващ ежектора не е включен в
комплекта)

B Автоматично разпечатващо

устройство за рамки
»» Двигател на ножовете
0,18 kW,
»» Ножове с електрическо
загряване, 2 х 0.2 kW,
»» времето за загряване
е около 5 минути,
»» производителност от
6 рамки в минута (за
рамки Дадант)

C Механизъм за подаване на рамки с количка
»» Подавач на рамки

с количка, събира
52 рамки, количката
се управлява ръчно
(базов вариант)
или с електрическо
задвижване (опция
за автоматизирания
вариант)

D Хоризонтална центрофуга
»» Хоризонтална центрофуга за 52-80 рамки,

диаметър на кошницата 1300 мм,

»» мощност на двигателя 1,5 kW,
»» скорост на двигателя 2800 об / мин,
»» 1:10 предаване,
»» максимален брой обороти
»» кошници - 280 на минута,
»» производителност на центрофугата 800 кг

мед на час;

E Механизъм за складиране

на рамките

»» Механизъм за

складиране на рамките –
събира 52-80 рамки;

F Вертикално сито с помпа
»» Вертикално сито със сензор

за нивото на меда и помпа,

»» капацитет на ситото 120 л,
»» Производителност помпа

1500 л / ч,

»» мощност на помпата 1,5 kW;

Cappings extruder is made entirely of
stainless steel and food grade synthetic materials. It is designed to separate
the honey from wax cappings, leaving
the honey ready for filtering and the
cappings dry and ready for melting.

G Машина за изстискване на отпечатки

Технически данни:

»» Производителност от

200 кг на час

»» 230 V захранване
»» 1,1 кВт мощност
»» управленćие на оборотите

на двигателя - макс. 9
оборота в минута

H

Ролков транспортьор за корпуси

»» Ролков транспортьор за корпуси (опция);
»» Линията е изработена изцяло от неръждаема

стомана.

ID

W20961
W20967
visit www.lyson.com.pl to see more

Название

Автоматична линия за изпомпване на мед
–базова версия
Автоматична линия за изпомпване на мед
–пълна версия
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Преса за изстискване на отпечатки

Гаранция

2 години

Пресата за изстискване на отпечаткие една от
най-новите оферти на фирмата Lyson.
Предлага се в 3 версии - 50,100 и 200 кг
отпечатки на час. Червячната преса се
използва за отделяне на меда от восъка.
Отделянето на меда и изстискването на
восъка се извършват в перфорирания
цилиндър.
Пресата е малка по размер, лесна за
поддръжка. Контролът позволява да се
регулира скоростта на двигателя. В края на
процеса се получава сух восък.
Цялата конструкция е изработена от
висококачествена неръждаема стомана,
устойчива на киселини. Пресата има колела,
които улесняват транспортирането. Едно от
предимствата на пресата е малкия размер и
лесната поддръжка.
Захранване 230V
Пресата може да се използва и в
хранителната промишленост като преса за
плодове.
ВНИМАНИЕ!
След изстискването медът трябва
да се прецеди

W20966

W20970

W20966

W20965

Производителност
50 кг на час
Захранване 230V
мощност 0,55 kW
регулируемата
скорост на въртене
на двигателя
е максимум 14
оборота в минута

Производителност
100 кг на час
Захранване 230V
мощност 0,55 kW
регулируемата
скорост на въртене
на двигателя е
максимум 9 оборота
в минута

Производителност
50 кг на час
Захранване 230V
мощност 2,2 kW
регулируемата
скорост на въртене
на двигателя е
максимум 5 оборота
в минута

Размери:
»» височина 68 см
»» Ширина 41 см
»» дължина 105 см

Размери:
»» височина 80 см
»» Ширина 52 см
»» дължина 128 см

Размери:
»» височина: 92 см
»» Ширина 75 см
»» дължина 135 см

Технически данни: Технически данни: Технически данни:

W20970
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Преса за восък 50кг и 100 кг ”Оптима”
Технически параметри:
W20970_OP

Преса 50кг/ч. ”Оптима”:
Power supply:

W20966_OP

Преса 100кг/ч. ” Оптима”
Power supply:

»» Захранване 400 в
»» Мащност 0.55 кВт.
»» Боядисан корпус
»» Пластмасова вана за

»» Захранване 400 в
»» Мащност 0,55 кВт.
»» Боядисан корпус
»» Пластмасова вана за

»» Максимални о
 бороти

»» Максимални о
 бороти

восък

14 об./мин
Размери:
»» 1050 x 400 x 680 мм

восък

9 об./мин
Размери:
»» 1200 x 530 x 800 мм

Управление:
Превключвател L-0-P. – без регулация на движението на червячния модул. Корпуса на пресата е изработен от черна стомана и е боядисан прахово.

ID

Название

W20970_OP Преса 50кг/ч. ”Оптима”
W20966_OP Преса 100кг/ч. ”Оптима”

Стерилизатор за восък
Параметри на стерилизатора:

»» клапан 5/4 (голям обхват) - 1 бр.
»» клапан 3/4 (голям обхват) - 1 бр.
»» клапан 1/2 (малък обхват) - 1 бр.
»» тапа 3/4 на вътрешния винт - 1 бр.
»» нагревател 6kW 400V

Размери:

»» Външен диаметър на резервоара - 645 мм
»» Вътрешен диаметър на резервоара - 580 мм
»» Височина на резервоара / височина на резервоара

с капак - 1000/1030 мм

»» Обем = 200 dm3
»» Габарити (с клапан и нагревател) 840 × 740 мм
»» Тегло на резервоара 52 кг без масло
ID

Название

W7058

Стерилизатор за восък

2
1
3
visit www.lyson.com.pl to see more
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Восъкотопилки

Гаранция

2 години

Оборудването е предназначено за получаване на восък от рамки или пчелни пити чрез пара. Състои се от
външен контейнер (с вода) и кош за рамки или пчелни пити. Допълнителен газов нагревател за вода.
Описание на работата:
1. Напълнете резервоара с вода до нивото на
изпускателния клапан.
2. Напълнете кошницата с рамки или пчелни пити.
3. Покрийте оборудването с капак.
4. Прикрепете горелката под устройството, така че
пламъка да загрява цялата повърхност на дъното на
оборудването.
5. Изчакайте, докато се образува пара и разтопеният
восък започне да изтича.

6. След топенето на партидата проверете нивото на
водата - допълнете, ако е необходимо.
7. Напълнете кошницата с рамки или пчелни пити.
8. Стъпки 6 и 7 трябва да се повторят до края на
топенето.
9. След завършване на работата изключете
горелката и изключете газовата бутилка.
10. Почистете кошницата и я подгответе за
следващата употреба.

ВНИМАНИЕ!
Необходим е газов редуктор

Технически параметри:

»» материал: неръждаема

стомана

»» обща височина: 800 мм

размери на контейнера:

»» дължина 580 мм,
»» ширина 420 мм,
»» височина 600 мм
»» диаметър на крана: 1“

W4076

Уред за топене
на восък
и дезинфекция
на рамки
Технически параметри:
»» материал: неръждаема
стомана
»» обща височина: 820 мм
размери на контейнера:
»» дължина 515 мм,
»» ширина 360 мм,
»» височина 495 мм,
»» диаметър на крана: 1”

OPCJA_TD

размери на кошницата
за рамки:
»» дължина 530 мм,
»» ширина 375 мм,
»» височина 440 мм
»» Гратис газова горелка

Брой на целите рамки в кошницата
15 Дадан рамки

размери на кошницата
за рамки:
»» дължина 445 мм,
»» ширина 290 мм,
»» височина 330 мм
»» Гратис газова горелка
OPCJA_TM
W4075

Капацитет:
8 рамки Дадан-Блат

Восъкотопилка с подгряване

Уред за топене на
восък и дезинфекция
на рамки
Параметри на
устройството:
»» Материал: неръждаема
стомана
Външни размери на
резервоара:
»» дължина 585 мм
»» Широчина 515 мм
»» Височина-615 мм -с
краката- 808 мм
»» Диаметър на отвора 1”

Размер на кошницата
за рамките:
»» Дължина: 450 мм
»» Широчина: 380 мм
»» Височина 450 мм
»» Безплатна газова

горелка

»» Захранване- газ

W4076O

Восъкотопилка неръждаема, изолирана с газова горелка
гратис
98

Количество на рамките в кошницата:
11 рамки в зависимост от размера им
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Восъкотопилка с воден уплътнител за капака
Размери на восъкотопилката:

W4076_UW
»» 580×420×600 мм (дълж.×шир. ×вис.)
W4075_UW
»» 515×360×495 мм (дълж.×шир. ×вис.)

Диаметър за оттичане 1”
Размери на кошницата за рамки:

W4076_UW
»» 530×375×440 мм (дълж.×шир. ×вис.)
W4075_UW
»» 445×290×330 мм (дълж.×шир. ×вис.)

Уплътнение:

»» Воден пръстен за недопускане загуба на

пара

»» Бонус: газова горелка на газ

Пропан-Бутан

ID

Название

Восъкотопилка неръждаема -малка с воW4075_UW
ден пръстен и газова горелка – бонус
Восъкотопилка неръждаема -голяма с
W4076_UW
воден пръстен и газова горелка – бонус

Загряващ капак на маса за разпечатване

Параметри на капака:

»» ахранване 230B,
»» Електрически нагревател:

2 кВт при восъкотопилка
1000 мм и 4кВт при восъкотопилка 1500 мм
»» Температурен регулатор

ID

Название

PG100D

Загряващ капак за вана за разпечатване Дадант 1000 мм стандартен

PG150D

Загряващ капак за вана за разпечатване Дадант 1500 мм стандартен

PG100D_W Загряващ капак за вана за разпечатване Дадант 1000 мм подсилен
PG150D_W Загряващ капак за вана за разпечатване Дадант 1500 мм подсилен
PG100LN

Загряващ капак за вана за разпечатване Лангстрот 1000 мм стандартен

PG150LN

Загряващ капак за вана за разпечатване Лангстрот 1500 мм стандартен

PG100LN_W Загряващ капак за вана за разпечатване Лангстрот 1000 мм подсилен
PG150LN_W Загряващ капак за вана за разпечатване Лангстрот 1500 мм подсилен
visit www.lyson.com.pl to see more
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Восъкотопилка

Размери:

Параметри:

»» Външна височина: 830 мм »» Материал: неръждаема
стомана
»» Външната ширина 1154 мм
и дължина 1154 мм
»» Захранване газова горелка

Размери на коша:
»» Височина: 430 мм
»» Ширина 990мм и д
 ължина
990 мм

Забележка: Уредът може да се ползва на открито
или в помещения с добра вентилация.

LPG

»» Накрайник за оттичане на

восъка диаметър: 40 мм:
2 бр.
»» накрайник за вода: 25 мм
Допълнително оборудване
(след допълнително заплащане)
»» колела

Восъкотопилка за 84 рамки Дадан

W4072

Изолирани восъкотопилки

Гаранция

2 години
Предназначени са за добив на восък от рамки или
отпечатки через въздействие с пара.Състои се от резервоар за вода и кошница за рамки или отпечатки.
-Изработена е от изолирани стени за да предпазва от
загуба на енергия. Окомплектована е с газова горелка
7.5 кВт.

Вътрешни размери:

ID

Размери на кошницата:
»» 990×990×410 мм

W4072_O

Включена газова горелка

REDB

»» 1165×1165×825 мм

Восъкотопилка на
базата на матуратор 70 л
с парогенератор
Технически
параметри:
»» Мощност 2000W
»» 230 V захранване
»» обем на
резервоара за
вода - 4 л
»» Време за
загряване - около
10 минути
»» дължина на
маркуча - 3,5 м
»» Включени - вана и
стойка

ID

Название

W5030

Восъкотопилка на базата на матуратор 70 л
с парогенератор
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Название

Стоманена восъкотопилка и горелка –
гратис
Регулатор за газова бутилка за восъкотопилка и горелка

Уред за топене на восък
Устройството се състои от:

»» контейнер, полипропи-

лен, вместимост 33 л.
»» кошница, вместимост
20 л.
»» метална стойка
»» ваничка за восък

»» парен нагревател
»» Парен нагревател:

захранване: 230B/50Hz
Мощност: 2000Вт
Капацитет: 4л

Парен
нагревател

W4077

Уред за топене на восък
MADE IN POLAND

Слънчева восъкотопилка
НЕРЪЖДАЕМА
Слънчева восъкотопилка

W3249
»» дължина: 92 см, ширина: 55 см, височина: 20,5 см,
»» размери на ваната за рамки: дължина 77 см, шири-

на 50 см, височина 5 см

Забележка: Има възможност да закупите стойка за тази слънчева
восъкотопилка
ID

Название

W3249

Слънчева восъкотопилка

W3200TD

Стойка за слънчева восъкотопилка

Слънчева восъкотопилка

W3248A
»» външни размери: дължина 62,5 см, ширина 36 см,

височина 21,5 см

»» размери на ваната за рамки: дължина 48 см, шири-

на 33 см, височина 5 см

Забележка: Възможно е да закупите стойка за тази слънчева восъкотопилка

НЕРЪЖДАЕМА

ID

Название

W3248A

Слънчева восъкотопилка

W3200TM

Стойка за слънчева восъкотопилка

Восъкотопилка слънчева – пластмасова

W3247
»» външни размери: дължина 61 см, ширина 41 см,

височина 20,5 см

»» размери на ваната за рамки: дължина 39 см,

ширина 34 см

Забележка: Възможно е да закупите стойка за тази слънчева восъкотопилка
ID

Название

W3247

Восъкотопилка слънчева – пластмасова

W3200P

Стойка за слънчева восъкотопилка

Слънчева восъкотопилка с дървено тяло

9131
»» Външни размери:дължина: 67 см, широчина: 52,5 см
»» Вана за поставяне на рамки, размери:

дължина: 53 см, ширина: 48 см, височина: 5 см

visit www.lyson.com.pl to see more

ID

Название

9131

Слънчева восъкотопилка с дървено тяло
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Сушилня за прашец

W3258C

W3258D

Външни размери:
»» ширина - 430мм
»» височина - 1280мм
»» дълбочина - 525мм

»» ширина - 430мм
»» височина - 870мм
»» дълбочина - 525мм

Технически
характеристики:
»» сушилнята е изработена
от неръждаема
киселино-устойчива
стомана
»» мощност на
нагревателите 500 вт.
»» температурна скала 30-55 гр.
»» захранване - 230 в.
»» вентилатор - 30 вт.
»» защита от прегряване на
сушилнятя

Технически
характеристики:
»» сушилнята е изработена
от неръждаема
киселино-устойчива
стомана
»» мощност на
нагревателите 1000 вт.
»» температурна скала 30-55 гр.
»» захранване - 230 в.
»» вентилатор - 30 вт.
»» защита от прегряване на
сушилнятя

ID

Външни размери:

Название

W3258D Сушилня за прашец – 5 чекмеджета
W3258C Сушилня за прашец – 10 чекмеджета

3258C

Сушилня за прашец
(за 4 кг прашец)

Спецификация:
»» Разход на електроенергия 1 кВт/24 h
»» Капацитет: приблизително 4 кг сух прашец
»» Външни размери:46 x 44.5 x 70 см
»» Брой на чекмеджетата: 6 бр
»» Размер на чекмеджето
»» Дълбочина-27.5 см, ширина - 37 (36) см, височина - 3 см - 4 бр.
»» Дълбочина-21.5 см, ширина - 37 (36) см, височина - 3 см - 2 бр.
»» Диаметър на перфорацията на чекмеджето:
1 мм
»» Материал на чекмеджето: неръждаема киселиноустойчива стомана 0H18N9
»» Електронно регулиране на температурата с
цифров дисплей (от 30-55°C)
»» Може да се използва и като декристализатор
ID

W20410
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Название

Сушилня за прашец
(за 4 кг прашец)

MADE IN POLAND

Сушилни за прашец

Гаранция

2 години
Размери на сушилните за цветен
прашец
1. Външни размери:
»» Широчина
»» Височина
»» Дълбочина
»» Ширина на отвора, през който количката преминава
»» Височина на отвора, през
който количката преминава
»» Стени на камерата - дебелина

W32620

100 кг

W326200

60 кг

2. Размери на количката
»» Широчина
»» Височина (с колела)
»» Дълбочина
»» Брой на тавите за сушене:
»» Широчина на тавите
»» Дължина на тавите
»» Дълбочина на тавите
»» Височина на колела

W3262000
W326200

30 кг

60 кг

30 кг

1150 мм
1390 мм
655 мм

1150 мм
950 мм
650 мм

1045 мм
840 мм
545 мм

660 мм

660 мм

555 мм

1360 мм

925 мм

815 мм

20 мм

20 мм

20 мм

655 мм
655 мм
550 мм
1350 мм
910 мм
810 мм
595 мм
595 мм
490 мм
20 бройки 12 бройки 10 бройки
565 мм
565 мм
460 мм
565 мм
565 мм
460 мм
30 мм
30 мм
30 мм
115 мм
115 мм
115 мм

Параметри на сушилните за
прашец
»» Сушилнята е изработена
изцяло от киселиноустойчива
да
неръждаема стомана
»» нагреватели с мощност
2×2 кВт
»» възможност за използване на
да
един или два нагреватели
»» температурен регулатор
да
»» Захранване
400B
»» вентилатор
2×100Вт
ID

W3262000

100 кг

W32620

да

да

2×2 кВт

1×2 кВт

да

не

да
400B
2×100Вт

да
230B
100Вт

Название

Камера за сушене на прашец е от неръждаема стомана (30 кг цветен прашец)
Камера за сушене на прашец от неръждаема стомана (60 кг цветен прашец)
Камера за сушене на прашец от неръждаема стомана (За 100 кг от цветен прашец)

Ръчна преса за восък
Параметри на пресата:
»» Пресата е изработена от киселинно устойчива
неръждаема стомана.
»» Стойката е изработена от черна боядисана стомана
»» диаметър на отвора на резервоара за отпечатки:
250 мм
»» височина на резервоара за отпечатки 355 мм
»» височината на пресата (без дръжката) 725 мм
»» дължината на тавата за изцеждане 390 мм
»» ширина на тавата за изцеждане 345 мм

W4082NR

Преса за восък
visit www.lyson.com.pl to see more

W4082

Ръчна преса за восък
„ŁYSOŃ”
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Сепаратор за прашец

Гаранция

2 години

Сепараторът за прашец е уред служещ за отделяне
на замърсяванията от пчелния прашец.
Сепараторът за прашец се състои от центробежен
вентилатор, изработен от няколко плоски лопатки и
две вибриращи сита.
Промени в конструкцията на сепаратора за прашец:
»» Регулируем наклон на ситата
»» Регулиране на скоростта на подаване на цветен
прашец
»» Икономическо управление
ID

Название

3213

Сепаратор за прашец
Сепаратор за прашец, неръждаем, голям

W3214

Сепаратор за прашец боядисан
Оборудван с 2 мотора:
»» мотор на вентилатора
с мощност 350 W
»» Мотор на ситата с мощност 250W

3213

Сепараторът за прашец се състои от:
центробежен вентилатор, състоящ се от 4 плоски
лопатки с размери 43 × 15 cм, 2 подвижни сита с размери 40 × 32,5 cм с мрежа от неръждаема тел 0,5 мм
дебелина, ширината на клетките е 3 мм. СепаратоОборудването е снабдено с анти-травматична защита рът има възможност за регулиране на височината на
срещу повреждане на тялото.
положението на ситата.

W3214

Сепаратор за прашец:
»» височина – 96 см
»» ширина – 70 см
»» дължина – 105 см
104
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B1000
Лангстрот-Рут
с 3 корпуса
B1000A
Лангстрот-Рут с 2 корпуса

B1001
Дадан Блат с 2 магазина
B1001A
Дадан Блат с 1 магазин
106

MADE IN POLAND

B1003
Дъно обикновено

B1005
Пластмасово дъно

B1007
Плодник 10 рамков

B1006
Магазин 10 рамков

B1004
Мрежесто дъно

B1002
Корпус Ланг. Рут

visit www.lyson.com.pl to see more
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Пластмасово дъно на кошер

Окрашенный

Кошер Дадант с пластмасово
хигиенично дъно

LU1008H

Кошер Дадант 1/2 с пластмасо- LU1006B
во хигиенично дъно

Неокрашенный

LU10080H
LU100600B

BEST
PRICE
Контрол за
развитието на
вароатозата
Здравина
Най-ниска цена
на пазара
Лесно се почиства
и дезинфекцира
ID

Название

Made in Poland

8051 Пластмасово дъно за кошер Дадант

Елементи на пластмасовото дъно

Пластмасов предпазител
Пластмасова подложказа хигиеничнодъно за
8051T
Дадант и Лангстрот
3179

8051S

108

Решетка за пластмасово дъноза
Дадант/Лангстрот

MADE IN POLAND

Дадан-Блатов кошер

Елементи на Дадант
кошер
»» Капак
»» Корпус ½ вътрешни размери 37,5×45×H:14.2 см,
2 бр
»» два размера:
»» Покривна дъска
»» Корпус (вътрешни размери): 37,5×45×29,5 см
»» Ниско, високо или високо
противоакарно дъно

Окрашенный

Дадан-Блатов кошер
W1007
с ниско дъно
Дадан-Блатов кошер
W1008
с високо дъно
Дадан-Блатов кошер с високо W1008H
дъно срещу вароатоза

Неокрашенный

W10070
W100800
W10080H

Дадан-Блатов кошер ½

Елементи на Дадант ½
кошер:
»» Капак
»» (вътрешни размери):
37,5×45×H: 14,2 см,
4 броя
»» покривна дъска
»» Ниско, високо
»» или високо противо акарно дъно

Окрашенный

Дадан-Блатов кошер ½
W1005
с ниско дъно
Дадан-Блатов кошер ½
W1006
с високо дъно
Дадан-Блатов кошер ½ с висо- W1006B
ко дъно срещу вароатоза
visit www.lyson.com.pl to see more

Неокрашенный

W10050
W100600
W100600B
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Елементи на Дадант и Дадант ½ Кошери

Основни елементи

боядисан

небоядисан

Капак, нисък

W1016

W10160

Капак висок

W1015

W10150

Покривна дъска

W1021

W10210

Корпус ½

W1018

W10180

Корпус

W1017

W10170

Дъно ниско

W1122

W11220

Дъно дълбоко

W1022

W10220

Противоакарно дъно

W102200

W1022000

W1022

W1025

W102200

Допълнителни
компоненти

боядисан

небоядисан

Хранилка
Прашецоуловител
Прашецоуловител за
противоакарно дъно
Разделителен пръстен
Пчелогонка
Преградна дъска½
Преградна дъска

W1123A

W11230

W1024

W10240

W102400

W1024000

W1026

W10260

W602220

W602220N

-

W1030

-

W1029

Тяло за противоакарно дъно

W1147

W1123A
W1024

W1030
W1026

W602220

W1029

W1147
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кошера Лангстрот
W1015

Елементи на кошера
Лангстрот
»» висок капак
W1076
»» Корпус ½ (вътрешни
размери): 37,5×44×H:
22,5 см
»» покривна дъска
W1021
»» Корпус (вътрешни размери): 37,5×44,5×H: 22,5,
2 броя
»» Дъно ниско, високо или
хигиенично
W1020

W1020

Кошер Лангстрот
с ниско дъно
Кошер Лангстрот
с високо дъно
Кошер Лангстрот
с хигиенично дъно

боядисан

Небоядисан

W1012

W10120

W1011

W101100

W1011A

W101100A

W1022

Елементи на кошерите Лангстрот
Допълнителни
елементи

Basic components

боядисан

Небоядисан

Капак с вентилация нисък

W1016

W10160

Капак с вентилация висок

W1015

W10150

Покривна дъска

W1021

W10210

Корпус ½ Лангстрот

W1076

W10760

Гнезден корпус

W1020

W10200

Хранилка корпусна
от стиропор
Сегментен уловител
на прашец
Сегментен уловител на прашец за хигиенично дъно

Ниско дъно

W1122

W11220

Разделителен пръстен

Високо дъно

W1022

W10220

Хигиенично дъно

W102200

W1022000

Дъно с прашецо-уловител

W1025

W10250

W1028

Небоядисан

W1123A

W11230

W1024

W10240

W102400

W1024000

W1026

W10260

Разделителен пръстен с пчело- W602220
гонка 8 отвора

W602220N

Преградна дъска ½

-

W1028

Преградна дъска

-

W1027

Хигиенична мрежа за контрол
W1147
на вароатозата

W102200
W1122
visit www.lyson.com.pl to see more

боядисан

W1147
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Дадан-Блатов кошер Европейски

Елементи на кошера
Дадан-Блатов кошер
Европейски
»» Висок капак
»» Корпус ½ (вътрешни размери):
37,7×45×H: 15,5 см,
without notches, 2 pcs
»» Корпус вътрешни размери:
37,7×45×H: 29,5 см
»» Високо дъно

W11420

Компоненти

боядисан

Небоядисан

Капак

W1101

W11010

Магазин без скоби

W1143

W11430

Корпус без скоби

W1144

W11440

Високо дъно

W1194

W11940

Разделителен пръстен
Хранилка изпълняваща роля
на разделителен пръстен

W1052

W10520

W1097

W10970

W1142
W11420

Дадан-Блатов
кошер Европейски, боядисан
Дадан-Блатов
кошер Европейски, небоядисан

Дадан-Блатов кошер
Елементи на кошера
Дадан-Блатов кошер
»» Капак
»» Магазин (вътрешни
размери):
45×40×H: 7 см 2 pcs
»» Покривна дъска
»» Корпус
45×40×H: 28,5 см
»» Високо дъно

W1063

W1059

W1061

W1059
W1066
W10660

Дадан-Блатов кошер, боядисан
Дадан-Блатов кошер, небоядисан

Компоненти

Капак
Магазин
Покривна дъска
Корпус
Високо дъно
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боядисан

Небоядисан

W1063
W1059
W1061
W1058
W1064

W10630
W10590
W10610
W10580
W10640

W1058

W1064

MADE IN POLAND

Лангстрот кошер

Елементи на Американски Лангстрот кошер:
»» Капак
»» Корпус (вътрешни размери): 37×46,5×H: 22
см, 2 броя
»» Дъно
»» Корпус ½ (вътрешни
размери): 37×46,5×H:
16,8 см

W1107

W1107
W1103

Компоненти

Окрашенный

Неокрашенный

Капак

W1101

W11010

Корпус без резки

W1100

W11000

Високо дъно

W1194

W11940

W1052
Разделителен пръстен
Американски Лангстрот Кошер, боядисан
Хранилка изпълняваща роля на W1097
Американски Лангстрот Кошер, небоядисан разделителен пръстен

W10520
W10970

W1101

W1100

W1100

W1194

visit www.lyson.com.pl to see more
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Електронни пчеларски кантар GSM
Кантарът дава възможностза подържането на постоянен контрол за добивите и загубите в кошера, и на тази
база може да се правят изводи за произтичащото на пчелина , как пчелите овладяват подхранката и какви са
запасите в кошера.

Електронен пчеларски
кантар GSM Линия Оптима

Електронен пчеларски
кантар GSM Линия Класик

Преимущества

Преимущества:
»» Здрава конструкция от поцинкована стомана
»» Наставка от пластмаса
»» Измеряема тежест- до 150 кг.
»» Точност +/- 10 гр.
»» Захранване – от акумулатор- зарядно устройство
влиза в комплекта
»» Изпращане на SMS съобщение на безплатен сървър и на дисплея на кантара
»» Конфигуриран е с локална клавиатура и дисплей
»» Вградена функция за предотвратяване на кражба
»» Паметта съхранява 5 последни замервания

»» Стабилна механична конструкция от поцинкована

стомана

»» Капацитет – да 150 кг.
»» точност на кантара -10 гр.
»» Захранване- батерия –(6 хАА)
»» Информацията се изпраща через SMS
»» Конфигуриран е с локална клавиатура и дисплей

Режим на
работа:
»» Едно замерване през деня
»» Две замервания през деня
»» Три замервания през деня

Режим на работа:

»» Едно замерване на ден

В комплекта влизат:

»» Механична конструкция на кантара с датчик
»» Пулт за управление с вградена клавиатура

и дисплей

ID

Название

W3120_O Пчеларски кантар GSM ОПТИМА

В комплекта влизат:

»» Кантар с датчици
»» Пулт за управление с клавиатура и дисплей
»» Акумулатор и зарядно устройство
ID

Название

W3121_C Пчеларски кантар GSM КЛАСИК
W3122_A ОПЦИЯ : допълнителен акумулатор

Електронни пчеларски кантар GSM линия Премиум

Work modes:

»» 1 measurement

per day

»» 2 measurements

per day

»» 3 measurements

per day

ID

Название

W3121_P

Пчеларски кантар GSM ПРЕМИУМ

W3122_A

ОПЦИЯ: допълнителен акумулатор

W3122_CZ

Външен датчик за температура и влажност

W3122_CZT Външен датчик за температура
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В комплекта влизат:
»» Кантар с датчик
»» Блок за управление с клавиатура и дисплей
»» Акумулатор и зарядно устройство
Преимущества:
»» Здрава конструкция от неръждаема стомана
»» Надставка от неръждаема стомана
»» Измеряема тежест –до 150 кг.
»» Точност +- 10 гр.
»» Захранване -от акумулатор със зарядно устройство
»» Изпращане на SMS съобщение на безплатен сървър и на дисплея на кантара
»» Конфигуриран е с локална клавиатура и дисплей
»» Вградена функция за предотвратяване на кражби
»» Локална памет – последните 20 замервания
»» Възможност за включване на външни датчици за
температура и влажност
MADE IN POLAND

Стойка за кошери
Подвижната стойка за кошери е изработена от галванизирани стоманени опори и две дървени греди с
размер 40×60 мм. Дължината на гредите трябва да
осигурява разполагането на 5 кошера. Може да се
разполага и върху неравен терен. Стойката осигурява
удобство при работа на пчелина и в същото време не
е скъпа.

W4033

1 бройка

(без дървени греди)

Ремаркета за транспортиране
на пчелни кошери

P1
P1B
P1P
P1N

Ремарке платформа с две оси носещо
750 кг, без спирачки,
2600 × 1620 мм

Страните са от поцинкована ламарина,
височина 380 мм
Рамка, височина 1500 мм от пода на
ремаркето
Капацитет до 10 кошера

P2
P2B
P2P
P2N
visit www.lyson.com.pl to see more

Ремарке платформа с две оси носещо
1300 кг, със спирачки,
2600 × 1620 мм

Страните са от поцинкована ламарина,
височина 380 мм
рамка, височина 1700 мм от пода на ремаркето
Капацитет до 10 кошера
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Хранилки
Корпусна хранилка от полистирен Дадан

Хранилка кофичка

3077

not painted

painted

Корпусна хранилка, пенопластова, W11230 W1123A
Дадант и Дадант ½

Хранилка –
кофичка 1,8 л, Ø: 25 см

3133

3076

3165

Хранилка – кофичка
5 л, Ø: 25 см, H: 19 см

3050

Пръстен

3075

Гребен за подреждане на рамки
в кошере

3103

Капан за
стършели

3130

номера за кошери
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3101

Капан
за оси

Горна хранилка кръгла
–4л

Пластмасова капачка с отвори 
(за подхранване с буркани)

Сито „Паяк”

W0170

Капак за кръгла хранилка (4л)

3256

3051

Хранилка – кутия 2,5 л

Кръгла хранилка 4л

1056

Пластмасов затвор за дъно на
полиестерен кошер

3198

Винидурова вложка на корпусите

W4031

Метална стойка за
кошер

3019

Колани за кошери 3.5 м

3032

Сак за улавяне на рояци
MADE IN POLAND

Хранилка 0,8 литра

Код

Размери:

3138

дължина - 24.3 см, ширина - 14.3 см, височина - 5.5 см

Хранилка -1.5 литра

Код

Размери:

3139

дължина - 26.4 см, ширина - 20 см, височина - 5.7 см

Комбинирана хранилка за твърда и течна храна,
2.5 кг. - твърда храна, 3 литра сироп

Код

Размери:

3135

дължина - 50 см, ширина - 42 см, височина - 6 см
visit www.lyson.com.pl to see more

MADE IN BULGARIA

MADE IN BULGARIA

MADE IN BULGARIA

117

Количка

wózek1

wózek2

wózek3

wózek4

Количка

Количка

Количка

Количка

Възможност
за демонтаж
на платформа

350
kg

61,5 cм

46,5 cм

132 cм

H: 88 cм

Възможност
за демонтаж
на подставка

75 cм

ID

Название

wózek6

Пчеларска платформа и подставка
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Осигурява преместване на кошери,
допълнително има поставка за пушалка
и др. инвентар
MADE IN POLAND

Полистиренови кошери
3-рамков кошер
3 - рамковият кошер се състои от:

39 cм

»» покрив
»» корпус
»» дъно

Хранилка за 3-рамков
кошер
W1192D

Дадан-Блат

Кошерът е предназначен за:
»» Отводки през ранната пролет.
»» За оплождане на майки

W1192LN

Американски
Лангстрот

Той може да служи като транспортна
кутия или за ловене на рояци
м

52 c

19 cм

W1189
W1191

3-рамков кошер американски Лагстрот (дъно, корпус, таван)
3 -рамков кошер Дадан-Блат (дъно, корпус, таван)

6-рамков кошер

6 - рамковият кошер се
състои от:
»» висок покрив
»» корпус
»» дъно
Тези кошери се произвеждат във
вариант готови за сглобяване
(корпусът се състои от четири
елемента с винтове). Метални скоби
предотвратяват разместването
на елементите по време на
транспортиране, или при силен

3131

Пластмасова хранилка за
6-рамков кошер

W11300
W1130
W113000

вятър. Капакът и дъното
са с вентилационни
отвори, които се
регулират според
нуждите. (номера
3046, 3047, 3048).
Конструкцията на кошера
позволява презимуване
на пчелите в него.

6-рамков кошер Дадан-Блат (полистирен)
6-рамков кошер Американски Лангстрот
(полистирен)
6-frame nucleus hive Zander, not painted,
4-part body

Мини кошер от стиропор
21,5 cм

30 cм

Нови, изцяло
дървени
рамкирамки

17,5 cм

26

,5

Кошерът се състои от:

cм

14,5

cм

Мини - кошер от стиропор, боядисан
W10860 Мини-кошер от стиропор, небоядисан
W1044

visit www.lyson.com.pl to see more

»» свързано с корпуса дъно
»» 4 рамки и хранилка
»» покрив
»» комплект малки рамки - 4 бр
»» комплект дискове за отворите

R02

Рамка за кошер
за отглеждане
на майки
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Мини 6 - рамков кошер за производство на майки
Мини-кошерът се
състои от:
»» покрив
»» хранилка
»» корпус (монолитен)
»» преграда
»» дъно
»» комплект запушалки,
»» комплект от мини рамки – 6 бр

30

cм

30 cм

Окрашенный

Мини кошер (дъно,
корпус, преграда,
хранилка, покрив, рамки)
Mini Hive (without frames)
мини - хранилка
мини - корпус
(монолитен)
Мини - дъно с вентилация и запушалки за
отворите
покрив
преграда

34 cм

Мини 6-рамковият кошер за майки е
изработен от твърд полистирен.

R01

комплект минирамки - 6 бр

W1109

Неокрашенный

W1109A

W1109BR W1109ABR
W1112

W1112A

W1108N

W1108A

W1111

W1111A

W1110

W1110A

W1113

Мини кошер за две майки с хранилка
В комплекта влизат:
»» капак
»» монолитен корпус
»» корпусен ограничител
»» хранилка
»» дъно
»» комплект запушалки
»» комплек от 6 рамки

R01

Рамка
за мини
кошер

Окрашенный

Мини кошер с рамки
Мини кошер без
рамки
Мини дъно с отвори
Мини корпус без
рамки и преграда
Капан

Неокрашенный

W11050

W1105

W11050BR

W1105BR

W11150

W1115

W11160

W1116

W1110

W1110A

Транспортни кутии, от стиропор

Транспортна кутия Дадант
Транспортна кутия Дадант, небоядисана
Транспортната кутия от стиропор за 6 рамки се предлага в два варианти:
Дадант и Виелкополски. Предимството и е, че тя е адаптирана към типичните
рамки използвани в кошерите. Предназначена е за транспорт на рамки, пчелни
семейства и размножаване на пчелни семейства.

Кутия за
пренос

W0153
W0153N
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W1069D

Картонена кутия
за Дадан-Блатови рамки
MADE IN POLAND

Инкубатор за майки

Блок за управление:

»» Използвани са логически

алгоритми

»» Управление на температура-

та и влажността

»» Управление на въздушния

поток

»» Управление на водния поток
»» Постоянен мониторинг на

температурата и влажността

»» Осигурен алгоритъм на

диагностиката на режима
на работа.
»» Плавна регулация на
подгряването
Корпусът е изработен от неръждаема стомана
Вътрешно осветление
Двойна врата

ID

Название

W5014

Инкубатор за майки

Контрол за
температурата

OLED
дисплей

Капацитет –
270 майки

Лампи LED

Сигнализация за измененията
на температурата,влажността
ивъздушния поток
visit www.lyson.com.pl to see more
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Номера за майки
Цветно обозначение на
майките
В световната практика
майките всяка година се
обозначават с един цвят.
Пет цвята се използват
последователно поради
това ,че живота на майките
продължава до 5 години.
Какво отличава нашите
знаци за белязане на
майки?
»» Те не се разлепват
»» Ясни надписи
OPALC
»» Високо качество
OPALB
OPALC
OPALN

Бели номера 1 година
Червени номера 1 година
Сини номере 1 година

OPAL5
OPALZ
OPALY
OPAL5

Зелени номера 1 година
Жълти номера 1 година
Комплектни номера за 5 години + лепило

W3043

Лепило –
шел лак

3008

Изолатор за маточници
»» Нова, по-добра кон-

струкция

»» възможност за свърз-

ване на транспортните
клетки

3005

3004

3143

3080

Транспортна
клетка

Клетка
за майки

Устройство с бутало за
белязване на майкипластмасово

W3101

Боя за
белязане
на майки

Ханеманова щипка
за хващане на майки

3129

30010

3097

Мрежа
за белязване на майки

Комплект
за белязване на майки
(мрежа + филц)

3079

3012

3011

3030

3014

Лула за хващане
на майки, пластмасова

Летвичка
с маточни основи
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Летвичка за прикрепване
на маточни основи

Чашка - килийка за
майки с поставка

Калпаче за изграждане
и изолация на майки

Основи на маточници
(50бр)
MADE IN POLAND

Предпазители, тапи и запушалки за кошери

4010

Неръждаем мишепредпазител 230мм

4012

Универсален мишепредпазител цинков, 350мм

3145

Пластмасов стопер с мишепредпазител, 375 мм

W3046

полистиролни кръгли
тапи

3180

Мишепредпазител
185 мм

1055

W3047

3048

полистиролни трапецовидни тапи

Стопер, 375 мм

Вентилационни трапецовидни пластмасови тапи

Пчелогонки

3026

3144

Пчелогонка пластмасова, Ø 12 см

Пластмасова пчелогонка, портиерна (10,5
× 4,3 см)

3190

Пчелогонка с 8 отвора, Ø 26 см

Рамки и аксесоари
4018
40190
4062
4061
40640
40641
40642

Тел за рамки: 0,3 мм 250 гр
Тел за рамки: Галванизирана 0,4 мм
0,25 кг
Тел за рамки: 0,3 мм 500 гр
Тел за рамки: 0,4 мм 500 гр
Тел за рамки: 0,4 мм 250 гр
неръждаема
Тел за рамки: неръждаема 0,4 (250г)
Тел за рамки: неръждаема 0,4 (500г)

4106

Поставка за макара за
тел

W3261D

Стойка за рамки

Дървени рамки

3057

Междурамкови летвички за Дадан-Блатов
кошер за 50 бр.
Рамка Дадан ½ хофман (435×145)
Рамка Дадан ½ обикновенна (435×145)
Рамка Дадан хофман (435×300)
Рамка Дадан обикновенна (435×300)

3102

3015

30350
3054
3055
3056

Пластмасови разделители за кошери Хофман,
40 бр (комплект за 10
рамки)

Пластмасови разделители за кошери Хофман,
600 бр (комплект за 150
рамки)
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3117

Щипка за рамки с
ергономична дръжка,
подсилена

4256P

W4026
3017A

Пластмасови разделители (200 бр)

Метални разделители
200 бр.
4025

Метални разделители,
1кг
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Ханеманови решетки, Плочки за прашец и прополис, Изолатори
Пластмасова ханеманова решетка, дебела

Пластмасови Ханеманови решетки
Хоризонтална Ханеманова решетка, пластична Дадан (49,5 × 50 см)
Пластмасова решетка Дадант
3195
(42,5 × 49,5 см)
3109 Пластмасова решетка (42 × 42 см)
3191

Дебелите найлонови решетки
са по-евтина
алтернатива на
металните

Метален изолатор, вертикален

Хоризонтална Ханема-

4002 нова решетка,пластична

(44,5 × 31,9 см)

Метални изолатори хоризонтални
Метален изолатор, с уши,
47×31.9 акарни решетки
Хоризонтална Ханеманова
4001 решетка за Дадан-Блат
(47 × 38 см)
4000
31951W

420×420 мм

31950

31950LA

Дадант
Американски
418×490 мм Лангстрот 420×510 мм

Плочки за добиване на прополис

Дебелина на решетката:
2 мм

Решетката се
поставя в тялото
на корпуса в набраздената част.
След добиване на
прополиса
решетката се поставя във фризер
и след това става
събирането.

30210W

Плочка за добиване на
прополис, 42,5 × 42,5 см
30210

Плочка за добиване на
прополис, Дадан, 42,5 × 49,5 см

Average yield from 50 to 100g of propolis per week. Season and nectar dependant.

3022

Плоча за прашецоуловител
(390 × 40 мм)

3023

Плоча за прашецоуловител
(408 × 148 мм)

3029

Мрежа за прашецоуловител
(403 × 148 мм)

Акарни решетки

4031

Пластмасов гребен за почистване
рамките от восък
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Акарна решетка, метал
(42 × 42 см)
Дадант акарна решетка,
W1147
метал (42,5 × 39,5 см)
W1146

4067

Метален изолатор Дадан
MADE IN POLAND

Made in Poland

Пушалка ПРЕМИУМ
4045

Пушалка BeeTools ПРЕМИУМ неръждаема
и киселиноустойчива
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Made in Poland

Пушалка - неръждаема
4036M
4036
4057M
4057

Пушалка малка неръждаема
с предпазител
Пушалка голяма неръждаема
с предпазител
Пушалкка, Beetools
kиселиноустойчива,
неръждаема, малка
Пушалкка, Beetools ,
поцинкована с предпазител

Пушалка - поцинкована
4032M
4032
4009

Пушалка малка с предпазител
поцинкована
Пушалка с предпазител
поцинкован
Пушалкка, Beetools ,
поцинкована с предпазител

Аксесуари за пушалки
Мехчета големи кожени
4017M Мехчета малки кожени
40171 Мех за пушалка 4009
4093
Вложка за пушалка 4032
4094
Вложка за пушалка 4032М
4087
Вложка за пушалка 4036, 4057
4088
Вложка за пушалка4036М, 4057М
4046
Ключалка за пушалка
4017

4059

Пушалка медна

Пчеларска четка
с найлонови влакна

Made in Poland
3034O Четка дълга с пластмасова дръжка
3034P Четка къса с пластмасова дръжка

Пчеларска четка
с естествена четина

Made in Poland
3034Q Пчеларска четка дълга с пластмасова дръжка
3034R Пчеларска четка къса с пластмасова дръжка
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Повдигач пчеларски
многофункционален

W: 45 мм

оксидиран
неръждаем

BT 10R1

Повдигач пчеларски къс
с дръжка

W
:3

5

BT 010J
BT 10J1

мм

H:

5

16

мм

оксидиран
неръждаем

W
:4

0

BT 10I1

H:

Повдигач американски
среден
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W
:4

0

BT 010H
BT 10H1

H:

0
26

мм

мм

оксидиран
неръждаем

Повдигач американски
дълъг

H: 210 мм

оксидиран
неръждаем

BT 010S
BT 10S1

Разеденител на рамки
с дръжка

BT 010D
BT 10D1

оксидиран
неръждаем

Made in Poland

H: 80 мм

H: 270 мм

оксидиран
неръждаем

5

20

мм

W: 45 мм

W: 40 мм

W: 45 мм

BT 10A1

мм

оксидиран
неръждаем

Повдигач пчеларски дълъг
с дръжка

оксидиран
неръждаем

BT 010I

H: 160 мм

оксидиран
неръждаем

Повдигач американски
с дръжка

BT 010A

BT 10O1

W: 30 мм

W: 40 мм

BT 10T1

BT 010O

Повдигач пчеларски
среден с дръжка

Повдигач американски къс

BT 010T

оксидиран
неръждаем

BT 010R

H: 270 мм

BT 10M1

W: 45 мм

H: 265 мм

H: 185 мм
W: 30 мм

BT 010M

Повдигач пчеларски
многофункционален
с дръжка

H: 265 мм

Повдигач пчеларски прав

BT 010P
BT 10P1

оксидиран
неръждаем
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Пчеларски инструменти

W4029

Повдигач с разединител
неръждаема стомана

W4016

Повдигач с кука,
неръждаем

4115

Повдигач с дървена
дръжка- поцинкован

W40290

W4065

Повдигач боядисан - боядисан

Повдигач
с разединител - боядисан

4116

Повдигач с дървена
дръжка - стоманен

W40160

Повдигач с кука - боядисан

Пчелни четки

3034D

с естествени косми

3034J

Дървена четка
със синтетични
влакна,двойна, дълга

3034H

3034K

3034G

3034E

с естествени косми

Дървена четка с четина
дълга

с естествени косми

3034L

Четка с длето, двойна

3034M

Четка за почистване на
кошер

Четка за миене и събиране на сняг, изкуствени
влакна

Плетени кошници

5004

Плетена кошница
H-14 см, Ø-14 см
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5003

Плетена кошница
H-25 см, Ø-27 см,

5002

Плетена кошница
H-46 см, Ø-35 см
MADE IN POLAND

Пчеларско облекло с вентилация
Дрехите са изработени от висококачествен памук. Платът е трислоен във
вид на мрежа. Осигурява изключителна
вентилация и прохлада. Предлага се в
размери от S до XXXL

Пчеларска блуза,
трислойна „Прохлада”

Пчеларски комбинизон,
трислоен „Прохлада”

Пчеларско облекло OPTIMA LINE
Пчеларскити костюми OPTIMA LINE са направени
от висококачествена материя, който може да бъде с
различна дебилина и плътност
»» Подвижна шапка
»» Пропускащо въздух платно
»» Отлична видимост
»» Двойни метални обръчи за отделяне плата от лице-

то
»» Цип за прикрепване на шапката
»» Двойн удебеляване на плата за защита от ухапване и проникване на насекоми. Удобни джобове за
нуждите на пчеларя
»» Гумен кант

60381

Резервнa шапка за
комбинезон и блуза

Табела с размери
Ръст
(cм
S
M
L
XL
XXL
XXXL

164
170
176
182
188
196

Гръдна
обиколка
(cм)
90
96
104
112
120
128

Талия
(cм)
78
86
94
102
110
118

visit www.lyson.com.pl to see more

M6058

Работна блуза с размери
от S - XXXL

M6059

Работен костюм
с размери от S-XXXL
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Пчеларско облекло
„Premium Line”

»» На гърба до-

пълнително
има мрежа за
лесна вентилация

»» Всички

джобове се
затварят на
цип

»» Отвори за

вентилация
под мишниците

Дрехите са изработени от високо
качество елано-памук (състав: 65%
елана, 35% памук).
Предлагат се в размери от S до
XXXL. Лесни за пране (след сваляне на шапката дрехите могат да
се перат в перална машина при
температура 90°). Предлагат се в
два цвята: бял и бежов.

M6057

Пчеларска блуза с цип и с пчеларска шапка - "Premium Line", предлагана в цветовете: бял и бежов
M6056

Пчеларски комбинезон с пчеларска
шапка - "Premium Line", предлаган
в цветовете: бял и бежов

»» Ръкави с

маншети
с отвор за
палеца

»» На гърба до-

пълнително
има мрежа за
лесна вентилация

»» Всички

джобове се
затварят на
цип.

»» Отвори за

вентилация под
мишниците

»» Ръкави с

маншети
с отвор за
палеца

»» Крачолите

се разкопчават от долу,
за по лесно
обличане на
комбинезона
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M6040

Пчеларски панталони във бяло или
сиво
Табела с размери
S
M
L
XL
XXL
XXXL
XXXL

Ръст (cм

Гръдна
обиколка (cм)

Талия
(cм)

164
170
176
182
188
192
196

88-92
96-100
104-108
112-116
120-126
132-138
144-150

85
90
95
100
105
110
115

MADE IN POLAND

Пчеларско облекло
материя - състав: 65% елана, 35% памук. Размери от
S до XXXL
лесни за пране (след сваляне на шапката може да се
пере в пералня).
»» сваляща се

шапка,

»» дишаща и

подсилена задна
мрежеста част
»» два обръча
държат булото
на разстояние от
лицето

»» цип на булото
»» самозалепване

върху ципа

»» практични

джобове
пригодени за
нуждите на
пчеларя

»» ластик на

ръкавите

M6002

Комбинезон с було

M60020

Комбинезон без було

M6022

Комбинезон с було – двойно

6003

Комбинезон без було

M6124

Блуза с шапка и предпазител

Цвета на дрехата зависи от вида на материала. Възможни отенъци- бяло и бежаво
visit www.lyson.com.pl to see more
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M6024

Блуза с пчеларска шапка,
разкопчаваща се

M6001

6029

6045

6023

Блуза с було – без цип

6048

Яке с було
/тънко, ефирно/

Блуза без було

Яке без було

Гащеризон без було

6036

Ръкавели с ластик

6020

Блуза с къс ръкав
132

6004

Престилка бяла

6005

Панталони пчеларски

6037

Калци за крака с ластик
MADE IN POLAND

Детско облекло

6016

Детско пчеларско було
M6008

Блуза с було
– детска

Възможни
размери:
»» 116 cм,
»» 128 cм,
»» 146 cм,
»» 158 cм

Възможни
размери:
»» 116 cм,
»» 128 cм,
»» 146 cм,
»» 158 cм

M6009

M6010

Панталони пчеларски
- детска

Възможни
размери:
»» 116 cм,
»» 128 cм,
»» 146 cм,
»» 158 cм

Комбинезон
с було

Ръкавици

60112

60110

60111

Кожени ръкавици, жълти (S-XXL)

Кожени ръкавици-бели,къси, със
самозалепване (S-XXL)

60113

60114

60116

Кожени ръкавици (S-XXL)

Кожени ръкавици, прилепнали,
жълти (S-XXL)

Кожени ръкавици, жълти с вентилация (S-XXL)

60115

6011

Кожени ръкавици: 10/L, 11/XXL
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кожени ръкавици –бели,къси, със
самозалепване (S-XXL)

Кожени ръкавици,женски, розови
(S-XXL)

6012

Ръкавици платнени: XXL
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602500

Шапка с
мрежа отзад,
(отпред
мрежа за
сваляне)
60250

Було
пчеларско
с намаление

6032

Було пчеларско с памучен плат

Пчеларска шапка c плат
отзад

Резервно було за блуза
или гащеризон
603200

Резервно було за
комбинезон с було
удебелен

60330

6025

6033

6007

6038

60420

Було пчеларско с мрежа
и отзад

Було пчеларско от
„МОРО” с Мрежа и отзад

6039

60320

60060

Пчеларска шапка - було
(с пристягане отпред)

Було пчеларско от ленен
плат

ПчеAларска шапка
– ПРОМОЦИЯ

6026

Мрежа за сламена
шапка

Запасно було за
комбинезона

Було пчеларско от ленен
плат с Мрежа и отзад

6006

Шапка с ластик

6013

Мрежа

Престилки и кухненски ръкавици

А - жълти с кафяв кант
В - кафяви с жълт кант
С - кафяви с бели кантове
D - жълто-кафяви
Е - бяло-кафяви

60400

Кухненски ръкавици
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60421

Престилка кухненска
дълга бяла

60433

Престилка кухненска
–бяла къса

60422

Престилка кухненска
тъмна – дълга
MADE IN POLAND

F016

F017

FS02

F114

F018

F128

Кубче (6 см)

Кошер, голям
(9 см)

F010

F003

FS51

Цилиндър с пчели
(16 см)

Свещ, права,
средна
(20 см)

FS112

F141

FS37

FS36

F002

FS39

FS04

F008

FS03

FS55

F013

Пчелка

F007

Кошница
(7,5 см)

Малко бухалче
(5 см)

FS35

Малка
цилиндрична свещ
(11,5 см)

FS33

Свещ, права,
голяма
(22,5 см)

Кошница, малка
(4,5 см)

Кошер
(9,5 см)

Боров конус
(8 см)

Елха, малка
(5 см)

Коледна елха, гладка
(9 см)
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Свещ с медена пита
малка (7 см)

Свещ с медена питаголяма (16 см)

Пурпурна роза, малка
(4 см)

Маргаритка,
плаваща (5 см)

Цилиндър със Снежинка
(10 см)

Конус, среден
(7,5 см)

Извита свещ
(20 см)

F127

Пурпурна роза
(5,5 см)

Топка със Снежинка
(7 см)

Малка цилиндрична
свещ (9 см)
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FS34

Свещ, права,
малка (14,5 см)

FS61

FS06

Цилиндър, излят
(9,5 см)

FS163

Яйцо с лавандой

Топка с фея
(5,5 см)

FS40

FS69

FS11

FS38

FS105

FS27

Сърце от рози (3 см)

Мини роза украсена
(3,5 см)

F145

FS142

FS111

FS54

F019

FS207

F155

Ангел

FS43

Богородица
с Исус (21 см)

FS60

Топка, излята (8,5 см)

Роза на свещ
(3,5 см)

Цилиндр спиральный,
низкий

Ангелче със звезди
(9 см)

Яйце с Шарка
(5,5 см)

Малка пчеличка
(6,5 см)

Костенурка, нова
(4,5 см)

Улей традиционный
малый

Молещ се ангел
(12,5 см)

Цилиндър с коледни
елхи малък (7,5 см)

Цилиндрична свещ
тънка (13,5 см)

F136

Дядо Коледа (7,5 см)

FS14
F005

Ясла (7,5 см)
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FS05

Елха със фея (14,5 см)

F020

Ангел с цигулка (5,5 см)

Светото
семейство, отливка
(20 см)
MADE IN POLAND

Етикети 116×50 мм

EBG006

EBG008

EBG010

EBG012

EBG013

EBG014

EBG015

EBG016

EBG017

EBG018

EBG019

EBG021

EBG074

EBG075

EBG076

EBG077

EBG078

EBG079

EBG080

EBG081

Рекламни таблици

Таблици от PCV, устойчиви на атмосферни влияния.
420×297×3 мм

visit www.lyson.com.pl to see more

Банери рекламни

eвтина и ефектна форма на реклама Размери:
100 х 100 см, 200 х 100 см
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Метална капачка, Ø82/Ø66 мм

Пчелните-тематични чаши
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Бъркалки за мед –дървени
и пластмасови

MADE IN POLAND

ВИМЕКС-М ООД

8800 Сливен - бул. “Стефан Караджа”,
42-А, П. Кутия 6005
Тел./факс:044 625486, GSM: 0898 435 408; 0885 580 471
e-mail: vimeks@abv.bg, www.vimeks-bg.com

