Sistemas de prensa para mel e cera
Sistemas de prensa para mel e cera pequenos e potentes, de operação contínua, para o tratamento de
opérculos. Os opérculos caem no funil e são prensados pelo parafuso. A pressão em constante aumento faz
com que o mel flua através dos furos do tubo cilíndrico para o coletor de mel. A cera é transportada até ao
extremo do parafuso, onde é colhida numa bacia práticamente limpa de mel. O utilizador pode selecionar a
velocidade adequada dependendo do volume de opérculos. Todos os modelos têm um inversor e um controle
de capacidade para os diferentes tipos de mel poupando tempo e energia. O aquecimento adicional não é
necessário. Com este tipo equipamento conseguimos mais de mel de alta qualidade. A eficiência de
separação é 98,5%. Os sistemas de prensa são compatíveis com as linhas de desoperculação e de extração de
Paradise Honey Ltd.

Prensa para mel e cera P50
- Inclui:
20 L tanque plástico para cera
20 L tanque para mel de opérculos
1x4 L peneira de cera
Tubo de conexão SMS 51 mm
- Especificações: Motor elétrico com
caixa de velocidade controlado por
inversor : 0,375 kW
Capacidade: ~50 kg/h
Voltagem: 230V - 50Hz
Dimensões: 720x660x640
Peso: 37 kg

Prensa para mel e cera P100
- Inclui:
20 L tanque plástico para cera
32 L tanque para mel de opérculos
1x4 L peneira de cera
Tubo de conexão SMS 51 mm
- Especificações:
Motor elétrico com caixa de velocidade
controlado por inversor: 0,375 kW
Capacidade: ~90 kg/h
Voltagem: 230V - 50Hz
Dimensões: 1000x680x650mm
Peso: 42 kg

Prensa para mel e cera P200
- Inclui:
40 L tanque plástico para cera
50 L tanque para mel de opérculos
2x3,5 L peneira de cera
Tubo de conexão SMS 76mm
- Especificações:
Motor elétrico com caixa de
velocidade controlado por inversor:
0,75 kW
Capacidade: ~200 kg/h
Voltagem: 230V - 50Hz
Dimensões: 1150x700x750mm
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Sistemas de prensa para mel e cera
Prensa para mel e cera P350
- Inclui:
40 L tanque plástico para cera
55 L tanque para mel de opérculos
2x3,5 L peneira de cera
Tubo de conexão SMS 76 mm
- Especificações:
Motor elétrico com caixa de
velocidade controlado por inversor:
1,10 kW
Capacidade: ~350 kg/h
Voltagem: 230V - 50Hz
Dimensões: 1300x720x740mm
Peso: 105 kg

Prensa para mel e cera P500
- Inclui:
40 L tanque plástico para cera
60 L tanque para mel de opérculos
2x4,5 L peneira de cera
Tubo de conexão SMS 76 mm
- Especificações:
Motor elétrico com caixa de
velocidade controlado por
inversor: 1,10 kW
Capacidade: ~500 kg/h
Voltagem: 230V - 50Hz
Dimensões: 1420x720x740mm
Peso: 135 kg

Prensa para mel e cera P1000
- Inclui:
40 L tanque plástico para cera
70 L tanque para mel de opérculos
2x4,5 L peneira de cera
Tubo de conexão SMS 76 mm
- Especificações:
Motor elétrico com caixa de
velocidade controlado por
inversor: 2,2 kW
Capacidade: 900 kg/h
Voltagem: 230V - 50Hz
Dimensões:1600x750x850mm
Peso: 195 kg
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Desoperculadores (Decapping)
A nossa série de desoperculadores de nova geração mostra o futuro dos desoperculadores! Abrimos um
caminho a uma nova tecnologia para o processamento de mel. A nossa tecnologia única acelerará a
desoperculação.
O desoperculador que pode atender a todos seus pedidos. Deixe que o nosso desoperculador automático
faça o trabalho por si!
O desoperculador reduzirá drasticamente o tempo de extração de mel e o custo de produção já que os
opérculos se esvaziam mais facilmente. Todas as células nos favos abrem completamente.
É um investimento único pois dura muitos anos.

Desoperculador S1B Star
Especificações:
Capacidade: 8-10 quadros/minuto		
Motor: 0,25 kW/minuto
Potência do motor que acciona as lâminas: 0,375 kW
Tipos de quadros: Todos os quadros de longitude desde 140
mm até 260 mm (Jumbo: longitude máxima 310 mm)
Peso: 60 kg

O desoperculador “Super Star” é utilizado com as
linhas de desoperculação.
Um extrator de quadros, DeBoxer, é opcional.
Fabricada em aço inoxidável pela Paradise Honey
Ltd. da Finlândia.

Desoperculador S2B Star

Especificações:
Capacidade: 10-12 quadros/minuto
Motor: 0,25 kW
Potência do motor que acciona as lâminas: 0,75 kW
Tipos de quadros: Todos os quadros de longitude		
desde 140 mm até 260 mm
(Jumbo: longitude máxima 310 mm)
Peso: 75 kg
O desoperculador S2B é utilizado com as linhas
completas de desoperculação.
Podem ser combinadas com um extrator de quadros
(DeBoxer).
Fabricada em aço inoxidável pela Paradise Honey
Ltd. da Finlândia.
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Desoperculadores

Desoperculador U15 Star

Especificações:
Capacidade: 12-15 quadros/minuto
Motor: 0,25 kW
Potência do motor que acciona as lâminas:
0,75 kW
Tipos de quadros: Todos os quadros de longitude desde 140 mm até 260 mm
(Jumbo: longitude máxima 310 mm)
Peso: 105 kg
O desoperculador S2B é utilizado com as linhas
completas de desoperculação.
Podem ser combinadas com um extrator de
quadros (DeBoxer).
Fabricada em aço inoxidável pela Paradise
Honey Ltd. da Finlândia.

Desoperculador HS1B

Desoperculador S1B

Desoperculadores (Uncapping)

O HS1B é um desoperculador de alta qualidade desenhado
para operações apícolas a pequena escala. Tem um caixilho
deslizante para cinco quadros. A profundidade de corte das
lâminas é regulável.
Especificações:
Potência do motor que acciona as lâminas: 0,375 kW
Tipos de quadros: Todos os quadros de longitude desde 140
mm até 310 mm (Jumbo: longitude máxima 410 mm)
Capacidade: 4-8 cuadros/minuto
Peso: 32 kg
Fabricada em aço inoxidável pela Paradise Honey Ltd. da
Finlândia.

O S1B é um desoperculador potente e eficiente desenhado para operações apícolas a pequena e média escala.
Os favos são levantados no carregador de cinco quadros e transportados automaticamente pelas lâminas de
desoperculação aquecidas. Como resultado, são obtidos favos desoperculados de forma apurada!
A capacidade do desoperculador S1B é de oito favos por minuto, o que permite desopercular cerca de 53 		
							alças por hora.
Especificaçãos:
Capacidade: 8-10 cuadros/minuto
Motor: 0,25 kW		
Potência do motor que aciona as lâminas: 0,75 kW
Tipos de quadros: Langstroth, Dadant, Zander, DNM,
British National, Lusitana ...
(Consulte-nos para outros modelos)		
Peso: 55 kg
Fabricada em aço inoxidável pela Paradise Honey Ltd.
da Finlândia.
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Desoperculadores
Desoperculador S1B

Desoperculador S3B

O S1B desoperculador é um desoperculador potente e
eficiente desenhado para operações apícolas a pequena e
média escala. Os favos são levantados no carregador de cinco
quadros e transportados automaticamente pelas lâminas de
desoperculação aquecidas. Como resultado, são obtidos favos
desoperculados de forma apurada.
Especificações:
Capacidade: 53 quadros/hora
Motor elétrico: 0,55 kW
Potência de motor que acciona as lâminas: 0,55 kW
Tipos de quadros: Todos os quadros de longitude desde 140
até 260 mm (Jumbo: longitude máxima 310 mm)
Peso: 60 kg
Fabricada em aço inoxidável na Finlândia.

Os desoperculadores S3B, S3B Jumbo têm sido desenhados para satisfazer as necessidades dos apicultores
profissionais. A capacidade dos desoperculadores S3B e S3B Jumbo é de 12 favos por minuto, o que equivale
aproximadamente a 72 alças por hora. O caixilho de carga de alimentação a corrente pode conter até 12
quadros que entram em forma automática às lâminas
desoperculadoras. As lâminas aquecem por meio de um sistema
de circulação de aquecimento da água quente (vapor).
Especificações:
Capacidade: 12 quadros/minuto
Motor: 0,75 kW
Tipos de quadros: Todos os quadros de longitude desde 140
mm até 260 mm (Jumbo: longitude máxima 310 mm)
Peso: 95 kg
Fabricada em aço inoxidável na Finlândia.

Linhas de desoperculação a um preço razoável com sistema de prensa
para mel e cera P50 para os pequenos produtores
Desoperculador ES1
Desoperculador
Linha de désoperculação
HS1
com prensa para mel e
cera P50
Suporte e caixilho:
1,15 m
Bandeja de
gotejamento

Linha de desoperculação
HS1 com prensa para mel y
cera P50
Suporte e caixilho: 1,15 m
Bandeja de gotejamento
Opção:
Caixilho prolongado e
bandeja de gotejamento
prolongado
0,9 m(longitude total 2,0 m)
Tipos de quadros: todos os
quadros de longitude desde
140 mm até 260 mm
(Jumbo: longitude máxima
310 mm)
Fabricada em aço inoxidável na Finlândia.
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Linhas de desoperculação semiprofissionais
Deixe de desopercular manualmente e deixe que o nosso desoperculador automático faça o trabalho por si.
Levante os quadros no caixilho de carga e deixe que o nosso desoperculador faça o trabalho por si da forma
mais eficaz e rápida. Ao trabalhar com esta linha os apicultores economizam tempo e esforço nas tarefas mais
lucrativas.
A linha de desoperculação abre todas as células do favo de mel e separa o mel da cera. A linha de
desoperculação com uma prensa para mel e cera é uma solução perfeita para os apicultores semiprofissionais
e os apiários com até 300 colmeias. A capacidade da linha de desoperculação é de 50 favos Hoffman.
As linhas de desoperculação são disponíveis para os diferentes tipos de quadros como Jumbo, Húngaro,
Layens y más (consulte-nos para outros modelos).

HS1B Linha de desoperculação com prensa para mel e cera P50
Linha de desoperculação HS1B com caixilho
de carga de alimentação deslizante de
5 quadros
Motor: 0,375 kW
2 kW / 3,5 litros, sistema de aquecimento
230 V para as lâminas aquecidas,
com tubo de vapor incluído.
Um suporte para o desoperculador HS1B
e a prensa para mel e cera P50
Longitude do suporte e do caixilho: 2000 mm
O desoperculador se adapta a todos os tipos
de quadros (consulte-nos).
Fabricada em aço inoxidável na Finlândia.

ES1B Linha de desoperculação com prensa para mel e cera P50
O ES1B desoperculador com um caixilho de
carga de alimentaçao deslizante de 5 quadros
Linha manual para 30-40 quadros
(capacidade de caixilho de quadros)
Motor principal: 0,375 kW
Motor de engrenagem: 0,25 kW
2kW/3,5 l, sistema de aquecimento 230 V para as
lâminas aquecidas, com tubo de vapor incluído
Um suporte para o desoperculador ES1B e a
prensa para mel c cera P50
Longitude do suporte e do caixilho:
2000 mm
O desoperculador adapta-se a todos os tipos de
quadros (consulte-nos).
Fabricada em aço inoxidável na Finlândia.
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Linhas de desoperculação
S1B Linha de desoperculação com prensa para mel e cera P200
Linha de desoperculação S1B com caixilho de carga de
alimentação deslizante para 5 quadros
Capacidade da linha: 8 quadros/minuto e 53 alças/hora
			
Motor das lâminas: 0,55 k
			
2 kW / 3,5 l, 230 V sistema de 		
			
aquecimento das lâminas por
			
vapor, com tubo de vapor
			incluído.
Suporte para o desoperculador ES1B e a prensa para
mel e cera P200
Longitude do suporte e do caixilho: 2000 mm
Fabricada em aço inoxidável na Finlândia.

S1B Star Linha de desoperculação com prensa para mel e cera P100
O desoperculador S1B Star
com um caixilho de carga de alimentação
deslizante para 5 quadros
Linha manual para 30-40 quadros
Motor principal: 0,75 kW
Motor de engrenagem: 0, 25 kW
2 kW/3,5 l, sistema de aquecimento de 230 V
e um gerador de vapor para aquecer as lâminas
do desoperculador com tubo de
vapor incluído.
Suporte para o desoperculador Star
e a prensa para mel e cera P100
Longitude do suporte e do caixilho: 2000 mm
Fabricada em aço inoxidável na Finlândia.
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Linhas de desoperculação profissionais
Extrator de quadros, linha de desoperculação S2B Star com
prensa para mel e cera P200
O extrator de quadros “DeBoxer” com o desoperculador.
Ao funcionarem em conjunto, estas ferramentas maximizam a
eficiência operacional das linhas e reduzem ao mínimo o trabalho manual. O extrator de quadros levanta os quadros da alça.
A máquina será construída segundo as dimensões dos seus
quadros (consulta-nos). Então poupa seu tempo e esqueça-se de
					desopercular manualmente.
					Levante os quadros no
					caixilho de carga de
					
alimentação e deixe que o
				
nossa máquina faça o trabalho por
			
si mais rápida e eficazmente.
		
A linha de desoperculação com a prensa para mel
		
e cera é a solução perfeita para os apicultores
		
semi-profissionais ou para os apiários com até
		300 colmeias.
Este sistema é o seu primeiro passo para uma linha completa de
extração de mel. O nosso novo desenho permite que você trabalhe manualmente em total segurança.

S1B Star linha de desoperculação
com prensa para mel e cera P200 e tanque de mel
Levante os quadros no caixilho de
carga de alimentação a corrente.
O desoperculador abre as células.
A linha de desoperculação com
prensa é um solução perfeita para
os apicultores semiprofissionais.
O sistema inclui um tanque de
mel com filtro, bomba de mel com
sensor de nível e um sistema de
filtração.
A capacidade da linha é de 50
quadros (por exemplo Hoffman).
Basta apenas adicionar un extractor
de mel e está pronto a vender seu
mel.
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Centrifugadores para separação de mel e cera
O centrifugador é a máquina processadora de mel e cera mais potente do mercado. O centrífugador têm sido
desenhado para satisfazer as necessidades dos apicultores profissionais que devem processar grandes
volumes de mel numa operação contínua. A mistura de mel e cera é bombeada para a centrífuga, que separa
o mel da cera de maneira automática. O centrífugador pode entrar em atividade de manhã e funcionar em
forma ininterrupta durante todo o dia. Separa o mel da cera por si mesma e não precisa de supervisão.
Você pode dedicar-se a outras tarefas enquanto o centrífugador está em funcionamento produzindo mel
claro e cera seca. A temperatura é controlada por o controlador digital. Desde o tanque o mel é bombeado
				
com uma bomba de mel controlada por um sensor para o tanque decantador.
				
Unicamente os nossos modelos têm um sistema de elevação para que assim
seja 					
mais fácil e eficaz a limpeza do centrifugador.

Centrifugador C 750
Centrifuga C750
Especificaçãos:
Motor principal: 1,1 kW / 380 V
Motor da cortadora: 0,75 kW
Capacidade: 750 kg/h
Elevador do rotor.
Peso: 220 kg
Fabricada em aço inoxidável na Finlândia.
Dispositivo de segurança económico a um preço
acessível! Retire o rotor do separador para a limpeza
e a manutenção sem esforço e sem dispositivo
elétrico.
Entrada de mel
e cera

Elevador do
rotor

				
Centrifugador C
Especificações:
Motor principal: 1,5 kW / 380 V
Motor da cortadora: 0,75 kW
Capacidade: 1250 kg/h
Peso: 275 kg
Fabricada em aço inoxidável na Finlândia.

1250

Motor
principal
Sistema de
trituração
Motor elétrico de
comando principal e
caixa de velocidade

Controle de
velocidade
Tanque agitador

O permutador de calor para mel e cera vai aumentar, de maneira controlada, a temperature adequada,
o que resulta no mel limpo e na cera seca.
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Bombas para mel e cera

Bomba industrial com
motor de engrenagem,
sensor de nivel
e botão liga/desliga
Cap: 45 l/min - 180 l/min
Conexão: SMS 40 mm
Normalmente utilizado com
as linhas de extração de
Paradise Honey.

Bomba industrial com
motor de engrenagem,
sensor de nivel e variador
IP66
Cap: 45l/min - 180 l/min
Conexão: SMS 40 mm 240V.
Normalmente utilizado com
as grandes linhas de
extração de Paradise Honey.

Monolobi 60

Bomba para opérculos e mel
com correia
e botão liga/desliga
Cap: 30 l/min - 80l /min
Conexão: SMS 50 mm
240V
Normalmente utilizado com as
linhas de extração de
Paradise Honey.
Monolobi 100
Bomba com filtro para mel
Motor: 0,75kW com
variador eletrônico
Max: 10 bars
Cap: 750 l/h
Temperatura quando está ligando:
+1/+90 graus Celcius
Peso: 21 kg
Conexão: SMS 40 mm
240V

Bomba com filtro para mel
Motor: 1,5 kW com
variador eletrônico
Max: 10 bars
Cap:1800 l/h
Temperatura quando está ligando:
+1/+90 graus Celcius
Peso: 45 kg
Conexão: SMS 50 mm
240V

H 1000 Bomba Novidade! Patenteada bomba multifuncional
para os líquidos & mel cristalizado e cera
Capacidade ~1000 kg/h
Higiênica, manutenção fácil
quase silenciosa
Não necessita nenhum pré-aquecimento
Não sera misturada com o ar
Fabricada em aço inoxidável
Controle de variador (0-12 bars)
Entrada/Saída: SMS 50 ou braçadeira
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Motor elétrico com caixa de
velocidade com inversor

Assessórios

Aparelho de elevação “Box Lifter” para
Extrator de quadros “Deboxer”

O aparelho de elevação “Box Lifter “ com uma capacidade de 5 alças. É um
assessório para os nossos desoperculadores e extratores de quadros “DeBoxer”.
Estas máquinas maximizarão juntas a eficácia das linhas de extração a fim de
reduzir ao mínimo o trabalho manual. O aparelho de elevação levanta os
quadros da alça por un cilindro pneumático quando você pressiona o pedal da
máquina controlado com o pé.
O extrator de quadros (DeBoxer) constrói-se em função das medidas das suas
alças. O nosso novo design
permite trabalhar com toda a segurança.

Sensor
para
quantidade
máxima
de
quadros

Dimensões:
Longitude: ~1,20 m
Largura: ~0,70 m
Altura ~1,70 m
Peso: 90 kg
Cap: 175 kg/
aumento
Motor elétrico: 0,55 kW
Pedal
controlado
com o pé

Rampa de carregamento
para as alças
Motor elétrico
com caixa de
velocidade com
inversor

Carregador
de quadros

Controle de
pressão de ar

Aparelho de elevação “Box Lifter”
& Extrator de quadros “DeBoxer”
Sensor para quantidade
máxima de quadros

Extrator de
quadros

Rolos
Corpo do
aparelho de
elevação
Gaveta para cera

Cilindro de ar

to
Rampa de carregamen
para las alças

Pedal controlado
com o pé
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Carregador
de quadros

Assessórios
Suporte para desoperculadores “Uncapper” S1B e S3B
Inversor para
o sistema de
carregamento
Dimensões:
Longitude:
1250/1350 mm,
Largura: 620/720 mm
Altura: 1550 mm
Peso: 36 kg

Sistema de
aquecimento
Caixa de conexões
eléctricas

Todas as conexãos são efectuadas na caixa de controle eléctrica.
Toda a linha pode ser conectada com um único cabo.

Sistema de água quente
O sistema da água quente para o desoperculador (permutador de calor): no tanque da expansão aquece
5 l de água o que é controlada através de um sistema de calefacção digital (de 3-4,5-6 kW). A bomba faz circular a água quente optimizada a tempeturas entre 45-90°C nas lâminas para a desoperculação perfeita.

Tanque de
expanção de
água quente

Ajuste da
temperatura
de água
Tampa
aquecida
Caixa de
conexões
eléctricas

Bomba de
circulação de ar
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Bomba de circulação de água

Linhas de extração de mel

Linhas completas de processamento de mel têm sido desenhadas para os diferentes tamanhos de
produção tendo em consideração as diferentes necessidades dos clientes. A capacidade das linhas de
extração são de 24-200 quadros. As linhas pequenas de extração (24-32-52-76 quadros) com um
desoperculador com um caixilho de carga a corrente. Os favos são levantados no caixilho de carga a corrente,
a mistura de mel e cera flui através dum funil de alimentação e o mel e a cera são extraídos pela prensa.
As linhas de extração são desenhadas para serem operadas por uma única pessoa, mas com as grandes linhas
de extração recomandamos duas pessoas para que a capacidade óptima seja atingida. Todas as linhas são
similares nos seus princípios de funcionamento. A configuração e o aumento do tamanho da linha melhora a
capacidade da produção.

24 quadros - 3 sector/32 quadros - 4 sector
Linha de extração horizontal com desoperculador 		
e sistema de prensa para mel e cera P200
Desoperculador
Sistema de
carregamento manual
S1B

Sistema de prensa
para mel e cera P200

S1B Star
Extrator
horizontal para
24 quadros

Caixilho
vazio duplo

Painel de
controle
ecrã táctil

Tanque para mel 60L com
bomba e sensor de nível

24 quadros - 3 sector / 32 quadros - 4 sector - Linha de extração
horizontal com desoperculador S1B Star e sistema de prensa
para mel e cera P200
Extrator horizontal
para 24 quadros

Desoperculador S1B Star
Sistema de carregamento
manual

Sistema de prensa
para mel e cera P200

Tanque para mel
60L com bomba e
sensor de nível

Caixilho
vazio duplo

Painel de
controle
ecrã táctil
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Linhas de extração de mel
39 quadros - 3 sector - Linha de extração horizontal com
desoperculador S2B Star e sistema de prensa para mel e cera P200
Extrator
de quadros

Extrator
horizontal para
39 quadros

Desoperculador S2B Star
Sistema de
carregamento manual

Sistema de prensa
para mel e cera P200

Caixilho vazio

Tanque para mel 80L
com sensor de nível

52 quadros - Linha de extração horizontal com
desoperculador S1B e sistema de prensa para mel e cera P200
Extrator horizontal para
52 quadros

Desoperculador S1B

Caixilho vazio

Sistema de
carregamento manual

Tanque de mel
100L com sensor

Sistema de prensa
para mel e cera
P200
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Painel de
controle,
ecrã táctil

Linhas de extração de mel

Linha de extração horizontal para 52 quadros com
desoperculador S2B Star e sistema de prensa para mel e cera P200
e aparelho de elevação “Box Lifter”
Aparelho de elevação
“Box Lifter”

Extrator
de quadros
“DeBoxer”

Desoperculador
S2B Star

Sistema
de carregamento
elétrico

Extrator
horizontal para
52 quadros
Caixilho
vazio

Suporte para os
quadros
Tanque de mel
100L com sensor
Sistema de prensa
para mel e cera
P200

Linha de extração horizontal para 76 quadros com
desoperculador S2B Star e sistema de prensa para mel e cera P500
Extrator de
quadros
“DeBoxer”

Desoperculador
S2B Star

Extrator horizontal para
76 quadros
Sistema de
carregamento
elétrico

Caixilho vazio

Tanque de mel
160L com sensor

Sistema de prensa para
mel e cera P500
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Painel de controle,
ecrã táctil

Linhas de extração de mel

Linha de extração horizontal para 100 quadros com
desoperculador U15F Star e sistema de prensa para mel e cera P1000
Extrator de
quadros
Desoperculador
“DeBoxer”
U15F Star

Extrator horizontal para
100 quadros
Sistema de
carregamento
elétrico

Caixilho vazio

Sistema de prensa
para mel e cera
Tanque de mel
P1000
160L com bomba
e sensor

Painel de controle,
ecrã táctil

Grandes linhas de extração de mel (para 76-200 quadros) com aparelho de elevação e desoperculador com
caixilho de carga de alimentação a corrente. O aparelho de elevação (De-Boxer) extrai e levanta os quadros da
alça para colocá-los no caixilho de carga de alimentação a corrente do desoperculador. O operador empurra os
quadros no caixilho de carga de alimentação. O mel e a cera misturam-se no tanque agitador.
Depois, a mistura é bombeada para o permutador de calor com a ajuda do sistema de controle do inversor a
fim de obter a temperatura adequada para a mistura de mel e cera. A temperatura é controlada pelo sistema de
controlador digital.
O desoperculador empurra os quadros no caixilho de carga e o sistema elétrico de carregamento transfere os
quadros no extrator. Uma vez que o extrator está carregado de novo, ao mesmo tempo os quadros vazios são
transportados no caixilho de carga para os quadros vazios. Enquanto o extractor está a funcionar, você pode
colocar de novo os quadros vazios nas alças e continuar a carregar os quadros cheios no desoperculador.

Centrifuga - Sistema para separar o mel da cera

Sistema permutador de calor com cabeçote divisor

Suporte de
parede

Controlador digital
para o permutador de
calor (mel/água)

Sistema de separação de
mel da cera
para a centrifuga
com um aparelho de
elevação para o rotor

C1250

Sistema de
aquecimento
com uma bomba
de circulação de água
para o permutador de
calor
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Bomba para
mel e sensor

Gaveta para cera seca

Linhas de extração de mel
Linha de extração horizontal para 100 quadros com
desoperculador U15F Star e sistema de prensa para mel e cera P500
Extrator horizontal para
100 quadros

Extrator
de quadros
“DeBoxer”

Desoperculador
U15F Star

Sistema elétrico
de carregamento
Caixilho vazio

Tanque de mel
180L com sensor

Sistema de prensa
para mel e cera P500

Painel de
controle,
ecrã táctil

Linha de extração horizontal para 120 quadros com
desoperculador S3B e sistema de prensa para mel e cera P500
Extrator
de quadros
“DeBoxer”

Desoperculador S3B

Sistema elétrico
de carregamento

Extrator horizontal para
120 quadros

Tanque de mel 200 L
com bomba e sensor
Pedal controlado
com o pé

Sistema de prensa
para mel e cera
P500
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Caixilho vazio

Painel de
controle,
ecrã táctil

Linhas de extração de mel
Linha de extração horizontal para 160-200 quadros com
desoperculador U15F Star
Sistema de elevação pneumático ou elétrico para a tampa
Caixilho
vazio

Sistema elétrico
de carregamento

Painel de
controle,
ecrã táctil

Desoperculador
U15F Star
Caixilho de
carga de
alimentação
a corrente

Desoperculador U15F Star

Extrator
de quadros
“DeBoxer”

Caixilho vazio

Tanque agitador 220L
Caixilho de carga a corrente

Sistema de
elevação
pneumático da
tampa

Tanque de mel 300L
com bomba e sensor
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Colmeia núcleo NUC & MATE PSE densidade a >100kg/m3
Conjunto completo

Método de
alimentação:

Parede divisora

Quadro alimentador

Alimentador de entrada

Redutor de entrada

Alimentador de tampa
5,5L con dois
alimentadores de entrada

A colmeia núcleo Nuc&Mate têm sido desenvolvida para fazer a apicultura mais fácil e eficaz.
Esta colmeia núcleo pode ser utilizada para ampliar o efectivo apícola, para vender abelhas e como colmeia
de fecundação económica. Para iniciar uma nova colónia você deve colocar bastantes quadros e criação na
alça.
Com a colmeia núcleo Nuc&Mate você pode acasalar duas rainhas simultaneamente na mesma colmeia
dividindo a alça de seis quadros em duas unidades de fecundação de três quadros, cada uma. No outono,
você pode retirar a parede divisora e a colónia de seis quadros passa o inverno com uma rainha jovem. Até a
próxima estação, estas colmeias evoluirão para transformar-se em valiosas colmeias que produtoras de mel.
As partes de Nuc&Mate colmeia ligeira de alta qualidade estão feitas de poliestireno expandido (EPS) extra
duro de qualidade alimentar com uma densidade superior a 100 kg/m3. Os componentes são fabricados
numa máquina moldadora automática. Se forem utilizadas correctamente, podem durar várias décadas.
Durante o transporte ou deslocamento, o telhado da colmeia deve ser fixo com uma cinta. No apiario,
os telhados das colmeias mantêm-se nos seus lugares com uma pedra ou com um tijolo de
aproximadamente 2 kg em cima. Em climas quentes ou durante o transporte, você pode virar o telhado para
formar um túnel acima dos quadros por assegurar uma melhor ventilação e colocar uma grelha acima da
colmeia para impedir as abelhas de escapar.
Parede divisora
Redutor de
entrada

Rede para piso

Redutor de
entrada
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Colmeia profissional BeeBox PSE extra duro, densidade a >100kg/m3
Série Langstroth

Série Dadant
Separadores de
quadros: 10, 9, 8
quadros
(não Hoffman)
Capacidade de 10
quadros

Suporte para a
cinta durante o
transporte

Espaço para alimentação
~ 1-2 kg bolsa de alimento

Cinta (3m/35mm)
O sistema de colmeia BeeBox é o sistema de colmeia de poliestireno
expandido mais recente da Paradise Honey Ltd. Este produto é o resultado
de 40 anos de experiência e desenvolvimento na maior operação apícola da
Escandinávia. O sistema de colmeias BeeBox têm sido desenvolvido e
Placa de própolis (ventilação)
provado nas rigorosas condições climáticas (como na Sibéria e Australia e
para deslocamento/ durante
Nova Zelândia) nas quais se desenvolve a apícultura, com temperaturas que
a estação cálida
vão de -35ºC até +30 ºC.
Os invernos árticos com temperaturas extremas inferiores a -35ºC, e os
verões quentes que superam os 30ºC, têm-nos permitido experimentar e
conhecer o que as abelhas e os apicultores esperam de uma boa colmeia que
se adapte a todos estes ambientes. Todas as partes desta colmeia ligeira de
alta qualidade BeeBox, são feitas de poliestireno expandido (EPS) extra duro
de qualidade alimentar com uma densidade superior a 100 kg/m3.
Os componentes são fabricados numa máquina moldadora automática.
Sistema de armadilha para
Se forem utilizadas corretamente, podem durar várias décadas.
rainha “Queen trap”
O sistema de colmeia Beebox e fabricado para ser distribuido em todo o
Nova entrada
mundo. As existências: os sistemas de
dois guarda-alvados
colmeia Langstroth e Dadant.
móviles
As colmeias Beebox são fabricadas segundo
abertos o fechados
as normas ISO 9001, o sistema de certificação
de qualidade e materiais.
Primavera
Verão cedo
Rede de inverno / protecção
contra as aves

Transporte de comunidade
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6mm redutor de entrada
primavera, outono & inverno

BeeBox Série Turca PSE Densidade a >100kg/m3
Nova tampa com
alimentador da tampa

Rede para piso com controle
de varroa

Nova série BeeBox Turca
Mais mel Muito bom
isolamento!
12 vezes melhor
que a colmeia de
madeira!

Es fácil de trabalhar com
esta colmeia
durante todas as estações
do ano.
Este material ligeiro é
muito agradável também
quando você trabalha nas
montanhas, na foresta etc.
Transporte fácil
Resistente
a todos os climas
Fácil de mover com uma só
pessoa
Fácil de
mover com o carrinho

Entrada sazonal

BeeBox Série UE PSE Densidade >100kg/m3
Baixos custos de frete!

Num só palete podemos entragar:
- 140 alças Langstroth normais
- 196 alças Farrar
- 106 alças Dadant Blatt/Estados Unidos
- 182 alças Dadant
- 120 alças britânicas nacionais
- 192 alças britânicas nacionais (Supers)
- 124 alças Langstroth turca
...
Para os quadros
britânico nacional
padraõ,
alemão normal,
sueco,
norueguês,
Holanda,
Bélgica
e Portugal.
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Espaço requerido para as linhas de extração horizontal
de 24-200 quadros

Por favor mande-nos as seguintes informações antes de colocar uma ordem:
- Tamanho/dimensões de quadro: longitude superior, longitude do corpo, altura.
- Número de colmeias, produção de mel em toneladas por ano, dimensões do espaço de
extração, alimentação volts/A/Hz, data prevista para o investimento. Em caso de algumas
máquinas, necessitamos uma alça e alguns quadros (consulte-nos).
Paradise Honey Ltd. Os nossos produtos são patenteados. Todos os direitos reservados.
Todos os preços estão expressos em euros (€), não incluem IVA, nem impostos nem taxas
aduaneiras. Condições de entrega, incoterm: EXW, Kerkkoo Finland.
O pagamento deve ser feito por adiantado. A entrega é realizada quando se recebe o
pagamento completo. Todos os produtos são fabricados na Finlândia.

Paradise Honey Ltd.

Hunajatie 19, 06530 Kerkkoo, Finland
Tel:+358 (0)19 645 785, Fax: +358 (0)19 645 885
info@paradisehoney.fi, www.paradisehoney.fi
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BEEBOX COLMEIAS DE FINLÂNDIA NO MUNDO
NOS DIFERENTES CLIMAS (temperaturas de -40°C até +50°C)
Testados nas florestas tropicais: 35% mais de mel que com colmeias
de madeira

AUSTRÁLIA

BULGÁRIA

REPÚBLICA DO KOSOVO

RÚSSIA, SIBÉRIA

