304006

Snabbkoppling
handel med invändig gänga 1½",
av polypropylen, fiberförstärkt,
livsmedelskvalitet

304007

Snabbkoppling
handel med utvändig gänga 1½",
av polypropylen, fiberförstärkt,
livsmedelskvalitet

304008

Snabbkoppling
hondel med slangnippel 1½"
av polypropylen, fiberförstärkt,
livsmedelskvalitet,
(Ø 40 mm), passar till
art. 304007 inkl. slangklämma

304009

Skivventil
304010
av rostfritt stål
Ena sidan: Fläns
(Centrumavstånd mellan
6 mm borrhål: 60 mm;
identisk med fläns
från art. 304003);
för direktanslutning till
tappkranar på kärl
från FRITZ, THOMAS etc.
(Kontrollera avståndet mellan borrhålen,
eventuellt är anpassning nödvändig!)
- Inkl. silikontätning för fläns
Andra sidan: Mjölkgänga, passar till art.-nr. 304011
Slangnippel med täckmutter
av rostfritt stål, inkl. slangnippel
Ena sidan: Mjölkgänga,
passande till art. 304010
Andra sidan: Slangnippel,
passande till 304003

Imkereitechnik

Övergångsmuff 2"->1½"
av PVC, livsmedelskvalitet
invändig gänga 2''
och utvändig gänga 1½"

nassenheider

304005

www.nassenheider.com

Kulventil
av rostfritt stål
invändig gänga 1½"

nassenheider
fill up

Den nya tappmaskinen
för allakompakt,
mångsidig,
lönsam,
prisvärd.

Univeraltappmaskinen
Vår maskin utvecklades ursprungligen för tappning av
honung och är det idealiska redskapet speciellt för
medelstora och små biodlingsföretag, mejerier, godisoch senapstillverkare o.s.v. Vi står gärna till tjänst med råd
för upptappning av andra flytande produkter än honung.
Kompakt formgivning möjliggör varierad uppställning
även i trånga utrymmen.
Tekniskt handlar det om en maskin ur den senaste
generationen. Användandet av slitstarka plastmaterial,
modernaste och därför kompakt och driftsäker elektronik i
kombination med tillverkning i större serier möjliggör ett
moderat pris.

Automatisk dosering och upptappning

304011

Se även övriga tillbehör (behållare o.s.v.) i vårt andra
prospekt ''Konfigurator''

- Tappning av honung och andra flytande vätskor
med honungsliknande viskositet (dynamisk viskositet
h ca. 1.000-12.000 mPa·s, närmare uppgifter vid
förfrågan)
- alla fritt valda mängder från 20-9999 gram,
alla vanliga upptappningsvikter för honung är
förprogrammerade; mängderna visas även i oz och ml
- i glas/behållare upp till 300 mm höjd, eftersom
pumpen och glascentrerbygeln är steglöst ställbara med
stjärnskruvar
- valfri honungssort (kristalliserad eller flytande) utan
påverkan av upptappningshastighet
- med en upptappningshastighet av t.ex. 360 glas á
500 g per timme(vid honung) - oavhängigt av
honungssort

Försäljning och visning av anläggningen i drift:

Freddy Duwe, Vårsta
BIREDSKAP
Malmtorpsvägen 19
SE-14771 Grödinge

- med en precisionsgrad av ±3 g kan du framöver spara
in stora mängder honung. Ifall du hittills har garderat dig
genom att fylla i lite för mycket som ''säkerhet'' i varje
burk, då kan maskinen snabbt betala sig själv.
Honungens tappningstemperatur:
- 20-25ºC (nyslungad, flytande);
- 25-30ºC (kristalliserad, mycket torr med >16% vatten,
eller ljunghonung)

Tel
08-53025347
Fax
070-2224533
Mobil 070-5107054
freddy.duwe@biodlingsforetagarna.nu
www.freddyduwe.info

Tillverkningen sker enligt ett certifierat
kvalitetssäkringssystem.

zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2000
durch ÖHMI EuroCert

Snabb och enkel kalibrering

Uppbyggnad med moduler

före och under pågående upptappningsarbete med
samma honungssort, förutsatt att honungen är homogen,
är ytterligare justering inte nödvändig.

möjliggör anpassning till alla dina befintliga behållare och
framtida utvidgningar. Du betalar bara för det som du
verkligen behöver.
Här är listan över befintliga tillbehör:

Pumpning av honung, även baklänges
I inställningsläget för kontinuerlig
drift är det möjligt att undvika
bärandet av tunga kärl, t.ex från
slunga till lager.
Pumpkapaciteten är
då ca 300 kg per timme.
För pumpning behöver
du anslutningsröret
nr. 304001. För pumpning,
från t.ex. sump under slunga, finns
nivåströmbrytaren nr. 303004.
Båda kan beställas som tillbehör

Rörning av honung

Fill Up Basutförande
301001
- utan extra tillbehör klar för tappning - omfattar:
1 st. Drivmodul med motor och reglerfunktion
1 st. Pumpmodul
1 st. Stativ (Bottenplåt, stödskruvar, centreringsbygel)
1 st. Tryckkontakt för centrerbygeln
1 st. Nätdel 230 VAC/ 24 VDC, (alternativt 115 V),
färdigt för anslutning
1 st. Rörböj 90º längsgående, inkl. tätningspackning,
för anslutning av 1½" sugslang (Ø 40 mm)
1 st. Sugslang, 1,5 m, 1½" (invändig Ø 40 mm),
med spiralförstärkning, livsmedelkvalitet
4 st. Membranmunstycken ( st. standard + 1 st.
special för små glas)
1 st. Klämfläns för membranmunstycket

genom pumpning, tre gånger mellan två behållare.
Ypmning med finkristallin honung förutsätts. Mellan
varje pumptillfälle bör honungen vila 24 timmar.

Varierande slanganslutningsmöjligheter
finns genom vårt utbud av olika adaptrar.
Det är också möjligt att tömma en
behållare uppifrån; maskinen är efter vissa
förberedelseåtgärder självsugande (gäller för honung)

Enkel rengöring
är möjlig, eftersom pumpmodulen helt kan
lösgöras från drivmodulen och lätt kan tas
isär.
Pumpmodulen består helt och hållet av
slitstarkt plastmaterial (POM) och rostfritt
stål (1.4301/v2a) och kan
lätt diskas i diskhon

Lättmanövrerad med elektronisk styrenhet
med några få tangenter, överskådlig, tvåradig
display och självinstuerande egenskaper.
Du kan börja direkt mycket är redan förprogrammerat.
Modernaste elektroniska komponenter
garanterar störningsfri drift med mycket exakta
upptappningsresultat

24V likströmsmotor
möjliggör batteridrift (transportbil, solgenerator).
Till detta behövs en anslutningskabel (nr. 303003).
En nätdel för 230 V (alternativt 115 V) ingår i basutrustningen

Tekniska data:
Upptappningshastighet:
Precisionsgrad:
Upptappningsvikter:
Sughöjd:
Pumphöjd:
Pumpkapacitet:
Motoreffekt:
Vikt/mått:

ca 360 burkar
á 500 g per timme
± 3 g (oberoende av
upptappningsmängd)
20 g till 9999 g, steglöst
inställningsbar
max. 1,5 m (självsugande)
max. 4 m
ca 300 kg honung per timme
100 W
14 kg/250 x 350 x 500 mm

Oslagbart fördelaktigt pris:
Professionell tappnig är nu möjlig även vid
småskalig produktion. Prisuppgifter lämnas vid förfrågan.

Fotkontakt
som alternativ till tryckkontakten
(tryckkontakt ingår i basutförandet)

303001

Upphängningsanordning
av rostfritt stål för upphängning av
maskinen (på fat, vägg m.m.)

303002

24 V - Anslutningskabel
för anslutning av maskinen till
lastbilsbatteri, solgenerator m.m.

303003

Nivåbrytare
av plastmaterial och rostfritt stål
komplett med fäste, kabel
och stickkontakt

303004

Rörböj 90º tvärgående
av rostfritt stål för
pumpning inkl. tätningspackning och slangklämma

304001

Sugslang
1½", Ø 40 mm av PVC,
spiralarmerad, livsmedelskvalitet

304002

Fläns med utvändig gänga
304003
1½" av rostfritt stål
för anslutning till tappkran
(centrumavstånd mellan 6 mm borrhål: 60 mm)
Anslutningsnippel
av PVC, livsmedelskvalitet
Ø 32 mm med mutter,
inkl. tätningspackning
idealisk för anslutning av plastkärl

304004

