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Våra hjulslungor kan ta 12 eller 21 ra-
mar samtidigt utan att ramarna behöver
vändas. Hjulslungan har en hög verk-
ningsgrad p.g.a. att stor centrifugalkraft
uppnås. Honungen slungas ur kakorna
på ett skonsant sätt. Den stabila
slungkorgen är horisontellt monterad.
Ett minimalt golvutrymme krävs i förhål-
lande till slungornas kapacitet. 12-
ramsslungans stativ är bara 370 mm
brett (medmotor 570mm).
Det stabila stativet av profilstål håller den
undre delen av den rostfria
slungbehållaren. Korgen är upphängd i
pendelrullager och rör sig mycket lugnt
och vibrationsfritt.
Slungkorgen av rostfritt stål består av 3
boxar vilka var och en har plats för 4
respektive 7 ramar. Bra arbetshöjd un-
derlättar arbetet vid byte av ramar i
slungan och möjliggör en bekväm
arbetsställning. Slungkorgar kan leve-
reras för alla ramstorlekar. Den stora
huven av rostfritt stål kan öppnas helt.
En säkerhetsspärr stänger av motorn
när huven öppnas.
Honungskranarna sitter lågt placerade
i den rostfria behållaren och möjliggör
fullständig tömning. Huven kan tas loss
vilket underlättar rengöringen.
Steglöst reglerbar motor 110W.

Måttuppgifter:
Höjd 130 cm (med öppen huv 178 cm)
Bredd 43 cm 12-ramars slungan (utan
motor)
Bredd 57 cm 21-ramars slungan (uran
motor)
Längd 99 cm

Priser exkl 25%moms och frakt:
12-ramars 2.005:- EUR
21-ramars 2.750:- EUR

Våra hjulslungor (horisontalaxelslungor)
har tillverkats i dåvarande DDR sedan
1965 av firman Sturm, Görlitz i Tysk-
land. På den tiden användes aluminium
och förtennad järnplåt vid tillverkningen.
Fram till 1990 såldes årligen 120
stycken av dessa slungor och många
av dem är fortfarande i bruk.

Efter den stora förändringen i Tyskland,
Berlinmurens fall 1990, har slungorna
uteslutande tillverkats av rostfritt stål.
Numera säljer vi cirka 20-25 hjulslungor
per år.

Våra hjulslungor är mycket driftsäka
p.g.a. en enkel och robust konstruktion.
Dekräver ingen invecklad reglerautoma-
tik, såsom t.ex. självvändarslungormed
jämförbar kapacitet.
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Våra hjulslungor kan ta 12 eller 21 ramar samtidigt utan att ramarna behöver
vändas. Hjul-slungan har en hög verkningsgrad p.g.a. att stor centrifugalkraft
uppnås. Honungen slungas ur kakorna på ett skonsant sätt. Den stabila
slungkorgen är horisontellt monterad.



Slungkorgen av rostfritt stål, består av 3 boxar vilka var och en har plats för 4
respektive 7 ramar. Bra arbetshöjd underlättar arbetet vid byte av ramar i
slungan ochmöjliggör en bekväm arbetsställning. Slungkorgar kan levereras för
olika ramstorlekar. Den stora huven av rostfritt stål kan öppnas helt. En säker-
hetsspärr stänger avmotorn när huven öppnas.

Det stabila stativet av profilstål håller
den undre delen av den rostfria
slungbehållaren. Korgen är upphängd i
pendelrullager och rör sig mycket
lugnt och vibrationsfritt. Ett minimalt
golvutrymme krävs i förhållande till
slungornas kapacitet.12-
ramsslungans stativ är bara 370mm
brett (medmotor 570mm).

Honungskranarna sitter lågt placerade
på den rostfria behållaren ochmöjlig-
gör fullständig tömning. Huven kan tas
loss, vilket underlättar rengöringen.

Steglöst reglerbar motor 110W.
Våra hjulslungor är mycket driftsäkra
p.g.a. en enkel och robust konstruk-
tion. De kräver ingen invecklad
reglerautomatik, såsom t.ex. själv-
vändarslungormed jämförbar kapaci-
tet.


