
NASSENHEINDER FILL UP 2

Nassenheinder са продуктова линия на лидера в дозиращите машини- Fill Systems,
позициониран в Дрезден, Германия. Фирмата е изцяло профилирана в производство на
компактни полуавтоматични дозиращи системи, като разполагат с две серии – Naseenheider за
медопроизводители и Fillogy – за всякакви други течни и кремообразни продукти.

Серията Nassenheider започва с базовия модел Nassenheider Fill up 2, който е интересен за
пчеларите с повече от десет пчелни семейства. Медът се засмуква от контейнера за мед чрез
маркуч (ø 40 mm) и възвратен клапан, след което се дозира директно в буркана, без риск от
прокапване и цапане на съда.

Машината е оборудвана със зъбна помпа (изработена от стомана, полиетилен терефталат
и силикон), а в зависимост от диаметъра на съда и плътността на меда, можете да избирате от
няколко включени дюзи за пълнене.

Подходяща е за дозиране на всякакъв вид мед при температура от 15 до 40°C, като може
да избирате измежду предварително зададени количества или да програмирате собствени такива.
Машината се стартира посредством бутон, като има опция и за педал.

Освен това има възможност да направи меда кремообразен чрез неколкократни
преминавания през машината. Необходимите аксесоари и дюзи са включени в комплекта.

Дозаторът е изцяло сертифициран за хранително-вкусовата промишленост.

Технически данни:

Количество на час: 420 кг/час, респ. 300 л/час
Скорост: около 400 буркана от  500 гр на час
Точност: около +/- 1-2 грама
Количества на дозиране при размер на стъпка 1g:
5.0 гр -35.5 кг
Височина на засмукване: макс. 1,5 метра (самозасмукващ)
Височина на изпомпване (мед): 4 метра
Мощност на двигателя: 100 W
Номинално напрежение: 230 V / 50 Hz

Височина под дюзата за пълнене: 5-30 см (при стойка 50 см)
по избор: 5-50 см (при стойка 70 см)
по избор: 5-80 см (при стойка 100 см)

Температури на пълнене:
20—25 ° C (прясно извлечен, течен мед);
26—35 ° C (кремообразен, по- гъст мед с <16% вода или мед
от хедър (ерика храст))

Тегло: около 16 кг
Размери: 320 мм х 350 мм х 500 мм

Видео на машината в действие: https://www.youtube.com/watch?v=jvGvHcw7muo 
Цена: 5 425 лв. без ДДС

https://www.youtube.com/watch?v=jvGvHcw7muo


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ:

* Nassenheider Honey 65 или Nassenheider Honey 100: състои се от машина за
бутилиране на мед Nassenheider Fill up 2 и въртяща се маса с диаметър 65 см или 100 см.

В комплекта е включен капацитивен датчик, който засича стъклени или метални съдове с
диаметър от 30 мм, за по-малък диаметър е необходим допълнителен оптичен датчик, който
може да открива буркани от различни материали.

Принципът на работа е следният – празните буркани се поставят ръчно на масата, която
ги отвежда до дюзата за пълнене и когато датчикът засече съд – масата спира и стартира
пълнене, след това масата се задвижва отново до разпознаването на следващия празен съд.
Напълнените буркани се събират в средата на масата и се свалят на ръка.

По-малката маса е подходяща за по-малки буркани от 30 до 500 гр. И съответно
по-голямата е подходяща за буркани от  30 гр до 1 кг.

Nassenheider Honey 65 (ø 65 см) Nassenheider Honey 100 (ø 100
см)

Видео: https://bit.ly/3yf6obC Видео: https://bit.ly/3ydlvSM

Цена: 9 390 лв без ДДС Цена: 13 715 лв без ДДС

https://bit.ly/3yf6obC
https://bit.ly/3ydlvSM


* Оборудване за дозиране на пчелно млечице „Royal”:

Подходящ за микродозиране на пчелно млечице и/или други сходни продукти.

Комплектът „ RoyaI” се състои от: зъбна помпа и фуния с капак от 5 l; накрайници с различни
диаметри - Ø 10 мм (дължина 50 мм); Ø 6 мм ( дължина 50 мм); Ø 4 мм (дължина 50 мм) и
клинова дюза с вътрешна Ø 10 мм, твърда.

Технически данни:

Обем на пълнене: 330 мл/мин
Точност на пълнене: +/- 0,3 гр
Препоръчително количество за пълнене: 2-25 мл
Възможна дюза: диаметър 4 - 10 мм
Обем на фунията: 5 л

+ Nassenheinder Fill up 2 =

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=W4y1w8lpcS0 

Цена: 2 421 лв. без ДДС

https://www.youtube.com/watch?v=W4y1w8lpcS0


* Оборудване за дозиране на прополис и медовина „Propolis”:

Комплектът „Propolis“ се състои от следните
компоненти:

- Скоростна кутия;
- Сет перисталтични помпи;
- Маркучи:

Ø 3,2 мм за прополис
Ø 6,4 мм за медовина

Предимства:
- продуктът докосва само маркуча, не и помпата;
- след употреба се почиства само маркучът;
- бърза смяна на продукта чрез смяна на маркуча

Цена: 2 810 лв. без ДДС


