
10-рамков Кошер AS
(Api Standart)

Кошерът AS (Api Standard) е ново

поколение кошер, който съчетава

най-доброто от различни технологии

и избягва недостатъците

на стандартните дървени кошери

или по-новите от полистирол.

Всеки елемент на кошера е проектиран

и изпълнен от най-подходящите за

неговата функция материали.

Кошерът е изработен на база

дългогодишния опит на водещи

в бранша пчелари, като искаме да

изразим специална благодарност

за съдействието на Николай Гайдов.



Дълбоко дъно
Дъното на кошера е изработено от 3 бетонни елемента и подвижно

чекмедже, изработено от пластмаса, подходяща за хранителни цели.

Подвижното чекмедже се отваря от задната страна на кошера. В него

има следните елементи:

Долна хранилка за течна храна, с капацитет 5 литра.

Подвижен прашецоуловител, с контейнер за прашец 1.4 литра.

Капак над прашецоуловителя за предпазване от попадане

на замърсители в пчелния прашец. Отвор за проветряване с мрежа

от неръждавейка, с размери 18х15 см. Входът на кошера има

комбиниран миши предпазител, състоящ се от 2 елемента

със следните функции:

В периодът, в който се събира прашец, елемент 1 се поставя в позиция 1,

а чрез елемент 2 могат да се блокират периодично двата леви или двата десни входа за търтеите.

През зимата елемент 1 се обръща в позиция 2 и чрез елемент 2

могат да бъдат оставени от 0 до 7 входа за излизане на пчелите от кошера.

Основни предимства:
Не са необходими други елементи за монтаж на земята –

бетонни колове, бордюри и др.

Дъното на кошера не гние и не е необходимо боядисване.

Бързо зареждане на долната хранилка с течна храна.

Лесна експлоатация, позволяваща бързо обслужване на голям

брой кошери. Лесно за почистване.
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Система за сигурност
AS (Api Standard) е единственият кошер, който е проектиран със система за защита.

Целта на системата е да намали риска и на практика да обезсмисли кражбите. Защитата се реализира

по следния начин – в бетонната основа на кошера има вградени 4 метални вложки.

Горната хранилка с магазините се заключват към основата посредством 4 шпилки,

минаващи през алуминиевите ъгли на магазините, а горният капак се заключва към горната хранилка.

За да бъде откраднат кошера, трябва да се разбият ключалките. При подобен тип силови интервенции

пчелите стават достатъчно агресивни и действат като допълнителна осигуровка.

Корпусите на кошер AS (Api Standard)
са изработени от дърво с дебелина 2.5 см,
с 4 алуминиеви профила за укрепване по краищата
и по 2 метални вложки на магазин
за по-лесно отлепяне корпус от корпус.

Корпусите могат да бъдат изработвани с различни височини,
в зависимост от системата кошер.

Основни предимства:
При дефект могат да се подменят отделни секции.
Метални вложки, за по-лесно отлепяне при заклейване.

Вътрешни размери:
- 376 х 450 х 170 мм
      - Боядисан - Арт. № 1020            Небоядисан - Арт № 1010

- 376 х 450 х 240 мм
      - Боядисан - Арт. № 1030            Небоядисан - Арт № 1011

- 376 х 450 х 310 мм
      - Боядисан - Арт. № 1040            Небоядисан - Арт № 1012

Корпуси

Арт. № 1002
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Горна хранилка
Материал:

полипропилен за хранителни цели.

Хранилката има три отделения.

Двете са по 1.6 литра, подходящи за твърда или течна храна.

В средата има трето отделение с мрежа от неръждавейка,

върху която може да се постави 2,5 литра пастообразна храна.

Над мрежата има тавичка за запазване на влагата с възможност за две позиции.

Арт. № 1050

Горен капак
Материал:
полипропилен за хранителни цели,
алуминий и 2 см стиропор.
Тегло 1,8 кг.
Арт. № 1060
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Материал:
полипропилен за хранителни цели

Общ размер на рамката:
440 х 160 мм
   Арт № 1080

Компоненти:
секция 80 х 105 мм
   Арт. № 1081
комплект свързващи елементи
   Арт. № 1072

8 секционна
стандартна магазинна
Дадан - Блат рамка

Материал:
полипропилен за хранителни цели

Общ размер на рамката:
440 х 160 мм
   Арт № 1070

Компоненти:
секция 160 х 105 мм
   Арт. № 1071
комплект свързващи елементи
   Арт. № 1072

4 секционна
стандартна магазинна
Дадан - Блат рамка

Рамки за продажба на мед в пита

   Арт. № 1072

   Арт. № 1071

Арт. №
1070

   Арт. № 1081

   Арт. № 1072

Арт. №
1080
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Капан за оси
Материал:
стъклонапълнен полиамид

Предназначен за капачка на бутилка.

1 бр. - Арт. № 1090

комплект 2 бр. - Арт. № 1092

комплект 5 бр. - Арт. № 1095

Разпечатваща
вилица
Материал:
полипропилен за хранителни
цели, неръждаема стомана.

Начина на употреба
може да се види на следния линк:
https://www.youtube.com/watch?v=QGHkqkaigRM

Арт № 1100

Опаковки за
продажба на
мед в пита
за 1 секция
от 4 секционна рамка
Арт. № 1074

за 1 секция
от 8 секционна рамка
Арт. № 1088

Арт. № 1074

Арт. № 1088
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