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تربية ال�ل منذ 1937
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تربية النحل منذ 1937

LEGA S.r.l. Costruzioni apistiche رشكة إيطالية رائدة يف مجال املناحل وتربية النحل منذ عام 1937 معروفة 

بجديتها وخرباتها العميقة يف هذا املجال، كام تتمتع مبهارة احرتافية يف تصميم وإنتاج املعدات الالزمة لرتبية النحل.

رشكتنا هي عبارة عن رشكة عائلية موجودة منذ أكرث من مثانني عاًما وبالتايل تتمتع بخربة طويلة مرتاكمة اكتسبتها بني 

النحل ومربيي النحل وهذا أمر رضوري للغاية للتصميم الصحيح ألدوات آالت تربية النحل.

تعرف Armando Lega عىل تربية النحل يف عام 1937 تقريبًا عن طريق الصدفة عندما قدم له أحد أصدقائه رسبني 

من النحل. شعر حينها بشغف شديد وفوري تجاه هذا النشاط ورسعان ما أدرك أنه أصبح مريب نحل: أصبح يف بداية 

األمر مريب نحل هاٍو، ثم مع مرور الوقت وبالتعاون مع ابنه الصغري Giuseppe انضم إىل "الرشكة" يف عام 1953 وهو من 

محرتيف تربية النحل.

كنا قد بدأنا يف تلك السنوات يف تصنيع أوىل معداتنا وأدواتنا لنستخدمها نحن ثم بعد ذلك، ونظرًا لالزدياد املتنامي لعدد 

مربيي النحل، قمنا أيًضا برتبية ملكات النحل ملدة عرش سنوات تقريبًا من أجل تلبية احتياجات مربيي النحل املحليني. 

انضم إىل هذا النشاط االبن الثاين Roberto بعد أن أنهى دراسته يف عام 1959. لقد أتاحت لنا الخربة التي اكتسبناها 

عىل مر السنني بني النحل ومربيي النحل أن نبتكر ونصنع معدات وأدوات تواكب، بشكل أفضل وبكفاءة كاملة، التطور 

الحادث يف هذا القطاع الذي يشهد حاليًا توسًعا كبريًا.

وبفضل خربتنا العريقة يف هذا املجال فإننا قادرون عىل تلبية متطلبات مربيي النحل مبرونة كاملة مع الجمع مًعا يف 

نفس الوقت بني اإلنتاج القائم يف األساس عىل الكميات الكبرية وبني تصميم وتصنيع ماكينات خاصة حسب الطلب عرب 

تخصيص وتجهيز املعدات الهامة وفًقا ملواصفات العميل واحتياجاته.

تتمتع رشكتنا بامتالك برامج مستقبلية طموحة للغاية للوصول إىل آفاق عالية حيث ميكن للرشكة أن تستفيد اآلن من 

خربات وطاقات أعضائها الجديد من الجيل الثالث لعائلة Lega، وتحديًدا Gabriele وChiara يف اإلدارة وFabrizio يف 

قسم البحث والتطوير، مع إكامل كل ذلك باالحرتافية الشديدة لفريق عمل مكون من شباب متحمس للغاية ومفعم 

بالنشاط يتعاونون مع الرشكة يف قطاعات التجارة واإلنتاج.

ميكن لرشكة LEGA أن تفتخر أيًضا بالتعاون املستمر بني 45 شخًصا يعملون يف مهام مختلفة مع الرشكة بدًءا من اإلنتاج 

وإىل الشحن يف 58 دولة حول العامل. جميع هذه الطاقات املتاحة يف الرشكة تهدف إىل التحسني املستمر لجودة املنتج 

ووظائفه وأشكالها بحيث يكون جديرًا بلقب "ُصنع يف إيطاليا".
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https://www.youtube.com/watch?v=UxedOyjzAa0


تتكون الشبكة الكهروضويئ، التي جرى افتتاحها يف مارس 2016 وتم بناؤها يف نفس الوقت الذي تم فيه التخلص 

من غطاء Eternit، من 398 لوًحا وبقوة تبلغ 99.50 كيلو وات ذروة. يبلغ إنتاج هذه الشبكة من الطاقة الكهربائية 

110.000 كيلو وات ساعة يف السنة، وهذا يعني منع انبعاث ما يعادل 47.3 طًنا من ثاين أكسيد الكربون يف الغالف 

الجوي. وقد أنتجت هذه الشبكة، منذ أن بدأ تشغيلها، إجامليًا 427.000 كيلو وات ساعة، وهذا يعني منع انبعاث ما 

يعادل 183 طًنا من ثاين أكسيد الكربون يف الغالف الجوي. انخفض معدل االستهالك السنوي للكهرباء بنحو 35٪.

نستهلك نحن من هذه الطاقة املنتجة، يف املتوسط، 74000 كيلو وات ساعة يف السنة ونتيح 36000 كيلو وات ساعة يف 

السنة للشبكة مام يجعلها متاحة للمجتمع كطاقة مستدامة. 
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منذ عام 1937 وحتى اليوم، منذ الرغبة يف التصنيع

Armando Lega
يلتقي بعامل

تربية النحل.

مع دخول االبن الثاين 
Roberto يف الرشكة بدأ 
اإلنتاج األول للمداخن. 

أوىل أقنعة الحامية التي 
 Lina أنتجتها الزوجة

وإدخال كتالوج حواجز 
امللكات.

تصنيع األقفاص املحورية 
ذات ألواح مخصصة 

لفرازات العسل.
االخرتاع االبتكاري للحامية 

إنشاء مصنع مساحته من حروق املداخن.
 Via 1200 م2 يف

.Armandi

 Fiera املشاركة يف معرض
Apimondia يف موناكو يف 

أملانيا من خالل فرازات العسل 
الكهربائية مع جزء هيدرولييك 

.Lega يحمل توقيع

بعد العودة Faenza بعد 
التحرير، بدء اإلنتاج األول 

لخاليا تربية النحل و إطارات 
Lega الخشبية ألقراص 

العسل، والتي من بينها خلية 
 Arnia Dadant النحل

Standard" 10" إطارات.
البدء يف إنتاج فرازات عسل و 

مناضج بصفائح مجلفنة.

 Giuseppe دخول االبن
Lega يف الرشكة. بدء تربية 

وتسويق ملكات النحل.

أول معرض يف Trento وبدء 
إنتاج أوراق شمع األساس.

 SAIMP رشاء آلة التفريز
لتصنيع القوالب.

عىل الرغم من صعوبات 
الحرب ازداد شغف 

الجميع برتبية النحل . 

1937

1943

19441953

19551959

196419651968

1969
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بدء التجارة مع ليبيا و 
تصنيع معدات اإلنتاج 

وبيع املزارع.

 Via De مصنع جديد يف
Crescenzi مقسم إىل 3 

أقسام )تجارية وميكانيكية 
ونجارة( كبرية مباكينات آلية

مخصصة حسب الطلب. 

 Chiara دخول
Lega يف الرشكة، ابنة 

.Giuseppe Lega

 Gabriele دخول
Lega يف الرشكة، أخو 

.Chiara
توسيع الرشكة وإنشاء 
قسم جديد للصحافة.

وفاة Armando، مؤسس 
الرشكة.

توسيع إضايف للرشكة 
وإنشاء قسم تجاري 

جديد مساحته 2300 م2.

إدخال الشبكة 
الكهروضوئية.

 Fabrizio دخول
Lega يف الرشكة، ابن 

.Roberto Lega

19711980

19871988

199719982005

2016
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يف أنحاء العامل

8



أوروبا
إيطاليا
ألبانيا

النمسا
بلجيكا

البوسنة والهرسك
بلغاريا
قربص

مدينة الفاتيكان
كرواتيا

الدمنارك
استونيا

فلَّندا
فرنسا
أملانيا

بريطانيا
اليونان
ايرلندا
التفيا

ليختنشتاين
ليتوانيا

لوكسمبورج
مقدونيا

مالطا
مولدافيا

الجبل األسود
الرنويج
هولندا
بولندا

الربتغال
جمهورية التشيك

جمهورية سان مارينو
رومانيا
رصبيا

سلوفاكيا
سلوفينيا

إسبانيا
السويد
سويرسا

تركيا
أوكرانيا

املجر

 
أفريقيا
الجزائر
أنجوال

بوركينا فاسو
بوروندي

الكامريون
ساحل العاج

جيبويت
مرص

إريرتيا
إثيوبيا

غانا
كينيا
ليبيا

املغرب
نيجرييا

ريونيون
السنغال

جنوب أفريقيا
سوازيالند

تونس
أوغندا
زامبيا

 
أمريكا الشاملية

كندا
جوادلوب
املكسيك
نيكاراجوا

جمهورية الدومينيكان
الواليات املتحدة األمريكية

 
أمريكا الجنوبية

األرجنتني
الربازيل

شييل
كوملبيا

اإلكوادور
باراجواي

ترينيداد وتوباجو
أوروجواي

فنزويال

أوقيانوسيا
أسرتاليا

نيوزيالند
بولينيزيا الفرنسية

 
أسيا

أفغانستان
السعودية

بوتان
الصني

كوريا الشاملية
كوريا الجنوبية

اإلمارات العربية املتحدة
اليابان
األردن
الهند

العراق
إرسائيل
الكويت

لبنان
منغوليا

باكستان
قطر

سلطنة ُعامن
تايوان
فيتنام
اليمن
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3180

3240

3200

3262 3220

3280

3160

أسالك إلطارات الشمع

سلك غري قابل للصدأ INOX قُطر 0,45 ملم، بكرة 
مسننة 500 جرام.

مشد أسالك إطارات مبقبض من البالستيك وحلقات 
ضبط صغرية من الفوالذ املقسَّ بالتصليد لشد ومتويج 

السلك بعد تركيبه عىل اإلطارات.

سلك غري قابل للصدأ INOX قُطر 0,45 ملم، بكرة 
مسننة 1,000 جرام.

مثبت كهريب ألوراق الشمع عىل إطار األساس مع 
شبكة - محول 220-24 فولت.

أداة فرد أسالك إطارات بكرات األسالك 500 و1000 
جرام مع قاعدة معدنية ثقيلة.

حامل سند مائل ملثبت أوراق الشمع عىل إطار األساس 
لتسهيل عملية لحام أوراق شمع األساس.

سلك غري قابل للصدأ INOX قُطر 0,45 ملم، بكرة 
مسننة 100 جرام.

حواجز ملكات
وإكسسوارات خاليا تربية النحل
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2320200 2320 2220

2320300

2365

ESC2704902362

2375

حواجز ملكات

حاجز ملكات بإطار مع إطار مختلف املحاذاة وإطار 
إحاطة من الخشب يتيح استعادة "املسافة الفاصلة" 

بني حاجز امللكات املعدنية وإطارات أقراص العسل يف 
العاسلة - مقاس 420x510 Langstroth ملم.

حاجز ملكات لإلطارمقاس 420x510 Langstroth ملم. حاجز ملكات شبيك مصنوع من الفوالذ املشكل بالسحب 
واملجلفن - مقاس 420x510 Langstroth ملم.

إطار إحاطة من الخشب قابل للتفكيك لحواجز 
امللكات مقاس 420x510 Langstroth ملم.

مكشطة بسطح مسنن لتنظيف حواجز امللكات.

حاجز ملكات شبيك مصنوع من الفوالذ املشكل 
بالسحب واملجلفن لدرج 6 إطارات - مقاسات 

270x490 ملم.

حاجز ملكات بفاصل مع إطار من الخشب - مقاس 
.Langstroth

عازل مبسط ملكافحة الفاروا يف شبكة حاجز امللكات للوح 
قرص عسل مقاس 460x235x42 Langstroth ملم.

حواجز ملكات
وإكسسوارات خاليا تربية النحل
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1040

1080

54 mm
5,4 mm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ورقة شمع األساس هي عبارة عن صفيحة رقيقة من الشمع مطبوع عليها، سواء بالصهر 
أو بالضغط، أشكال خاليا سداسية بنفس األحجام التي عادة ما يبنيها النحل يف الطبيعة يف 

أقراص الشمع. يقوم مريب النحل بتثبيت ورقة شمع األساس عىل املحور املركزي إلطار أقراص 
العسل ثم يرتكه للنحل يكملها ليحول إياها إىل أقراص عسل: يستخدم النحل جزًءا من شمع 

هذه األوراق نفسها ويقومون بإنتاج شمع جديد حتى اكتامل عملية بناء الخاليا.
جميع أوراق شمع األساس التي ننتجها مصنوعة من شمع نحل نقي للغاية ومعقم.

ولتحايش تشوه أوارق شمع األساس بفعل حرارة الصيف والجمع املفاجئ للرحيق فإن 
هذه األوراق يجري تصنيعها يف عام سابق الستخدامها بحيث مينحها برد الشتاء درجة 

حرارة متكنها من الثبات.
يحتوي برنامجنا اإلنتاجي سواء عىل إنتاج أوراق شمع أساس صفائح رقائقية أو أوراق 
شمع أساس مذاب. يتم الحصول عىل النوع األول من خالل عملية تصفيح رقائقي من 

خالل قولبة صفيحة رقائقية من الشمع الناعم بني بكرتني مع سطح يحمل أشكااًل بارزًة 
من الخاليا السداسية؛ يتم الحصول عىل النوع الثاين من خالل سكب الشمع املذاب 

عىل بكرتني لهام نفس السطح ولكن متقابلتني. يتصلب الشمع هكذا برسعة كبرية 
ويف عملية واحدة يتم الحصول عىل ورقة شمع أساس "مذاب" تتميز، بسبب تربيدها 
املفاجئ، بهشاشة كبرية يف درجات حرارة منخفضة. من املستحسن تدفئة أوراق شمع 

األساس املذاب عند الرغبة يف لحامه عىل أسالك إطار األساس بدرجة حرارة البيئة 
املحيطة: األقل من مستويات °15 مئوية.

يبلغ حجم الخلية املشكلة عىل ورقة شمع األساس 5,4 ملم مقاس عىل عامد مكافئ 
مزدوج يتوافق مع عدد من الخاليا يبلغ 800 خلية/دسم2 محسوبة عىل الوجهني. لتسهيل 

عملية القراءة يتم قياس 10 خاليا )54 ملم(.

شمع األساس أوراق 

ورقة شمع أساس "صفائح رقائقية" مقاس LANGSTROTH يف علبة مع ورقة فصل بيني
420x200 ملم )حوايل 12 لكل كيلو جرام، متوفرة يف ُعلب 4 كجم(.

54 ملم 
54 ملم 

ورقة شمع أساس "مذاب" مقاس LANGSTROTH يف علبة مع ورق فصل بيني
420x200 ملم )حوايل 12 لكل كيلو جرام، متوفرة يف ُعلب 4 كجم(.

صفحة بها 
محتويات متعددة الوسائط:
)QR-CODE( تحديد كود االستجابة الرسيعة

حواجز ملكات 
وإكسسوارات خاليا تربية النحل
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https://www.youtube.com/watch?v=Owd__vSwLCI


حواجز ملكات 
وإكسسوارات خاليا تربية النحل

شمع األساس أوراق 
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تربية ملكات النحل

تربية ملكات النحل

خلية تخصيب امللكات
إبرة نقل يرقات وكؤوس تفريخ ملكات
أقفاص ملكات وألوان تعليم امللكات
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تربية ملكات النحل

خلية تخصيب امللكات

امللكات تفريخ  وكؤوس  يرقات  نقل  إبرة 

صندوق بثالث مجموعات إلنتاج غذاء ملكات النحل أو لرتبية ملكات النحل. الخليتان األوىل والثالثة لهام 
نفس حجم خلية النحل مقاس Dadant 12 إطاًرا ويتم استخدامهام عرب نقل مجموعتني يافعتني من النحل 

ومع ملكة نحل شابة وخصيبة. الخلية الثانية لها حجم أضيق من الخليتني األخريني وتحتوي فقط عىل 5 
إطارات. هذه الخاليا الثالثة متصلة ببعضها البعض ألن الجدارين الرأسيني الفاصلني بني الخلية الوسطى 

والخليتني األخريني التي بهام فتحة يف املنتصف مزودة بحاجز مينع خروج امللكة ولكن يتيح حرية الحركة 
والتنقل للنحالت العامالت. تُوضع يف خلية النحل الوسطى أقراص شمعية مملوءة بالبيض ويف منتصف 

هذه اإلطارات يتم وضع إطارات "حامل-عوارض" يضع فيها مريب النحل كؤوس تفريخ امللكات املصنوعة 
من الشمع أو البالستيك والتي تم فيها نقل الريقات املقرر أن تصبح ملكات نحل.

يف حالة تربية هذه الخاليا من أجل إنتاج غذاء ملكات النحل فإنه تجري إزالتها بعد 3 أيام؛ ويف حالة تربية 
الخالياا لرتبية ملكات النحل فإنه يتم إزالتها بعد 11-12 يوًما.

إبرة نقل يرقات مصنوعة من الفوالذ غري القابل للصدأ 
inox مع خطاف جانبي رقيق ملستخدمي اليد اليمنى.

إبرة نقل يرقات مصنوعة من الفوالذ غري القابل للصدأ 
inox مع خطاف جانبي ملستخدمي اليد اليرسى.

إبرة نقل يرقات من البالستك.

كؤوس تفريخ ملكات النحل مصنوعة من الشمع 
)علبة بها 250 قطعة(.

إبرة نقل يرقات مصنوعة من الفوالذ غري القابل للصدأ 
inox مع خطاف جانبي ملستخدمي اليد اليمنى.

إبرة نقل يرقات مصنوعة من الفوالذ غري القابل للصدأ 
inox مع خطاف مزدوج لتجميع غذاء ملكات النحل.

كؤوس تفريخ ملكات النحل مصنوعة من البالستك 
)علبة بها 250 قطعة(.

إبرة نقل يرقات مصنوعة من الفوالذ غري القابل 
للصدأ inox مع خطاف جانبي رقيق ملستخدمي اليد 

اليرسى.

إبرة نقل يرقات مصنوعة من الفوالذ غري القابل للصدأ 
inox مع خطاف أمامي.

إبرة نقل يرقات بناِبض
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تربية ملكات النحل

امللكات تعليم  وألوان  ملكات  أقفاص 

نظام لحجز امللكات يف األقفاص "MeGa" يُستخدم ملحارصة امللكة ومنعها من وضع البيض والريقات. MeGa يحتوي 
عىل مخارج واسعة للملكة التي سيُعاد قبولها بدون مشاكل كام أن استئناف عملية وضع البيض بشكل فوري ورسيع 

يف الكمية.

قفص ملكات من البالستك لنقل ملكات النحل أو 
إلدخال ملكة النحل يف الخلية.

ألوان تعليم للملكات )علبة بها 5 ألوان وشبكة تثبيت 
للملكة(.

لون تعليم للملكات أحمر اللون مع شبكة لتثبيت 
امللكات.

شبكة لتثبيت امللكات

قفص ملكات SCALVINI من البالستك إليقاف 
عملية وضع البيض والريقات عرب حبس امللكات يف 

هذه األقفاص. يتم إدخالها يف منتصف لوح قرص يف 
الُعش بعد أن تتم إعادة قطع الجزء املقابل.

لون تعليم للملكات أصفر اللون مع شبكة لتثبيت 
امللكات.

لون تعليم للملكات أزرق اللون مع شبكة لتثبيت 
امللكات.

قفص ملكات مربع من البالستك لحجز امللكات.

لون تعليم للملكات أبيض اللون مع شبكة لتثبيت 
امللكات.

لون تعليم للملكات أخرض اللون مع شبكة لتثبيت 
امللكات.

أبيض أصفر أحمر أخرض أزرق

زجاجات
لون تعليم للملكات
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عتالت وفرش
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املنحل

خن ا مد

سخان كقطع غيار مصنوع من الفوالذ غري القابل 
للصدأ inox للمدخن قُطر 80 ملم.

غطاء حامية ضد الحروق للمدخن قُطر 80 ملم.

غطاء حامية ضد الحروق للمدخن قُطر 100 ملم.

مدخن "AMERICA" من الفوالذ غري القابل للصدأ 
inox - االرتفاع 300 ملم، قُطر 100 ملم.

مدخن من الفوالذ غري القابل للصدأ inox - قُطر 80 
ملم.

مدخن من الفوالذ غري القابل للصدأ inox مع 
خرطوشة وغطاء حامية - قُطر 80 ملم.

سخان كقطع غيار مصنوع من الفوالذ غري القابل 
للصدأ inox للمدخن قُطر 100 ملم.

مدخن من الفوالذ غري القابل للصدأ inox مع 
خرطوشة وغطاء حامية - قُطر 100 ملم.

مدخن من الفوالذ غري القابل للصدأ inox مع غطاء 
حامية - قُطر 80 ملم.

مدخن من الفوالذ غري القابل للصدأ inox - قُطر 100 
ملم.

مدخن من الفوالذ غري القابل للصدأ inox مع غطاء 
حامية - قُطر 100 ملم.

منفاخ كقطع غيار من الفينيل للمداخن

22
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خن ا مد

منفاخ كقطع غيار من الجلد األصيل 
لجميع موديالت املداخن.

كيس تجميع أرساب النحل بهيكل معدين وكيس من 
القطن )بدون عىص(.

جامع أرساب النحل من الشمع مكون من منتجات 
طبيعية )خالصات األزهار( حيث تعطي رائحة قوية 

جًدا وتجذب األرساب أثناء الطريان. يجب دهنها 
عىل منفذ الدخول وعىل بعض إطارات أقرص الشمع 

املسبقة التجهيز.

شفاط أرساب النحل ببطارية وعلبة صغرية شبكة الشفط خارج علبة الشفاط وعلبة الشفاط نفسها تعمل كمكان تجمع نهايئ 
لرسب النحل دون االضطرار الحًقا إىل "عملية نقل". تتم عملية جمع رسب النحل عرب أنبوب شفط يدخل يف علبة الشفاط ومير 
من فتحة هذه العلبة نفسها. قوة التفريغ التي تقوم بشفط رسب النحل تنشأ عن محرك كهريب يتم تغذيته تشغيليًا من خالل 

بطارية ليثيوم-أيون قوية، ومير هذا التفريغ عرب الشبكة العلوية من علبة الشفاط. يتيح التشغيل باستخدام البطارية حرية 
التنقل واالستقالل التشغييل لهذه األداة. ميكن تكييف رسعة الشفط وفًقا لطول الخرطوم املستخدم ودون اإلرضار بنحل الرسب. 

للوصول إىل ارتفاعات أكرب تم توفري أنابيب تطويل إضافية بطول 140 سم لكل منها )غري مشمولة يف السعر(.

لحنلا بارسأ تاطافش
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املنحل

عتالت و فرش

عتلة طويلة مصنوعة من الفوالذ املقاوم 
للصدأ inox مع طرف إزميل وطرف 

آخر خطاف فصل أقراص.

عتلة "ITALIA" مصنوعة من الفوالذ 
املطيل.

فرشاة مصنوعة من شعر الخيل االصطناعي مبقبض 
خشبي طويل 500 ملم.

عتلة "فصل نقاط" مصنوعة من الفوالذ 
املقاوم للصدأ inox مع قاطع مكشطة 

بنفس مقاس املسافة الفاصلة بني 
إطارات الشمع.

سكينة كشط عريضة مصنوعة من 
الفوالذ املقاوم للصدأ inox مبقبض 

بالستييك.

عتلة طويلة مصنوعة من الفوالذ املطيل.

فرشاة مصنوعة من شعر الخيل الطبيعي فاتح اللون 
مبقبض خشبي طويل 500 ملم.

عتلة فصل إطارات مصنوعة من الفوالذ 
املقاوم للصدأ inox مع مقبض صلب 

من البالستك مريح يف االستخدام.

عتلة "AMY" مصنوعة من الفوالذ 
املقاوم للصدأ inox بطرف إزميل وطرف 

مكشطة.

عتلة "AMY" مصنوعة من الفوالذ 
املطيل.

فرشاة مصنوعة من شعر الخيل االصطناعي مبقبض 
بالستييك.

عتلة بسن حفر مصنوعة من الفوالذ 
املقاوم للصدأ inox مع شكل جانبي 
خاص مسنن، بها طرف إزميل وطرف 

مكشطة.

عتلة أمريكية مصنوعة من الفوالذ 
املطيل األصفر اللون بطرف إزميل 

وطرف مكشطة.

عتلة أمريكية مصنوعة من الفوالذ 
.inox املقاوم للصدأ

عتلة "فصل نقاط" مصنوعة من الفوالذ 
املقاوم للصدأ inox مبقبض بالستييك.

عتالت قابلة للتخصيص بشعار العميل )بتكلفة إضافية(
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املنحل

اللقاح و العكرب تجميع حبوب  مصائد 

النحل جمع سم  جهاز 

الفاروا مكافحة  منتجات 

مصيدة تجميع حبوب اللقاح من الخشب تُوضع عىل 
حافة عتبة خلية تربية النحل.

PICK-O-TRONIC جامع إلكرتوين لسم النحل. ميكن أن يعمل ببطارية 12 فولت أو من خالل 
مزود طاقة ثابت بجهد 12 فولت. يقوم هذا الجهاز بتوليد بعض الصدمات الكهربائية املحددة 

القوة عىل صفيحة من الزجاج وميكن ضبط قوة هذه الصدمات الكهربائية. تُوضع هذه الصفيحة 
الزجاجية عىل مدرج الخلية الذي يطري من عليه النحل وجميع النحالت التي متر عىل هذه الصفيحة 
املكهربة يتم إثارتها ببعض الصدمات الكهربائية مام يدفعها إىل لسع هذه الصفيحة الكهربائية لترتك 

سمها يرتاكم عىل هذه الصفيحة ويجف. يتم بعد ذلك جمع السم عن طريق "الكشط".

شحم فازلني لدهن قيعان أدوات مكافحة الفاروا واحتجاز 
الفاورا املتساقطة يف يف هذه القيعان - 250 جرام.

مبخر لحمض األكساليك Oxalika Basic. مناسب ملربيي النحل الذين لديهم خاليا قليلة لرتبية النحل ويتوفر 
لديهم الوقت الالزم لهذه العملية. مبخر حمض األكساليك هذا يحتاج إىل أوقات طويلة من العمل )5-4 

دقائق لكل خلية نحل( إلنه يجب دامئًا تربيده لتجنب خروج درجة حرارة الوعاء الصغري عن السيطرة قبل 
إضافة الجرعة التالية من حمض األكساليك.

مبخر لحمض األكساليك مع نظام تحكم يف درجة الحرارة Oxalika Premium. إنه املوديل األكرث تقديرًا 
وأداًء من ِقبل مربيي النحل يف 70-100 خلية تربية نحل. عملية تبخري حمض األكساليك تكون بطيئة ولكن 
عىل خالف املوديل األسايس فإن هذا املوديل مزود بنظام للتحكم يف درجة الحرارة وهذا النظام رضوري ال 

غنى عنه لتجنب تحلل وتدهور حمض األكساليك وللحصول دامئًا عىل أقىص قدر ممكن من كفاءة املعالجة. 
ميكن بفضل التحكم يف درجة الحرارة إدخال جرعة حمض األكساليك يف وعاء الجهاز الساخن بالفعل. تتم 

املحافظة عىل مميزات عملية تبخري حمض األكساليك البطيئة للحمض وتحتاج هذه العملية إىل وقت أقل )40 
ثانية لجرعة 1 جرام و1 دقيقة و30 ثانية لجرعة 2 جرام من حمض األكساليك(.
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منتجات مكافحة الفاروا

مبخر لحمض األكساليك احرتايف  Oxalika Pro Easy Naked. بالقدرة الكهربائية لهذا الجهاز التي تبلغ 360 وات فإن التحكم يف درجة الحرارة والغالية املصممة خصيًصا 
واملعزولة، ميكن تقديم حمض األكساليك للخاليا عرب االنتقال من خلية نحل إىل التي تليها دون فرتات توقف. يحافظ مبخر حمض األكساليك عىل قدرته يف تنفيذ عملية تبخري عىل 

الفور مبجرد انتهاء عملية التبخري السابقة.
نادًرا جًدا ما يتعرض أنبوب التوزيع لالنسداد كام أنه متوفر بإصدارين: قصري، للمعالجة من الخلف؛ وطويل، للمعالجة من فتحة الطريان.

وقت عملية التبخري هو 10 ثوان لتوزيع 1 جرام و20-25 ثانية لتوزيع 2 جرام من حمض األكساليك.

مبخر لحمض األكساليك احرتايف
OXALIKA PRO EASY NAKED

أنبوب توزيع للمبخرOxalika Pro - طويل - 115 ملم. أنبوب توزيع للمبخرOxalika Pro - متوسط - 65 ملم.

يجب إكامل هذا املنتج باستخدام أنبوب توزيع حسب االختيار من بني األحجام املتاحة:

أنبوب توزيع للمبخرOxalika Pro - قصري - 30 ملم.
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منتجات مكافحة الفاروا

مبخر لحمض األكساليك احرتايف Oxalika Pro Fast Naked 12V. مبخر حمض األكساليك هذا يكمل كافة مميزات املوديل Pro Easy بإضافة نظام معايرة الكميات الشبه 
أوتوماتييك. يختار مريب النحل الكمية املناسبة وفًقا الحتياجاته )من 1 و1.5 و2 جرام( حيث ميأل خزان املبخر بحوايل 45 جرام من حمض األكساليك ويصبح جاهزًا لالنتقال من خلية 

نحل إىل التي تليها دون االضطرار إىل تحضري مسحوق حمض األكساليك باستمرار.

 Oxalika Pro Fast معاير كميات من 2 جرام للمبخر
.Naked

مبخر لحمض األكساليك احرتايف
OXALIKA PRO FAST NAKED 12V

 Oxalika Pro معاير كميات من 1.5 جرام للمبخر
.Fast Naked

 Oxalika Pro Fast معاير كميات من 1 جرام للمبخر
.Naked

أنبوب توزيع للمبخرOxalika Pro - متوسط - 65 ملم.

يجب إكامل هذا املنتج باستخدام أنبوب توزيع ومعاير كميات حسب االختيار من بني األحجام املتاحة:

أنبوب توزيع للمبخرOxalika Pro - طويل - 115 ملم.أنبوب توزيع للمبخرOxalika Pro - قصري - 30 ملم.

فرشاة تنظيف مبقبض طويل لتنظيف مبخر حمض األكساليك. مزود طاقة للمبخر Oxalika Pro - 230 فولت تيار مرتدد - 12 فولت تيار مستمر.
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مالبس النحال

حامية أقنعة 

اللون النحال الصفراء  مالبس  خط 

قناع حامية مع شبكة من قامش التول 
مصنوع من القطن أسود اللون مع 

حلقة مرنة يف الجزء العلوي للتثبيت 
عىل القبعة أو عىل الخوذة وبه فتحة 
برباط مرن يف األسفل للتثبيت تحت 

اإلبطني )الخوذة ال تأيت مع املنتج(.

قناع حامية مستدير بقبعة قناع شبيك 
من األلومنيوم، سهل االرتداء مع أربطة 

مرنة تحت اإلبطني.

قناع حامية مربع بقبعة قابلة للطي 
مع شبكة حامية سوداء من الدورالومني 

بعرض أمامي 290 ملم مع قبعة من 
قامش القطن بنظام حامية كبرية وتهوية 

مثالية مع رباط مرن تحت اإلبطني.

قناع حامية مستدير بقبعة به قبعة قُطر 
410 ملم من قامش القطن وشبكة حامية 

سوداء من قامش التول مع مشد لشبكة 
الحامية بنظام تهوية ممتازة ورؤية مثالية 

مع رباط مرن تحت اإلبطني.

قناع حامية مستدير أصفر اللون مع قميص حامية 
مصنوع من القطن ومزود بأربطة مرنة يف منطقة حزام الوسط وعند املعصمني مع سحاب غلق وجيوب واسعة.

سرتة حامية كاملة صفراء اللون للمعامل ال تنكمش
من قامش القطن مع أربطة مرنة عند املعصمني وعند الكاحلني، مساحة غلق طويلة بسحاب غلق و4 جيوب.

مقاس  L صغري  3620

S املقاس  3691

XL املقاس  3694

مقاس  XL وسط  3610

M املقاس  3692

XXL املقاس  3695

مقاس  XXL واسع للغاية   3615

L املقاس  3693

XXXL املقاس  3696
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3600200

مالبس النحال

اللون النحال الصفراء  مالبس  خط 

جاكت أصفر مع قناع حامية
من قامش القطن األصفر مع ياقة إسفنجية وقناع حامية مستدير مع قبعة شبكية من 

األلومنيوم األسود قابلة لإلزالة.

سرتة حامية "كاملة" لألطفال
سرتة حامية مزودة بقناع حامية مربع قابلة لإلزالة مصنوعة من قامش قطني أصفر اللون مع أربطة مرنة عند املعصمني والكاحلني 

مع نظام غلق طويل بسحاب غلق وجيوب واسعة.

رسوال من قامش القطن أصفر اللون
ال ينكمش، مناسب لالرتداء مع الجواكت والسرتات، مزود برباط مرن يف حزام الوسط وعند الكاحلني وبه جيبان أماميان وجيب 

للعتلة عىل الساق اليمنى.

جاكت أصفر بدون قناع حامية

L املقاس  3603

املقاس S سنوات 6-5  3651

M املقاس  3631

L املقاس  3603100

XL املقاس  3600

املقاس M سنوات 8-7  3652

L املقاس  3632

XL املقاس  3600100

XXXL املقاس  3605

املقاس L سنوات 12-10  3653

XL املقاس  3633

XXXL املقاس  3605100
قناع حامية أصفر اللون للجاكت
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3678200

مالبس النحال

خط مالبس النحال البيضاء اللون

قناع حامية مربع لسرتة حامية كاملة 
بيضاء

"ASTRONAUTA" سرتة حامية كاملة
من قامش القطن األبيض، جيدة التهوية للغاية، مزودة بجيوب واسعة وأربطة مرنة عند املعصمني وعند الكاحلني. الجزء العلوي 

موصول بسرتة الحامية الكاملة عن طريق سحاب غلق وميكن نزعه بشكل كامل.

"ASTRONAUTA" جاكت
من قامش القطن األبيض، به 4 جيوب، مع رباط مرن يف حزام الوسط وعند املعصمني مع قناع حامية ميكن نزعه بشكل كامل.

سرتة حامية كاملة "صغرية الحجم"
مزودة بقناع حامية قابلة لإلزالة مربع مصنوعة من قامش القطن األبيض اللون مع 

أربطة مرنة عند املعصمني والكاحلني مع نظام غلق طويل بسحاب غلق وجيوب واسعة.

M املقاس  3642

S املقاس  3661

S املقاس  3671

L املقاس  3643

M املقاس  3662

M املقاس  3672

XL املقاس  3644

L املقاس  3663

L املقاس  3673

XXL املقاس  3645

XL املقاس  3664

XL املقاس  3674

XXL املقاس  3665

XXL املقاس  3675
XXXL املقاس  3676
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3678200

مالبس النحال

خط مالبس النحال البيضاء اللون

قناع حامية مربع لسرتة حامية كاملة 
بيضاء

سرتة حامية كاملة بيضاء اللون ملريب النحل
مع ياقة إسفنجية بأربطة مرنة عند املعصمني وعند الكاحلني، مساحة غلق طويلة 

بسحاب غلق وجيوب واسعة.

جاكت "ASTRONAUTA جيد التهوية"
مصنوع من القامش بثالث طبقات شبكية مختلفة يضمن التهوية والتنفس ومزود بجيوب وأربطة مرنة يف حزام الوسط وعند 

املعصمني.

سرتة حامية كاملة "ASTRONAUTA جيدة التهوية"
مصنوعة من قامش شبيك خاص بثالث طبقات. مزودة بعدد 6 جيوب لحمل األدوات، وأربطة مرنة يف حزام الوسط وعند املعصمني 
وعند الكاحلني. قناع الحامية مدمج مع سرتة الحامية الكاملة ولكن ميكن فصله عنها متاًما عن طريق سحاب غلق. مزودة بسحاب 

غلق طول من جوانب الساقني وميكن ارتدائها دون نزع النعلني.

S املقاس  3681

S املقاس  3661V

M املقاس  3682

M املقاس  3662V

M املقاس  3642V

L املقاس  3683

L املقاس  3663V

L املقاس  3643V

XL املقاس  3684

XL املقاس  3664V

XL املقاس  3644V

XXL املقاس  3685

XXL املقاس  3665V

XXL املقاس  3645V

XXXL املقاس  3686
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3640P200
 ASTRONAUTA" قناع حامية

PROFESSIONAL" لسرتة الحامية 
الكاملة

"ASTRONAUTA PROFESSIONAL" سرتة حامية كاملة
مصنوعة %100 من القطن املنسوج بطريقة نسج التويل، ومزودة بقناع حامية ميكن نزعه بالكامل وبجزء أمامي 

قابل للفتح وجيد التهوية من الخلف. مزودة بجيوب وأربطة مرنة عند املعصمني ويف حزام الوسط وعند الكاحلني مع 
سحابات غلق ممتاز الجودة تفتح من الرقبة وحتى الكاحلني عىل كال الساقني بحيث يسهل ارتداؤها حتى بدون نزع 

الحذاء واملالبس الكبرية الحجم.

املقاسات املوىص بها
S الطول 153 - 162 سم > املقاس

M الطول 163 - 170 سم > املقاس
L الطول 171 - 176 سم > املقاس

XL الطول 176 - 182 سم > املقاس
XXL الطول 182 - 189 سم > املقاس

جمع املالبس االحرتافية معتمدة بشهادة TÜV: هذا يعني أنها منتجات آمنة ومتينة وذات جودة ممتازة!
منتجات مضمونة مع الوقت وتتاميش مع التوجيهات األوروبية ذات الصلة.

S املقاس  3641P
M املقاس  3642P
L املقاس  3643P

XL املقاس  3644P
XXL املقاس  3645P

مالبس النحال

خط مالبس النحال االحرتافية

اكتشف كيف تتعرف عىل مقاسك:
)QR-CODE( تحديد كود االستجابة الرسيعة
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3660P200
 ASTRONAUTA" قناع حامية
PROFESSIONAL" للجواكت

"ASTRONAUTA PROFESSIONAL" رسوال
مصنوع %100 من القطن املنسوج بطريقة نسج التويل، له جيبان أماميان واسعان وجيبان خلفيان وآخر لوضع 

األدوات عىل الساق اليمنى. هذا الرسوال مزود بسحاب غلق جانبي يتيح سهولة االرتداء. الرباط املرن املوجود يف 
الخرص وعند الكاحلني، مع إضافة جرامق للقدمني، يتيح الثبات التام للرداء.

جاكت "ASTRONAUTA PROFESSIONAL" مع قناع حامية
مصنوع %100 من القطن املنسوج بطريقة نسج التويل، له أربعة جيوب أمامية واسعة منها جيبان مزودان بسحاب 

غلق وجيب إضايف موضوع عىل الُكم األيرس. يفتح الجاكت من الناحية األمامية وتتيح األربطة املرنة عند املعصمني ويف 
الخرص الثبات املثايل لهذا الرداء. قناع الحامية مثبت يف الجاكت بسحاب غلق منزلقات غلقه مثبتة تحت غطاء بالصق 

فليكرو. كام أن الجزء األمامي من قناع الحامية نفسه مزود بسحاب غلق يتيح فتح بالكامل؛ يوجد بداخله مباعد صلب 
يحافظ عليه ثابتًا أثناء االستخدام.

M املقاس  3631P
L املقاس  3632P

M املقاس  3662P

XL املقاس  3633P

L املقاس  3663P
XL املقاس  3664P

مالبس النحال

خط مالبس النحال االحرتافية
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3640PV200

مالبس النحال

خط مالبس النحال االحرتافية

اكتشف كيف تتعرف عىل مقاسك:
)QR-CODE( تحديد كود االستجابة الرسيعة

 ASTRONAUTA" قناع حامية
"PROFESSIONAL
لسرتة الحامية الكاملة

سرتة حامية كاملة "ASTRONAUTA PROFESSIONAL" جيدة التهوية مع قناع حامية
مصنوعة من القطن مع شبكة طاردة للرطوبة مصنوعة من بويل كلوريد الفينيل PVC تتيح التهوية الكاملة واملثالية، 
ومزودة بقناع حامية ميكن نزعه بالكامل وبجزء أمامي قابل للفتح وجيد التهوية من الخلف. مزودة بجيوب وأربطة 
مرنة عند املعصمني ويف حزام الوسط وعند الكاحلني مع سحابات غلق ممتاز الجودة تفتح من الرقبة وحتى الكاحلني 

عىل كال الساقني بحيث يسهل ارتداؤها حتى بدون نزع الحذاء واملالبس.

املقاسات املوىص بها
S الطول 153 - 162 سم > املقاس

M الطول 163 - 170 سم > املقاس
L الطول 171 - 176 سم > املقاس

XL الطول 176 - 182 سم > املقاس
XXL الطول 182 - 189 سم > املقاس

S املقاس  3641PV
M املقاس  3642PV
L املقاس  3643PV

XL املقاس  3644PV
XXL املقاس  3645PV

جمع املالبس االحرتافية معتمدة بشهادة TÜV: هذا يعني أنها منتجات آمنة ومتينة وذات جودة ممتازة!
منتجات مضمونة مع الوقت وتتاميش مع التوجيهات األوروبية ذات الصلة.
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3660PV200

مالبس النحال

خط مالبس النحال االحرتافية

 ASTRONAUTA" قناع حامية
"PROFESSIONAL
جيد التهوية للجواكت

رسوال "ASTRONAUTA PROFESSIONAL" جيد التهوية
مصنوع من القطن مع شبكة طاردة للرطوبة مصنوعة من بويل كلوريد الفينيل PVC، له جيبان أماميان واسعان 

وجيبان خلفيان وآخر لوضع األدوات عىل الساق اليمنى. هذا الرسوال مزود بسحاب غلق جانبي يتيح سهولة االرتداء. 
الرباط املرن املوجود يف الخرص وعند الكاحلني، مع إضافة جرامق للقدمني، يتيح الثبات التام للرداء.

جاكت "ASTRONAUTA PROFESSIONAL جيد التهوية" مع قناع حامية
مصنوع من القطن مع شبكة طاردة للرطوبة مصنوعة من بويل كلوريد الفينيل PVC، له أربعة جيوب أمامية واسعة 

منها جيبان مزودان بسحاب غلق وجيب إضايف موضوع عىل الُكم األيرس. يفتح الجاكت من الناحية األمامية وتتيح 
األربطة املرنة عند املعصمني ويف الخرص الثبات املثايل لهذا الرداء. قناع الحامية مثبت يف الجاكت بسحاب غلق 

منزلقات غلقه مثبتة تحت غطاء بالصق فليكرو. كام أن الجزء األمامي من قناع الحامية نفسه مزود بسحاب غلق يتيح 
فتح بالكامل؛ يوجد بداخله مباعد صلب يحافظ عليه ثابتًا أثناء االستخدام.

M املقاس  3631PV
L املقاس  3632PV

M املقاس  3662PV

XL املقاس  3633PV

L املقاس  3663PV
XL املقاس  3664PV
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اكتشف كيف تتعرف عىل مقاسك:مالبس النحال
)QR-CODE( تحديد كود االستجابة الرسيعة

خط مالبس النحال االحرتافية

املقاسات )بالسنتيميرت - نسبة التفاوت املسموح بها يف املقاسات ± 1 سم(

SMLXL2XL3XLالجزء املشار إليه

A160166172178184190طول الجسم

B646668707474من اإلبط إىل اإلبط

C575961636669من الكتف إىل الكتف

D626466687072اتساع الحوض 15 سم فوق الساقني

E 383940424446اتساع ½ الفخذ

F)505255565860الخرص )رباط مرن مرتٍخ

G)121314151617الكاحالن )رباط مرن مرتٍخ

H313233343638فتحة الذراع

I606366697275طول الكم

J272829303132½ عضلة الذراع ذات الرأسني

K222324252627½ الكوع

L91011121314½ املعصم

M181818181818طول الجيب األمامي

N171717171717اتساع الجيب األمامي

O303030303030سحاب الغلق الخلفي

P798285889194طول الفخذ
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مالبس النحال

قفازات الحامية

قفازات حامية مصنوعة من الجلد
"ASTRONAUTA PROFESSIONAL" جيدة التهوية

مصنوعة من الجلد الطبيعي الحقيقي وبها أكامم من القامش الشبيك طاردة للرطوبة 
.PVC مصنوعة من بويل كلوريد الفينيل

"ACQUA STOP" قفازات غري منِفذة للمياه
مصنوعة من نسيج ناعم مغطى "بالنرتيل" غري املنِفذ للمياه سهل االستعامل للغاية.

قفازات حامية مصنوعة من الجلد
احرتافية، طويلة حتى تغطي معصم اليد مع أكامم من القطن مع جوانب من النسيج املطاط.

S / 7 املقاس  3441PV

S / 7 املقاس  3431

S / 7 املقاس  3441
XS / 6 املقاس  3440

M / 8 املقاس  3442PV

M / 8 املقاس  3432

M / 8 املقاس   3442

L / 9 املقاس  3443PV

L / 9 املقاس  3433

L / 9 املقاس  3443

XL / 10 املقاس  3444PV

XL / 10 املقاس  3434

XL / 10 املقاس  3444

XXL / 11 املقاس  3445PV

XXL / 11 املقاس  3445

جمع املالبس االحرتافية معتمدة بشهادة TÜV: هذا يعني أنها منتجات آمنة 
ومتينة وذات جودة ممتازة!

منتجات مضمونة مع الوقت وتتاميش مع التوجيهات األوروبية ذات الصلة.
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كشط أقراص العسل

كشط أقراص العسل

طاوالت كشط
إكسسوارات
كاشطات أقراص العسل

42
43
43
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4100500 4106 4105

4172 4170

4126 4117

4196

4121

كشط أقراص العسل

كشط طاوالت 

حامل إطارات أقراص العسل مطيل بالكروم للتثبيت 
عىل طاولة كشط مصنوع من البالستك

مسند كشط للتثبيت عىل الطاولة لكشط أقراص 
العسل مع حوض من البالستيك وصينية تنقيط وحامل 
 inox سند مائل مصنوع من الفوالذ غري القابل للصدأ

مع صنبور - 600x400x180 ملم.

مسند كشط للتثبيت عىل الطاولة لكشط أقراص 
العسل مع حوض من البالستيك وصينية تنقيط وحامل 
 inox سند مائل مصنوع من الفوالذ غري القابل للصدأ

)بدون صنبور( - 600x400x180 ملم.

حامل سند مائل مزدوج لكشط أقارص العسل مصنوع 
من الفوالذ غري القابل للصدأ inox لطاولة الكشط 
املصنوعة من الفوالذ املقاوم للصدأ inox. يسمح 

بعمل شخصني يف نفس الوقت.

حامل سند مائل لكشط أقراص العسل مصنوع 
من الفوالذ غري القابل للصدأ inox لطاولة الكشط 

.inox املصنوعة من الفوالذ املقاوم للصدأ

طاولة كشط مصنوعة من الفوالذ املقاوم للصدأ 
inox لكشط أقراص العسل مزودة بصينية تنقيط 
وغطاء وصنبور قُطر 40 ملم وعارضة لسند أقراص 

 Langstroth العسل وحامل لسكني الكشط - مقاس
650x540x825 ملم.

طاولة كشط مثبتة عىل عربة تحريك لحمل كاشطة 
أقراص العسل بها حوض 1500 ملم مزودة بعجالت 

وغطاء قوي مزدوج وصينية تنقيط ألغطية خاليا أقراص 
العسل وصنبور قُطر 40 ملم و3 سالل تجميع أغطية خاليا 
أقراص العسل بهيكل حامل أنبويب مصنوع من الفوالذ غري 

القابل للصدأ inox ومزود بعدد 4 عجالت بنظام تثبيت 
وحجز ألقدام السند بحيث ميكن تحريكها يف أي مكان يف 

املعمل - مقاس Langstroth 1500 ملم.

طاولة كشط مصنوعة من الفوالذ املقاوم للصدأ 
inox لكشط أقراص العسل. مزودة بصينية تنقيط 

وغطاء وعارضة خشبية وصنبور قُطر 40 ملم )حامل 
 Langstroth السند املائل ال يأيت مع املنتج( - مقاس

1250x540x825 ملم.

 inox طاولة كشط مصنوعة من الفوالذ املقاوم للصدأ
لكشط أقراص العسل ملحومة عن طريق روبوت 

بنظام TIG. مزودة بصينية تنقيط مزدوجة من صفيحة 
مثقوبة من الفوالذ غري القابل للصدأ inox وغطاء 

وعارضة خشبية وصنبور قُطر 40 ملم مع أقدام سند 
وحمل قابلة للتفكيك )حامل السند املائل ال يأيت مع 
املنتج( - مقاس 1000x540x825 Langstroth ملم.
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4227

4261

4230

4264

4250 4207

4260

BURKI  4285F1

LANGSTROTH  4285LG

4290

كشط أقراص العسل

رات إكسسوا

العسل أقراص  كاشطات 

سكني لكشط أقراص العسل مصنوعة من 
الفوالذ املقاوم للصدأ inox- 280 ملم.

شوكة "INOX PLUS" من الفوالذ غري 
القابل للصدأ inox مع مكشطة ومقبض 

مريح يف االستخدام.

سكني لكشط أقراص العسل مصنوع من 
الفوالذ غري القابل للصدأ inox- 220 ملم.

شوكة لكشط أقراص الشمع بأسنان من 
الفوالذ.

سكني لكشط أقراص العسل بنصل 
مسنن مصنوع من الفوالذ املقاوم للصدأ 

inox- 280 ملم.

شوكة مزدوجة معكوسة بشعار ومقبض 
خشبي.

سكني كشط كهربائية "أمريكية" 
برتموستات - 230 ملم.

كاشطة أقراص عسل ROLL يدوية
تفتح خاليا العسل املغلقة يف نفس الوقت عىل كال وجهي قرص العسل. يخرج 
العسل من األقراص بالكامل سواء يف فرازات العسل املحورية أو الشعاعية. إنها 

اآلن مزودة بجهاز طارد لقرص العسل املكشوط الذي يتم تحريكه أوتوماتيكيًا ويف 
نفس وقت من ذراع اإلنزال.

كاشطة أقراص عسل للتثبيت عىل طاولة كشط مصنوعة من الفوالذ املقاوم للصدأ inox بشفرة أفقية هزازة يتم 
تسخينها كهربائيًا ويتحكم فيها ترموستات.
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فرازات استخراج العسل

فرازات استخراج العسل

يدوية محورية
يدوية شعاعية
يدوية محورية/شعاعية
آلية محورية
آلية شعاعية
آلية محورية/شعاعية
احرتافية شعاعية
إكسسوارات
صنابري ووصالت وأكواع توصيل
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فرازات استخراج العسل

فرازات العسل اليدوية

ناقل الحركة الحلزوين

ناقل الحركة املخروطي

أقفاص فرازات إلطارات العسل

حاوية فرازات العسل

نظام التفريغ

يتميز ناقل الحركة املزود برتوس حلزونية مصنوعة 
من األلومنيوم باحتوائه عىل نظام فك تعشيق 

أوتوماتييك لذراع التحريك: متاًما يف نفس الوقت 
الذي ستوقف املشغل فيها عن تحريك ذراع التحريك 
يتوقف هذا الذراع ويدور فقط قفص الفراز. كام أنه 

عند لف ذراع التحريك يف عكس اتجاه دوران بدء 
التشغيل فإنه يبدأ عمل نظام كبح يقوم يف أية لحظة 

بإيقاف عوران قفص الفراز.

يتكون ناقل الحركة املزود برتوس مخروطية من زوج 
من تروس نايلون صامتة تشغيليًا بعالقة تشغيل 

3/1. يتم تركيب هذا الناقل عىل قضيب عريض ويتم 
تزويده بذراع تحريك يتيح تحريك األقراص الستخراج 

العسل منها.

 LEGA محورية أو شعاعية - أقفاص فرازات العسل
جميعها مصنوعة من الفوالذ املقاوم للصدأ inox كام 

أن ُسمكها يتيح لها القوة واملتانة.

حاوية فرازات العسل مصنوعة بحرص وقوة من 
الفوالذ غري القابل للصدأ inox لالستعامالت مع 

.AISI 304 املنتجات الغذائية

الصنبور الذي من خالله يتم إخراج العسل عقب 
االنتهاء من عملية فرز العسل واستخراجه ميكن 

أن تكون مصنوعة من Hostaform أو من الفوالذ 
املقاوم للصدأ inox )يف فرازات العسل االحرتافية(. 

عملية التفريغ تكون تقريبًا إجاملية يف جميع فرازات 
العسل مع بعص االستثناءات القليلة.
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4517SX4519SX 4518SX

SS306PE

4506SX

SS306CE

4507600

4517600

فرازات استخراج العسل

يدوية محورية

بقفص فراز من الفوالذ غري القابل للصدأ 
inox بناقل حركة مخروطي.

بقفص فراز من الفوالذ غري القابل للصدأ inox، ومصفاة 
شبكية من الفوالذ غري القابل للصدأ inox، ومنضج عسل 

سعة 50 كجم مزود بصنبور موضوع تحته.

فقط هيكل فراز العسل.فقط هيكل فراز العسل مع ثالث أقدام سند.

 inox بقفص فراز من الفوالذ غري القابل للصدأ
بناقل حركة مخروطي و نظام تفريغ كامل.

بقفص فراز من الفوالذ غري القابل للصدأ 
inox بناقل حركة حلزوين.

 inox بقفص فراز من الفوالذ غري القابل للصدأ
بناقل حركة حلزوين و نظام تفريغ كامل.

«QUATTRO» - 4 إطار قُطر 378 ملم

«MICRO» - 3 إطار قُطر 378 ملم
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«LANGSTROTH 4» - 4 إطار قُطر 520 ملم

 inox بقفص فراز من الفوالذ غري القابل للصدأ
بناقل حركة حلزوين و نظام تفريغ كامل.

 inox بقفص فراز من الفوالذ غري القابل للصدأ
بناقل حركة مخروطي و نظام تفريغ كامل.

بجدار وقاع من الزجاج البالستييك املتني 
الشفاف بنظام نقل حركة حلزوين مع نظام 

تحرير لذراع التحريك واملكبح.

«LANGSTROTH 6» - 6 إطار قُطر 625 ملم

 inox بقفص فراز من الفوالذ غري القابل للصدأ
بناقل حركة حلزوين و نظام تفريغ كامل.

فرازات استخراج العسل

يدوية محورية
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فرازات استخراج العسل

يدوية شعاعية

«GABBIANO» - 9 إطار قُطر 625 ملم

 inox بقفص فراز من الفوالذ غري القابل للصدأ
بناقل حركة حلزوين و نظام تفريغ كامل.

«KIWI» - 12 إطار قُطر 700 ملم

بقفص فراز من الفوالذ غري القابل للصدأ مع 
inox ألواح من الفوالذ غري القابل للصدأ
بناقل حركة حلزوين و نظام تفريغ كامل.
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فرازات استخراج العسل

/شعاعية يدوية محورية

بقفص فراز من الفوالذ غري القابل للصدأ 
inox بناقل حركة حلزوين و قاع بنظام 

تفريغ كامل.

بقفص فراز من الفوالذ غري القابل للصدأ 
inox بناقل حركة مخروطي و قاع بنظام 

تفريغ كامل.

«JOLLY» - 5 إطار قُطر 520 ملم

شعاعية
محورية
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فرازات استخراج العسل

GAMMA2 محرك

محرك GAMMA2 أوتوماتييك

ELOBA محرك

TOP محرك

•  محرك قوي قوة 100 وات؛
•  نظام تشغيل آيل مبحرك موضوع تحت حاوية الفراز؛

•  نظام حجز للغطاء بنظام فتح فوري مبجرد توقف قفص الفراز عن الدوران؛
•  اللوحة الكهربائية موضوعة جانبيًا لتحسني القدرة عىل الدخول لحظة التعبئة 

أو التفريغ؛
•  عكس الدوران؛

•  دفعات التشغيل تتحكم فيها بطاقة إلكرتونية عند زيادة الرسعة وعند خفض 
الرسعة؛

•  الرسعة يتحكم فيها مقياس جهد؛
 REVERSE وعكس الحركة STOP واإليقاف START يومض زر بدء التشغيل  •

لإلشارة إىل االستخدام؛
•  عملية الكبح والتوقف يتم التحكم فيها يف مرحلة اإليقاف أو االنتقال إىل 

الدوران املعاكس لتقليل أوقات االنتظار؛
•  عملية التسارع تتم بصورة رسيعة ويتم التحكم فيها إلكرتونيًا وفًقا لقوى 

االمتصاص التشغييل للمحرك.

•  محرك قوي قوة 100 وات؛
•  تشغيل سواء يدوي أو من خالل برنامج مسبقة الضبط قابل للتعديل )من 

حيث الوقت والرسعة( من خالله يقوم فراز العسل أوتوماتيكيًا بالدوران يف كال 
االتجاهني؛

•  نظام تشغيل آيل مبحرك موضوع تحت حاوية الفراز؛
•  نظام حجز للغطاء بنظام فتح فوري مبجرد توقف قفص الفراز عن الدوران؛

•  اللوحة الكهربائية موضوعة جانبيًا لتحسني القدرة عىل الدخول لحظة التعبئة 
أو التفريغ؛

•  عكس الدوران؛
•  دفعات التشغيل تتحكم فيها بطاقة إلكرتونية عند زيادة الرسعة وعند خفض 

الرسعة؛
•  عملية الكبح والتوقف يتم التحكم فيها يف مرحلة اإليقاف أو االنتقال إىل 

الدوران املعاكس لتقليل أوقات االنتظار؛
•  عملية التسارع تتم بصورة رسيعة ويتم التحكم فيها إلكرتونيًا وفًقا لقوى 

االمتصاص التشغييل للمحرك.

 •محرك قوي قوة 110 وات؛  
  •نظام تشغيل آيل مبحرك موضوع فوق حاوية الفراز؛  

  •حاجز الغطاء مزود بنظام فتح متأخر بحد أدىن 40 ثانية بعد انتهاء دوران قفص 
الفراز؛  

  •عكس الدوران؛  
 •دفعات التشغيل تتحكم فيها يدويًا بطاقة إلكرتونية عند زيادة الرسعة وعند 

خفض الرسعة من خالل الذراع؛  
  •الرسعة يتحكم فيها الذراع؛  

  •عمليات الكبح وزيادة الرسعة يتحكم فيها الذراع. 

• محرك قوي قوة 180 وات؛
• نظام تشغيل آيل مبحرك موضوع فوق حاوية الفراز؛

•  نظام حجز للغطاء بنظام فتح فوري مبجرد توقف قفص الفراز عن الدوران؛
• عكس الدوران؛

•  دفعات التشغيل تتحكم فيها بطاقة إلكرتونية عند زيادة الرسعة وعند خفض 
الرسعة؛

• الرسعة يتحكم فيها مقياس جهد؛
•  عملية الكبح والتوقف يتم التحكم فيها يف مرحلة اإليقاف أو االنتقال إىل 

الدوران املعاكس لتقليل أوقات االنتظار؛
•  عملية التسارع تتم بصورة رسيعة ويتم التحكم فيها إلكرتونيًا وفًقا لقوى 

االمتصاص التشغييل للمحرك.

اآللية العسل  استخراج  فرازات 

ميكن ألي فراز عسل تركيب إحدى املحركات التالية:
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فرازات استخراج العسل

آلية محورية

بقفص فراز من الفوالذ غري القابل للصدأ 
inox مبحرك Gamma2 برسعة متغرية 

ونظام تفريغ كامل.

بقفص فراز من الفوالذ غري القابل للصدأ 
inox مبحرك TOP برسعة متغرية و نظام 

تفريغ كامل.

بقفص فراز من الفوالذ غري القابل للصدأ 
inox مبحرك ELOBA و نظام تفريغ كامل.

«LANGSTROTH 4» - 4 إطار قُطر 520 ملم

بقفص فراز من الفوالذ غري القابل للصدأ 
inox مبحرك Gamma2 برسعة متغرية 

ونظام تفريغ كامل.

بقفص فراز من الفوالذ غري القابل للصدأ 
inox مبحرك TOP برسعة متغرية و نظام 

تفريغ كامل.

بقفص فراز من الفوالذ غري القابل للصدأ 
inox مبحرك ELOBA و نظام تفريغ كامل.

«LANGSTROTH 6» - 6 إطار قُطر 625 ملم
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فرازات استخراج العسل

آلية شعاعية

بقفص فراز من الفوالذ غري القابل للصدأ 
inox مبحرك Gamma2 برسعة متغرية 

ونظام تفريغ كامل.

بقفص فراز من الفوالذ غري القابل للصدأ 
inox مبحرك TOP برسعة متغرية و نظام 

تفريغ كامل.

بقفص فراز من الفوالذ غري القابل للصدأ 
inox محرك TOP برسعة متغرية و 

ومكونات طولية الثني و نظام تفريغ كامل.

«GABBIANO» - 9 إطار قُطر 625 ملم

بقفص فراز من الفوالذ غري القابل للصدأ 
inox وألواح غري قابلة للصدأ inox مبحرك 

Gamma2 ونظام تفريغ كامل.

بقفص فراز من الفوالذ غري القابل للصدأ 
inox وألواح غري قابلة للصدأ inox مبحرك 

TOP برسعة متغرية ونظام تفريغ كامل.

بقفص فراز من الفوالذ غري القابل للصدأ 
inox وألواح غري قابلة للصدأ inox مبحرك 

TOP برسعة متغرية و مكونات طولية 
الثني و نظام تفريغ كامل.

بقفص فراز من الفوالذ غري القابل للصدأ 
inox وألواح غري قابلة للصدأ inox مبحرك 

ELOBAو عنارص طويلة الثني  و نظام 
تفريغ كامل.

«KIWI» - 12 إطار قُطر 700 ملم
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فرازات استخراج العسل

آلية شعاعية

«IBIS» - 16 إطار قُطر 700 ملم

بقفص فراز من الفوالذ غري القابل للصدأ 
inox مبحرك Gamma2 برسعة متغرية 

ونظام تفريغ كامل.

بقفص فراز من الفوالذ غري القابل للصدأ 
inox مبحرك TOP برسعة متغرية و نظام 

تفريغ كامل.
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فرازات استخراج العسل

آلية محورية/شعاعية

«JOLLY» - 5 إطار قُطر 520 ملم

بقفص فراز من الفوالذ غري القابل للصدأ 
inox مبحرك Gamma2 برسعة متغرية 

ونظام تفريغ كامل.

بقفص فراز من الفوالذ غري القابل للصدأ 
inox مبحرك TOP برسعة متغرية و نظام 

تفريغ كامل.
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احرتافية شعاعية

فرازات استخراج العسل

«AIRONE VARIO 20L» - 20 إطار قُطر 850 ملم

صورة غري متوفرة

بقفص فراز من الفوالذ غري القابل للصدأ inox مقطوع 
بالليزر، ومحرك قابل للربمجة، وقاعبنظام التفريغ الكامل.

بقفص فراز من الفوالذ غري القابل للصدأ inox متعدد 
االستخدامات واألغراض مقطوع بالليزر وقاع بنظام 

التفريغ الكامل.

«ALBATROS VARIO 54» - 30 إطار قُطر 1,100 ملم
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فرازات استخراج العسل

إكسسوارات

طقم ذايت التوازن بثالث عجالت لفرازات العسل 
الكهربائية.

طقم ماصات للصدمات ومانعات لالهتزاز من املطاط 
تُربط يف أقدام سند فرازات العسل - 3 قطع.

قدم سند منحنية لفرازات العسل قُطر 520 - 630 ملم.

سالل للطرد املركزي ألغطية خاليا أقراص العسل 
مقايس Dadant و 250x370 Langstroth ملم.

ناقل حركة برتوس حلزونية لفرازات العسل قُطر 520 ملم.زوج من الرتوس املخروطية من النايلون - قُطر 85 ملم.

زوج من أنصاف األغطية مصنوع من البويل كربونات 
الشفافة مع مفصلة حمل لفراز العسل قُطر 520 ملم.

ناقل حركة برتوس مخروطية الشكل من النايلون 
لفرازات العسل مبحور وقضيب قُطر 520 ملم.

 "Micro" ناقل حركة برتوس حلزونية لفرازات العسل
مبحور وقضيب لفرازات العسل قُطر 380 ملم.

زوج من أنصاف األغطية مصنوع من البويل كربونات 
الشفافة مع مفصلة حمل لفراز العسل قُطر 625 ملم.

ناقل حركة برتوس مخروطية الشكل من النايلون 
لفرازات العسل قُطر 520 ملم.

زوج من الرتوس املخروطية من البالستك املستخدم 
مع املنتجات الغذائية - قُطر 110 ملم.
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رات إكسسوا

توصيل وأكواع  ووصالت  صنابري 

ناقل حركة برتوس حلزونية مبحور وقضيب لفرازات 
العسل قُطر 625 ملم.

قضيب يعمل آلًيا مبحرك "TOP" الستخراج العسل من األقراص قُطر 520 ملم )ينبغي التجميع(.

قضيب يعمل آلًيا مبحرك "TOP" الستخراج العسل من األقراص قُطر 625 ملم )ينبغي التجميع(.

صنبور بفتحة تثبيت من البالستك املستخدم مع املنتجات 
حشوة إحكام غلق من السيليكون املستخدم مع املنتجات الغذائية مع حلقة تثبيت من البالستك - قُطر 40 ملم.

الغذائية بِقطع قُطري دائري OR - قُطر 48 ملم.

صنبور فراشة من الفوالذ غري القابل للصدأ inox آلالت 
وشبكات التشغيل يف خاليا النحل - قُطر 40 ملم.

صنبور بفتحة تثبيت من البالستك املستخدم مع املنتجات 
الغذائية - قُطر 40 ملم - 1”2/1 )فقط الهيكل(.

حشوة إحكام غلق خارجية من السيليكون املستخدم مع 
املنتجات الغذائية بِقطع قُطري دائري OR - قُطر 50 ملم.

صنبور بفتحة تثبيت من الفوالذ غري القابل للصدأ 
inox قُطر 50 ملم - )فقط الهيكل(.

صنبور بفتحة تثبيت من البالستك املستخدم مع 
املنتجات الغذائية مع حلقة تثبيت من البالستك 

وفتحات تثبيت للتفريغ التام للعسل - قُطر 40 ملم.

صنبور بفتحة تثبيت من الفوالذ غري القابل للصدأ 
inox قُطر 40 ملم - )فقط الهيكل(.

صنبور فراشة من الفوالذ غري القابل للصدأ inox آلالت 
وشبكات التشغيل يف خاليا النحل - قُطر 50 ملم.

حلقة حجز وتثبيت من الفوالذ غري القابل للصدأ 1”½ 
لصنبور قُطر 40 مل.

حلقة حجز وتثبيت من البويل أميد 1”½ لصنبور قُطره 
40 مل.

فرازات استخراج العسل
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مناضج ومصايف وحوامل

مناضج وخالطات

منضج عسل سعة 50 كجم مصنوع بالكامل من 
الفوالذ غري القابل للصدأ inox، قُطر 310 ملم، االرتفاع 

515 ملم، به صنبور قُطر 40 ملم من البالستك 
املستخدم مع املنتجات الغذائية وغطاء.

منضج عسل سعة 100 كجم مصنوع بالكامل من 
الفوالذ غري القابل للصدأ inox، قُطر 380 ملم، االرتفاع 

665 ملم، به صنبور قُطر 40 ملم من البالستك 
املستخدم مع املنتجات الغذائية وغطاء.

منضج عسل سعة 200 كجم مصنوع بالكامل من 
الفوالذ غري القابل للصدأ inox، قُطر 470 ملم، االرتفاع 

840 ملم، به صنبور قُطر 40 ملم من البالستك 
املستخدم مع املنتجات الغذائية وغطاء.

منضج عسل سعة 50 كجم مصنوع بالكامل من الفوالذ 
غري القابل للصدأ inox، قُطر 310 ملم، االرتفاع 515 

ملم، به صنبور قُطر 40 ملم من البالستك املستخدم مع 
املنتجات الغذائية ومقابض و غطاء محكم الغلق.

AISI 304 املستخدم لتصنيع مناضج العسل التي ننتجها هو INOX الفوالذ غري القابل للصدأ

منضج عسل سعة 100 كجم مصنوع بالكامل من الفوالذ 
غري القابل للصدأ inox، قُطر 380 ملم، االرتفاع 665 

ملم، به صنبور قُطر 40 ملم من البالستك املستخدم مع 
املنتجات الغذائية ومقابض و غطاء محكم الغلق.

منضج عسل سعة 200 كجم مصنوع بالكامل من الفوالذ 
غري القابل للصدأ inox، قُطر 470 ملم، االرتفاع 840 

ملم، به صنبور قُطر 40 ملم من البالستك املستخدم مع 
املنتجات الغذائية ومقابض و غطاء محكم الغلق.

منضج عسل سعة 50 كجم مصنوع بالكامل من 
الفوالذ غري القابل للصدأ inox، قُطر 310 ملم، االرتفاع 

515 ملم، به صنبور قُطر 40 ملم من البالستك 
املستخدم مع املنتجات الغذائية ومقابض وغطاء.

منضج عسل سعة 100 كجم مصنوع بالكامل من 
الفوالذ غري القابل للصدأ inox، قُطر 380 ملم، االرتفاع 

665 ملم، به صنبور قُطر 40 ملم من البالستك 
املستخدم مع املنتجات الغذائية ومقابض وغطاء.

منضج عسل سعة 200 كجم مصنوع بالكامل من 
الفوالذ غري القابل للصدأ inox، قُطر 470 ملم، االرتفاع 

840 ملم، به صنبور قُطر 40 ملم من البالستك 
املستخدم مع املنتجات الغذائية ومقابض وغطاء.

+ مقابض+ مقابض

+ مقابض+ مقابض

+ مقابض+ مقابض

+ غطاء
محكم الغلق

+ غطاء
محكم الغلق

+ غطاء
محكم الغلق

50 كجم

100 كجم

200 كجم

62



6060

6001

6080

6021

6041

6061

6071

6070

60815862 5861

6005

6025

6045

6065

6002X

6022X

6042X

مناضج وخالطات

مناضج ومصايف وحوامل

منضج عسل سعة 400 كجم مصنوع بالكامل من 
الفوالذ غري القابل للصدأ inox، قُطر 625 ملم، االرتفاع 

970 ملم، به صنبور قُطر 40 ملم من البالستك 
املستخدم مع املنتجات الغذائية وغطاء.

حامل معدين أحمر اللون مطيل ملنضج العسل سعة 
50 كجم.

منضج عسل سعة 1000 كجم مصنوع بالكامل من 
الفوالذ غري القابل للصدأ inox، قُطر 940 ملم، االرتفاع 

980 ملم، به صنبور قُطر 50 ملم من الفوالذ غري 
القابل للصدأ inox وغطاء.

حامل معدين أحمر اللون مطيل ملنضج العسل سعة 
100 كجم.

حامل معدين مطيل أحمر اللون ملنضج العسل سعة 
200 كجم.

حامل معدين أحمر اللون مطيل ملنضج العسل سعة 
400 كجم.

حامل معدين أحمر اللون مطيل ملنضج العسل سعة 
500 كجم.

حامل منضج عسل سعة 1.000 كجم مصنوع من عوارض 
.inox أنبوبية قوية من الفوالذ غري القابل للصدأ

منضج عسل سعة 75 كجم مصنوع من البالستك به 
صنبور.

منضج عسل سعة 50 كجم مصنوع من البالستك به 
صنبور.

مصفاة تنقية بكامل الُقطر املوجود مصنوعة من الفوالذ 
املقاوم للصدأ inox ملناضج العسل 50 كجم - قُطر 310 ملم.

مصفاة تنقية بكامل الُقطر املوجود مصنوعة من الفوالذ 
املقاوم للصدأ inox ملناضج العسل 100 كجم - قُطر 378 ملم.

مصفاة تنقية بكامل الُقطر املوجود مصنوعة من الفوالذ 
املقاوم للصدأ inox ملناضج العسل 200 كجم - قُطر 470 ملم.

مصفاة تنقية بكامل الُقطر املوجود مصنوعة من الفوالذ 
املقاوم للصدأ inox ملناضج العسل 400 كجم - قُطر 625 ملم.

منضج عسل سعة 500 كجم مصنوع بالكامل من 
الفوالذ غري القابل للصدأ inox، قُطر 725 ملم، االرتفاع 

1000 ملم، به صنبور قُطر 50 ملم من الفوالذ غري 
القابل للصدأ inox وغطاء.

حامل معدين مصنوع من الصفائح املعدنية من الفوالذ 
غري القابل للصدأ inox ملنضج العسل سعة 50 كجم.

حامل معدين مصنوع من الصفائح املعدنية من الفوالذ 
غري القابل للصدأ inox ملنضج العسل سعة 100 كجم.

حامل معدين مصنوع من الصفائح املعدنية من الفوالذ 
غري القابل للصدأ inox ملنضج العسل سعة 200 كجم.

1000 كجم500 كجم400 كجم

63



5800

58405870

6075

5820

5801

58415871

5881

5821

6290

6291

58035823

منضج عسل "ZERO" سعة 50 كجم مصنوع من 
الفوالذ غري القابل للصدأ inox به قاع بنظام التفريغ 

الكامل قُطر 310 ملم وارتفاع 527 ملم مع صنبور من 
البالستك املستخدم مع املنتجات الغذائية.

مناضج العسل "ZERO" املصنوعة من الفوالذ املقاوم للصدأ INOX AISI 304 تحتوي عىل قاع خاص مشكَّل بقوالب بنظام التفريغ الكامل يسمح بلحم الصنبور يف أسفل نقطة 
يف هذا القاع للسامح باستخراج كامل للعسل املوجود يف الداخل. الحامل املعدين يشء أسايس الستقرار منضج العسل.

منضج عسل "ZERO" سعة 250 كجم مصنوع من 
الفوالذ غري القابل للصدأ inox به قاع بنظام التفريغ 

الكامل قُطر 520 ملم وارتفاع 840 ملم مع صنبور من 
.inox الفوالذ غري القابل للصدأ

منضج عسل "ZERO" سعة 500 كجم مصنوع من 
الفوالذ غري القابل للصدأ inox به قاع بنظام التفريغ 

الكامل قُطر 700 ملم وارتفاع 980 ملم مع صنبور من 
.inox الفوالذ غري القابل للصدأ

منضج عسل "ZERO" سعة 800 كجم مصنوع من 
الفوالذ غري القابل للصدأ inox به قاع بنظام التفريغ 

الكامل قُطر 850 ملم وارتفاع 970 ملم مع صنبور من 
البالستك املستخدم مع املنتجات الغذائية.

مصفاة بكامل الُقطر ملنضج العسل "ZERO" سعة 
250 كجم - قُطر 520 ملم.

منضج عسل "ZERO" سعة 100 كجم مصنوع من 
الفوالذ غري القابل للصدأ inox به قاع بنظام التفريغ 

الكامل قُطر 378 ملم وارتفاع 675 ملم مع صنبور من 
البالستك املستخدم مع املنتجات الغذائية.

حامل معدين أحمر اللون مطيل ملنضج العسل 
"ZERO" سعة 100 كجم.

حامل معدين أحمر اللون مطيل ملنضج العسل 
"ZERO" سعة 250 كجم.

حامل معدين أحمر اللون مطيل ملنضج العسل 
"ZERO" سعة 500 كجم.

حامل معدين أحمر اللون مطيل ملنضج العسل 
"ZERO" سعة 800 كجم.

مصفاة بكامل الُقطر ملنضج العسل "ZERO" سعة 
500 كجم - قُطر 700 ملم.

حامل معدين أحمر اللون مطيل ملنضج العسل 
"ZERO" سعة 50 كجم.

منضج عسل "ZERO" سعة 50 كجم مصنوع من 
الفوالذ غري القابل للصدأ inox به قاع بنظام التفريغ 

الكامل قُطر 310 ملم وارتفاع 527 ملم مع صنبور من 
. inox الفوالذ غري القابل للصدأ

منضج عسل "ZERO" سعة 100 كجم مصنوع من 
الفوالذ غري القابل للصدأ inox به قاع بنظام التفريغ 

الكامل قُطر 378 ملم وارتفاع 675 ملم مع صنبور من 
. inox الفوالذ غري القابل للصدأ

مناضج ومصايف وحوامل

مناضج وخالطات

50 كجم

250 كجم

100 كجم

500 كجم

800 كجم
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مناضج وخالطات

منضج عسل "PROFESSIONAL" سعة 1000 كجم
به قاع بنظام التفريغ الكامل قُطر 950 ملم، االرتفاع 1980 ملم، غطاء وصنبور 

فراشة من الفوالذ غري القابل للصدأ inox قُطر 50 ملم.

منضج عسل "PROFESSIONAL" سعة 2000 كجم به قاع بنظام التفريغ 
الكامل قُطر 1300 ملم، االرتفاع 1980 ملم، غطاء وصنبور فراشة من الفوالذ غري 

القابل للصدأ inox قُطر 50 ملم.

مصفاة تنقية للعسل ملناضج العسل سعة 50 و 100 
.inox كجم مصنوعة من الفوالذ املقاوم للصدأ

مصفاة تنقية مزدوجة قابلة للفرد والتوسيع مصنوعة 
من الفوالذ املقاوم للصدأ inox ملناضج العسل حتى 

قُطر 400 ملم.

مصفاة تنقية للعسل ملناضج العسل سعة 200 و 400 
.inox كجم مصنوعة من الفوالذ املقاوم للصدأ

مناضج احرتافية

مصايف وقطع غيار

2000 كجم1000 كجم
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مناضج وخالطات

مصفاة بقادوس تلقيم ملناضج العسل سعة 200 و 
400 كجم مصنوعة من الفوالذ املقاوم للصدأ inox مع 

كيس من النايلون.

مصفاة مزيلة للدهون من الفوالذ غري القابل للصدأ 
inox للمصفاة املزدوجة الصغرية.

مصفاة متعددة بكيس "MENNA"تُوضع عىل طاولة كشط 1500 ملم بدون غطاء 
حامية محيطي.

غطاء حامية محيطي للمصفاة 
."Menna" املتعددة

مصفاة مزدوجة صغرية مصنوعة من الفوالذ املقاوم 
للصدأ inox مع كيس من النايلون ومصفاة أولية 

ملناضج العسل سعة 100/50 كجم.

مصفاة مزدوجة كبرية مصنوعة من الفوالذ املقاوم 
للصدأ inox مع كيس من النايلون ومصفاة أولية 

ملناضج العسل سعة 400/200 كجم.

مصفاة متعددة بكيس "MENNA" تُوضع عىل طاولة كشط 1500 ملم مع غطاء 
حامية محيطي.

مصفاة بقادوس تلقيم ملناضج العسل سعة 50 و 100 
كجم مصنوعة من الفوالذ املقاوم للصدأ inox مع 

كيس من النايلون.

مصفاة مزيلة للدهون من الفوالذ غري القابل للصدأ 
inox للمصفاة املزدوجة الكبرية.

مصايف وقطع غيار
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مناضج وخالطات

كيس قطع غيار ملصفاة تنقية مزدوجة 
صغرية.

خالط "MINIMIX" مع حاوية من الفوالذ غري 
القابلة للصدأ inox أحادية الجدار - 100 كجم.

كيس قطع غيار لقادوس تلقيم سعة 50 
و 100 كجم.

كيس قطع غيار لقادوس تلقيم سعة 
."Menna" 200 و 400 كجم وللمصفاة

خالط سعة 100 كجم مزدوج الجدار أحادي الطور به 
.Minimix 2P - مغري رسعات إلكرتوين

كيس قطع غيار ملصفاة تنقية مزدوجة 
كبرية.

خالط "MINIMIX 2P" مع وعاء مصنوع من الفوالذ 
غري القابل للصدأ inox مزدوج الجدار مع محرك أحادي 

الطور الكهريب ونظام تسخني كهريب متحكم ترموستاتيًا 
يف درجة حرارته من ِقبل ترموستات رقمي - 100 كجم.

مصايف وقطع غيار

خالطات عسل

100 كجم100 كجم100 كجم
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خالط سعة 300 كجم مزدوج الجدار أحادي الطور يتحكم يف حركته محرك عاكس.

يتم الحصول عىل عملية خلط ومزج جيدة من خالل جهاز يُسمى الخالط والذي يتكون من وعاء أسطواين به قاع بنظام التفريغ الكامل يتم فيه خلط وتجانس أنواع مختلفة من 
العسل من خالل خالط يتم تحريكه عرب محرك تروس دوار. 

كام أن الخالط يُستخدم برباعة يف عملية خلط أنواع العسل املختلفة األلوان للحصول عىل عسل متجانس. 
تتكون الخالطات التي ننتجها من وعاء مصنوع من الفوالذ غري القابل للصدأ inox مزدوج الجدار مع تجويف بيني وقاع بنظام التفريغ الكامل وصنبور كروي. يحتوي التجويف 

البيني عىل ماء يتم تسخينه من خالل مقاومة تسخني كهربائية وظيفتها املحافظة عىل كتلة العسل ساخنة.
يتم خلط ومزج العسل من خالل شفرات خلط معدة خصيًصا لذلك عىل شكل مروحة بحرية قابلة للضبط من حيث االرتفاع عىل طول عمود تحريك مرفقي مائل يتم تحريكها عرب 

محرك تروس دوار كهريب. 
يحتوي الخالط عىل غطاء شفاف مزودة مبفصالت يغلق وعاء الخلط من األعىل ومزود بنظام غلق أمان كهريب مينع الفتح أثناء العمل واالستخدام.

ميكننا أيًضا تركيب مغريات رسعة تتيح العمل بأية مستويات رسعة بني 15 و100 لفة يف الدقيقة.

خالط سعة 1000 كجم مزدوج الجدار يتم تسخينه من خالل محرك ثاليث األطوار.

خالط سعة 600 كجم مزدوج الجدار أحادي الطور يتحكم يف حركته محرك عاكس.

خالط سعة 2000 كجم مزدوج الجدار يتم تسخينه من خالل محرك ثاليث األطوار.

خالطات عسل

مناضج وخالطات

1000 كجم300 كجم 2000 كجم600 كجم
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6540 6590
خالط يدوي للعسل. قد تضطر يف بعض األحيان إىل خلط ومزج كميات صغرية من 

العسل يف عبوات سعة 50-100 كجم. يتم تحريك هذه األداة، املزودة مبقبض طويل، 
من خالل حركة متناوبة داخل الحاوية للحصول عىل عملية خلط - 750 ملم.

مجرفة مصنوعة من الفوالذ املقاوم للصدأ INOX لتتعامل مع العسل املتبلور. 
هيكل قوي مع مقبض من البالستك - 410 ملم.

خالطات عسل

مناضج وخالطات
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6609003

6620

6602

6600

6640

380 فولت ثاليث األطوار الكهربائية.

مضخة للعسل فقط هيكل من الفوالذ غري القابل 
للصدأ inox ومروحة دفع دوارة G90 مع بكرة قُطر 

280 ملم وموصال أنابيب اثنني قُطر 50 ملم.

قطعة غيار للمضخة مروحة دوارة مصنوعة من 
.G90 النيوبرين

220 فولت أحادية الطور الكهريب.

مضخة للعسل هيكل مصنوع من الفوالذ غري القابل 
للصدأ inox ومروحة دوارة G90 مصنوع من 

النيوبرين وموصال أنابيب اثنني قُطر 50 ملم، محرك 
أحادي الطور و ثاليث األطوار. هذه املضخة ذاتية امللء 

التحضريي للتشغيل، كام أنها مزودة مبحرك كهريب 
أحادي الطور ولها رسعة دوران بطيئة 195 لفة يف 

الدقيقة يف كال االتجاهني. كتلة املضخة مبكوناتها مثبتة 
عىل عربة تحريك صغرية عىل عجالت مطاطية.

مضخة للعسل احرتافية مع مغري رسعات إلكرتوين كبرية معدل التدفق ليستخدمها مربيو النحل الذين يحتاجون إىل تحريك 
كميات كبرية من العسل يف وقت قصري. لها هيكل من الفوالذ غري القابل للصدأ inox ودوار قُطر 120 ملم مصنوع من 

النيوبرين املستخدم مع املنتجات الغذائية، ومزودة بكوعي توصيل مقاومني للصدأ inox مع طرف توصيل للربط مع أنابيب 
قُطر 60 ملم من البالستيك املقوى لولبيًا. إنها مضخة ذاتية امللء التحضريي للتشغيل وبها محرك كهريب أحادي الطور مع 

مخفض رسعة ميكانييك قوي يقوم بتشغيله محول عاكس يسمح بخفض رسعة الدوران بطريقة دقيقة وبسيطة بني 40 و240 
لفة يف الدقيقة يف كال االتجاهني بحيث تصبح الرسعة مناسبة ملستوى لزوجة املنتج ودرجة حساسيته. كامل هذه الوحدة، 

الصغرية الحجم واملدمجة بالكامل، مثبتة عىل عربة تحريك صغرية مقاومة للصدأ inox مع مقبض ولوحة تحكم مبحول عاكس 
يف وضعية مريحة وسهلة االستخدام عىل أربع عجالت منها عجلتان مزودتان مبكبح.

مضخات للعسل

معالجة العسل
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6668 6614

66746660065

6615

6660075

6660

طرف ضيق عىل شكل "U" مصنوع من الفوالذ غري القابل للصدأ inox للتوصيل بأنبوب 
للمضخة- قُطر 50 ملم.

طرف عريض عىل شكل "U" مع دعامة تركيب، يف أنبوب مصنوع من الفوالذ غري القابل للصدأ 
inox قُطر 50 ملم ليتم عىل سطح منضج العسل توصيل األنبوب الذي يصل إىل املضخة ولحمل 

العسل إىل منتصف مصفاة التنقية.

أنبوب مقوى للمضخة من البالستك 
املستخدم مع املنتجات الغذائية مزود 

بلولب من فوالذ الزنربكات - قُطر 60 ملم.

مؤرش تحديد مستوى يتم استبدال نظام 
تحديد املستوى بالعوامة بنظام تحديد 

آخر أكرث تطورًا بكثري. هذا املؤرش يعمل 
باملوجات فوق الصوتية، يقوم بتشغيل 

املضخة عندما يصل العسل إىل املستوى 
املسبق التحديد الذي به جهاز تنبيه صويت.

حامل مصنوع من الفوالذ غري القابل 
للصدأ inox ألنبوب البالستييك ملنضج 

العسل والخالط.

ماسك تثبيت مصنوع من الفوالذ غري 
القابل للصدأ inox ملسك وتثبيت 

األنابيب - قُطر 50 ملم.

مؤرش تحديد مستوى مبستشعر يعمل 
باملوجات فوق الصوتية، يقوم بتشغيل 

املضخة عندما يصل العسل إىل املستوى 
املسبق التحديد )بدون جهاز تنبيه صويت(.

ماسك تثبيت مصنوع من الفوالذ غري 
القابل للصدأ inox ملسك وتثبيت 

األنابيب - قُطر 60 ملم.

أنبوب مقوى للمضخة من البالستك 
املستخدم مع املنتجات الغذائية مزود 

 - PVC بلولب من بويل كلوريد الفينيل
قُطر 50 ملم.

معالجة العسل

إكسسوارات للمضخات
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67056710L
خزانة إلذابة العسل مصنوعة من الفوالذ املقاوم للصدأ 

inox لتسييل العسل املتبلور. ميكن أن تحتوي عىل 
حاويتي عسل سعة 25 كجم أو 72 برطامن سعة 1 كجم 
من العسل. أداة جديدة معزولة، وباب زجاجي مع نظام 

غلق مغناطييس، وترمومرت وترموستات بشاشة رقمية.

رف مثقوب لحجرية إذابة العسل - 392x365x20 ملم.

حجرة ساخنة بجدران معزولة
حجرة ساخنة تحتوي عىل هيكل حامل ملحوم كهربائيًا يدعم ألواح من الصحائف 

املعدنية املسبقة الطالء مع عزل من البويل يوريثان املتمدد. ميكن أن تجد يف الداخل مكانًا 
لوضع حاويتي عسل سعة 300 كجم ومنضج عسل حتى 400 كجم وعىل األقل من 24 

علبة سعة 25 كجم أو كمية معادلة للكميات املذكورة من العسل املوضوع يف برطامنات.
يوجد داخل الحجرة الساخنة وحدتا تسخني. كل وحدة من وحديت التسخني هاتني بها 

مقاومة تسخني مزعَنفة قوة 1500 وات ومروحة محورية إلعادة تدوير الهواء. يتم التحكم 
يف درجة الحرارة من خالل مسبار موضوع داخل الحجرة الساخنة ومن خالل ترموستات 

بقراءة رقمية عىل لوحة مفاتيح التشغيل والتحكم.
هذه املاكينة مزودة بعجالت وتم تصميمها بدون قاع. حاويات العسل املراد تسخينها تظل 

ثابتة يف مكانها ويتم دفع الحجرة الساخنة وغلقها. ال يوجد فاقد مؤثر يف الهواء الساخن 
بني الجدران واألرضية بفضل نظام غلق خاص.

مواصفات فنية

األبعاد الخارجية:  1610x1200x1490 ملم
األبعاد الداخلية:   1300x890x1190 ملم

السعة االستيعابية: 2 حاوية عسل سعة 300 كجم، 24 علبة عسل سعة 25 كجم
الوزن: 150 رطل

الحد األقىص إلجاميل قوة االمتصاص الكهريب التشغييل: 3050 وات
معدل دوران الهواء: 560 م3\س تهوية دفعية عن طريق مروحة

األدوات: ترموستات رقمي

العسل معالجة 

معالجة العسل

74



6715L
حجرية ساخنة بجدران معزولة تحتوي هذه الحجرية الساخنة عىل هيكل حامل ملحوم كهربائيًا يدعم ألواح من الصحائف املعدنية املسبقة الطالء مع عزل من البويل يوريثان املتمدد. ميكن أن 
تجد يف الداخل مكانًا لوضع حاوية عسل سعة 300 كجم ومنضج عسل حتى 400 كجم ومن 8 إىل 12 علبة سعة 25 كجم أو كمية معادلة للكميات املذكورة من العسل املوضوع يف برطامنات

عملية تسخني الهواء تتم عن طريق مقاومة تسخني كهربائية قوتها 2000 وات، بينام دوران الهواء الساخن يتم عن طريق مروحة كهربائية محورية ذات امتصاص كهربايئ منخفض.

مواصفات فنية

األبعاد الخارجية:  1000x1000x1310 ملم
األبعاد الداخلية:  685x720x1120 ملم   

السعة االستيعابية: 1 حاوية عسل سعة 300 كجم، 12-8 علبة عسل سعة 25 كجم
الوزن: 65 رطل

الحد األقىص إلجاميل قوة االمتصاص الكهريب التشغييل: 2050 وات
معدل دوران الهواء: 280 م3\س تهوية دفعية عن طريق مروحة

األدوات: ترموستات رقمي

العسل معالجة 

معالجة العسل
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للعلب سعة 25 كجم ومناضج العسل سعة 50 كجم 
- قُطر 250 ملم.

كابل مبقاومة تسخني كهربائية إلذابة العسل يف مناضج 
العسل أو الرباميل مزود برتموستات - 13 مرت.

ملناضج العسل سعة 200 كجم - قُطر 420 ملم.ملناضج العسل سعة 100 كجم - قُطر 330 ملم.

وعاء تنقيط مصنوع من الفوالذ غري القابل للصدأ 
inox لعلبة قابل ملوامئة أية حاوية.

طاولة مصنوعة من الفوالذ املقاوم للصدأ inox تُستخدم 
يف املعمل لها دوران - 1.200x700x900 ملم.

مزودة مبقاومة تسخني كهربائية مسطحة ودائرية يجري تسخينها لتصل إىل درجة حرارة مناسبة لتعيد العسل املتبلور إىل حالته السائلة األصلية للسامح بتعبئته يف برطامنات. توضع 
أجهزة إذابة العسل عىل سطح الوعاء بعد أن يتم توصيلها مبقبس شبكة التيار الكهريب وتشغيلها عرب لف منظم ضبط درجة الحرارة املوجود يف علبة مفاتيح التشغيل.

معالجة العسل

معالجة العسل

كهربائية تسخني  مبقاومة  العسل  إذابة  أجهزة 
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مقياس كثافة رفراكتوميرت "HB 90" بثالث تدرجات.

حوض شفط بجدار فردي مصنوع من الفوالذ غري القابل للصدأ inox ملضخة العسل - 
 inox AISI 304 850 ملم. مصنوع بالكامل من الفوالذ غري القابل للصدأx560x290
لتجميع العسل مبارشًة عند مخرج فراز استخراج العسل وتخليصه فوًرا من الشوائب 
والعوالق الكبرية الحجم. يتكون الجزء العلوي من مصفاة الشوائب والعوالق الكبرية 

قابل لإلزالة بأحجام كبرية. الحوض مزود أيًضا بحاجز رأيس مفتوح تحتي، بسبب اختالف 
الوزن النوعي، يقوم بعملية تنظيف ثانية للعسل حتى يتم احتجاز البقايا الخفيفة التي 

تطفو عىل سطح العسل. كام أنه مزود بأنبوب غري قابل للصدأ inox قُطر 50 ملم لشفط 
العسل من خالل مضخة.

حوض شفط مزدوج الجدار من الفوالذ غري القابل للصدأ inox مزود بغطاء من الزجاج البالستييك. املاء الذي يتم وضعه يف التجويف البيني يجري بعد ذلك تسخينه بواسطة 
مقاومة تسخني كهربائية 2000 وات برتموستات 30-120 درجة مئوية. يتخلص العسل من الشوائب والعوالق الكبرية الحجم يف املصفاة األوىل ثم يتم تنظيفه عرب مروره من خالل 5 

حواجز - 1300x515x300 ملم.

مقياس كثافة رفراكتوميرت رقمي لقراءة فورية ملستوى طقم معايرة ملقياس نسبة سكريات العسل
الرطوبة يف العسل تظهر عىل الشاشة، كام أنه خفيف للغاية 

وميكن حمله يف الجيب وتتم تغذيته عن طريق بطارية.

أدوات القياس

معالجة العسل
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مزيل الرطوبة من العسل بأقراص دوارة - سعة 50 كجم.

مواصفات فنية

األبعاد: 650x940x720 ملم
الوزن الفارغ: 54 كجم

V 220 :جهد التيار
إجاميل قوة االمتصاص الكهريب التشغييل: 1100 وات

املقاومة: 1000 وات
عدد املراوح: 2

حجم تحرك الهواء: 100 م3/س
الحد األدىن للوزن العسل القابل للمعالجة: 3 كجم

الحد األقىص للوزن العسل القابل للمعالجة: 53 كجم
عدد االقراص: 10

’g/1 1 :رسعة الدوران
اإلنتاج: 1 %/س

مزيل الرطوبة من العسل بأقراص دوارة - سعة 150 كجم.

مواصفات فنية

األبعاد: 920x1220x1220 ملم
الوزن الفارغ: 140 كجم

V 220 :جهد التيار
إجاميل قوة االمتصاص الكهريب التشغييل: 2500 وات

املقاومة: 2x1000 وات
عدد املراوح: 2

حجم تحرك الهواء: 400 م3/س
الحد األدىن للوزن العسل القابل للمعالجة: 5 كجم

الحد األقىص للوزن العسل القابل للمعالجة: 154 كجم
عدد االقراص: 15

’g/1 1 :رسعة الدوران
اإلنتاج: 0,5 %/س

حامل عىل عجالت ملزيل الرطوبة من العسل سعة 50 كجم.

مزيالت رطوبة

مزيل الرطوبة من العسل هو عبارة عن جهاز مصمم خصيًصا إلزالة الرطوبة الزائدة من العسل.  يتمثل مبدأ عمله األسايس يف جعل سطح كبري من العسل يخضع لتيار دفعي من 
الهواء الجاف. هناك محور أفقي تم عليه تثبيت أقراص من الفوالذ غري القابل للصدأ inox يتم تدويرها برسعة منخفضة يف الحوض الذي يحتوي عىل العسل املراد معالجته. يقوم 

العسل بتشكيل طبقة رقيقة عىل وجهي األقراص والهواء الجاف ميتص الرطوبة من العسل: تتم هذه العملية يف مساحة صغرية للغاية مغلقة بغطاء قبة مجوف ويف درجة حرارة 
الغرفة. هذه العملية تضمن عدم تغيري الـ HMF وال الدياستاز للعسل املعالج عىل اإلطالق ولكن كل ما يتغري هو محتوى املاء.

معالجة العسل

150 كجم

50 كجم
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مزيل الرطوبة من العسل بأقراص دوارة - سعة استيعابية 300 كجم.

مواصفات فنية

األبعاد: 950x1500x1450 ملم
الوزن الفارغ: 230 كجم

V 220 :جهد التيار
إجاميل قوة االمتصاص الكهريب التشغييل: 3500 وات

املقاومة: 2x1500 وات
عدد املراوح: 2

حجم تحرك الهواء: 400 م3/س
الحد األدىن للوزن العسل القابل للمعالجة: 10 كجم

الحد األقىص للوزن العسل القابل للمعالجة: 308 كجم
عدد االقراص: 16

’g/1 1 :رسعة الدوران
اإلنتاج: 0,33 %/س

مزيل الرطوبة من العسل بأقراص دوارة - سعة استيعابية 1000 كجم.

مواصفات فنية

األبعاد: 1550x2020x1600 ملم
الوزن الفارغ: 580 كجم

V 380 :جهد التيار
إجاميل قوة االمتصاص الكهريب التشغييل: 6500 وات

املقاومة: 4x1500 وات
عدد املراوح: 4

حجم تحرك الهواء: 800 م3/س
الحد األدىن للوزن العسل القابل للمعالجة: 24,3 كجم

الحد األقىص للوزن العسل القابل للمعالجة: 1055 كجم
عدد االقراص: 30

’g/1 1 :رسعة الدوران
اإلنتاج: 0,25 %/س

مزيالت رطوبة

معالجة العسل

300 كجم

1000 كجم
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6952L

69896952P400 6988

مع سطح سند للربطامنات ومفتاح تشغيل دقيق 
باللمس.

 inox عىل حامل دوار من الفوالذ غري القابل للصدأ
يعمل آليًا ُقطر 625 ملم بنظام تشغيل أوتوماتييك.

.V / 60 Hz 110

SMART 2 6952L - 6953L - 6954L املواصفات الفنية صالحة ملاكينات تعبئة العسل

الحد األقىص للحجم، فقط الهيكل: 220x200x350 ملم
الوزن: 10 كجم

الحد األقىص الرتفاع الكمية، يتم احتسابها بسطح فوهة سكب كمية العسل: 190 ملم
V 220 :التغذية التشغيلية

تيار التغذية الخارج: 24 فولت تيار مستمر
قوة االمتصاص الكهريب التشغييل: 10 أمبري

’g/1 100-20 :عدد لفات الرتوس املتغرية إلكرتونيًا
الضوضاء التشغيلية الصادرة: >70 ديسيبل

الحد األدىن للشفط: 1000- ملم
درجة حرارة التشغيل**: حد أقىص 30 / حد أدىن 18 درجة مئوية

الحد األدىن للكمية - الحد األقىص للكمية: 20-9999 جرام
دقة الوزن**: 3± جرام

الحد األقىص للشفط )طول أنبوب الشفط مع صامم عدم رجوع(**: 1500 ملم

** بيانات متغرية وفًقا ملستوى لزوجة العسل.

عىل طاولة دوارة تعمل آليًا ُقطر 1000 ملم بنظام 
تشغيل أوتوماتييك. السطح الدوار مصنوع من البويل 
إثيلني األبيض اللون املستخدم مع املنتجات الغذائية 

ويضمن استقاللية تشغيلية كبرية نظرة للسعة 
االستيعابية الكبرية للربطامنات. السطح الدوار مثبت 
عىل هيكل حامل أنبويب من الفوالذ غري القابل للصدأ 
inox مع عجالت مفصلية قابلة للقفل تتيح التموضع 

الرسيع للجهاز يف أي جزء من أجزاء املعمل. عملية 
ضبط وضعية الربطامن تحت فوهة سكب العسل يف 

ماكينة تعبئة العسل وعملية امللء التالية يتم التحكم 
فيها من خالل مستشعر تواجد سعوي. 

.V / 60 Hz 110

SMART 2 ماكينة تعبئة العسل

 SMART حامل دوار ملاكينة تعبئة العسل اإللكرتونية
2 مع طاولة قُطر 625 ملم.

 SMART حامل دوار ملاكينة تعبئة العسل اإللكرتونية
2 مع طاولة قُطر 1000 ملم.

طقم SMART للشفط الخلفي للعسل.

350 برطامن يف الساعة )سعة 500 جرام(, مستوى الدقة 3± جرام
وحدة تحكم منطقي قابلة للربمجة PLC + شاشة:

ماكينات تعبئة العسل

التعبئة
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دلو يوضع تحت فراز العسل من الفوالذ 
غري القابل للصدأ INOX سعة 25 كجم 

مبقبض وغطاء.

علبة دلو صغري من البالستك للمنتجات 
الغذائية سعة 45 كجم مبقبض و صنبور 

قُطر 40 ملم.

علبة دلو من البالستك لالستخدام مع 
املنتجات الغذائية سعة 5 كجم بغطاء 

ضاغط مع حزام أمان.

دلو يوضع تحت فراز العسل من الفوالذ 
غري القابل للصدأ INOX سعة 25 كجم 

مبقبض وغطاء وصنبور قُطر 40 ملم.

علبة دلو من البالستك لالستخدام مع 
املنتجات الغذائية سعة 25 كجم بغطاء 

ضاغط مع حزام أمان.

برميل من الفوالذ غري القابل للصدأ 
INOX سعة 300 كجم بنظام فتح 

كامل وغلق برابط - قُطر 570 ملم و 
ارتفاع 920 ملم.

علبة دلو مستديرة سعة 25 كجم من 
املعدن املعالج داخليًا لالستخدام مع 

املنتجات الغذائية من نظام غلق برباط.

علبة دلو من البالستك لالستخدام مع 
املنتجات الغذائية سعة 25 كجم بغطاء 

ضاغط مع حزام أمان و صنبور قطر 
40 ملم.

برميل جذعي مخروطي سعة 300 كجم 
بنظام فتح كامل وغلق برباط.

علبة دلو صغري من البالستك للمنتجات 
الغذائية سعة 45 كجم مبقبض.

علبة دلو من البالستك لالستخدام مع 
املنتجات الغذائية سعة 10 كجم بغطاء 

ضاغط مع حزام أمان.

موزع "REGINA" مزدوج بكبسولة 
Twist-off قُطر 70 ملم لربطامن سعة 

500 جرام و قُطر 82 ملم لربطامن سعة 
1000 جرام.

التعبئة

تغليف العسل
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علبة هدايا لوضع 2 برطامنات عسل 

سعة 500 جرام عىل شكل خاليا بيضاء 
يف خلفية صفراء.

برطامن زجاج بغطاء Twist-off سعة 500 جرام / 390 سم مكعب  كرتونة تكتوي 
عىل 24 برطامن.

علبة هدايا لوضع 3 برطامنات عسل 
سعة 500 جرام عىل شكل خاليا بيضاء 

يف خلفية صفراء.

برطامن زجاج بغطاء Twist-off سعة 1000 جرام / 773 سم مكعب  كرتونة تكتوي 
عىل 20 برطامن.

برطامن زجاج بغطاء Twist-off سعة 50 جرام / 41 سم مكعب كرتونة تحتوي عىل 
45 برطامن(.

برطامن زجاج بغطاء Twist-off سعة 250 جرام / 212 سم مكعب كرتونة تحتوي 
عىل 28 برطامن.

عبوة "SQUEEZER" من البالستك 
املستخدم مع املنتجات الغذائية املرن 

سعة 225 جرام / 180 سم مكعب إلخراج 
العسل عرب الضغط عىل العبوة بطريقة 
صحية متاًما بفضل الجهاز املانع للتنقيط.

عبوة "SQUEEZER" من البالستك 
املستخدم مع املنتجات الغذائية املرن 

سعة 300 جرام / 250 سم مكعب.

علبة كرتون لوضع 6 برطامنات زجاجية 
سعة 500 جرام مزودة بشكل كعش النحل.

علبة كرتون لوضع 6 برطامنات زجاجية سعة 
1000 جرام مزودة بشكل كعش النحل.

العسل تغليف 

التعبئة

84



ةئبعتلا

Giuseppe Lega :صورة



86



تصنيع الشمع

تصنيع الشمع

مذيبات شمع بالبخار
مذيبات شمع شمسية  
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موقد غاز لتسخني املاء يف مذيبات الشمع بالبخار 
VAPOR 15 و VAPOR 30 مع أقدام سند قابلة للفك.

مذيب شمع بالبخار "ELEKTRA 15" هي اإلصدار 
الذي يعمل بالكهرباء من اإلصدار "Vapor15" الذي 

يتم تسخينه يف اإلصدار األسايس من خالل موقد 
تسخني تقليدي يعمل بالغاز. عملية التسخني الكهريب 

باستخدام مقاومة تسخني قوة 2000 وات تسمح 
باستخدام هذا املذيب أيًضا يف األماكن املغلقة أو 

الضيقة ألنه ال يصدر أول أكسيد الكربون.

مذيب شمع بالبخار "VAPOR 15" مصنوع كله من 
الفوالذ غري القابل للصدأ inox مزود بحوض تجميع 

410x600x620 ملم. يذوب الشمع بالكامل عن طريق 
البخار الناتج عن املاء املغيل ويتدفق خارًجا يف حوض 

بالستييك مرفق باملذيب.

مذيب شمع بالبخار "ELEKTRA 30" مصنوع من 
الفوالذ غري القابل للصدأ inox بسلة مزدوجة ومقاومة 

تسخني كهربائية مزودة برتموستات 3000 وات.

مذيب شمع بالبخار "VAPOR 30" مصنوع كله 
من الفوالذ غري القابل للصدأ inox مع حوض تجميع 

800x600x620 ملم. يذوب الشمع بالكامل عن طريق 
البخار الناتج عن املاء املغيل ويتدفق خارًجا يف حوض 

بالستييك مرفق باملذيب.

 "VAPOR CILINDRICA" مذيب شمع بالبخار
 .inox مصنوع من صفائح معدنية غري قابلة للصدأ
ميكن أن تحتوي السلة عىل حتى 55 ديسيمرت3 من 

أقراص الشمع.

بالبخار شمع  مذيبات 

تصنيع الشمع
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7120

7112 7110

7130
مذيب شمع شميس صغري مصنوع من الصفائح املعدنية فردي الجدار. الزجاج 

العازل املزدوج مثبت عىل إطار مصنوع من عارضة أنبوبية معدنية 650x650 ملم 
ومزود مبفصالت مثبتة يف هيكل املذيب مع مقبض فتح. كامل الجزء الداخيل من 

.inox الفوالذ غري القابل للصدأ

مذيب شمع شميس "POLY" صغري مصنوع من البويل بروبلني املتمدد صغري. 
حوض تجميع الشمع املذاب مصنوع من البالستك املستخدم مع املنتجات الغذائية 

وسعته حتى 2 لرت - 350x390x320 ملم.

مذيب شمع شميس "POLY" كبري مصنوع من البويل بروبلني املتمدد. حوض 
تجميع الشمع املذاب مصنوع من الفوالذ غري القابل للصدأ inox وسعته حتى 10 

لرت - 410x610x340 ملم.

مذيب شمع - طاولة 2 يف 1 مذيب شمع شميس قابل للتحويل إىل طاولة لكشط 
أقراص العسل. يف إصدار مذيب الشمع هذا يحتوي عىل صينية مثقوبة سعة 8,5 
لرت تقوم باحتجاز الشوائب وحوض لتجميع الشمع املذاب سعة 13,3 لرت. الغطاء 

مصنوع من الزجاج به مقبضني جانبيني لقبضة سهلة ومريحة.
مصنوع من الفوالذ غري القابل للصدأ inox ومزدوج الجدران مع تجويف بيني 

معزول بحيث ال يسمح بتشتت الحرارة املرتاكمة ويرسع عملية إذابة الشمع.
عند تعديل زاوية قدمي السند األماميتني بفضل املقبضني الجانبيني العمليني فإن 

مذيب الشمع الشميس يتحول برسعة إىل طاولة لكشط أقراص العسل. 
تحتوي الطاولة عىل عارضة خشبية بها فتحة يتم فيها إدخال سكني كشط أقراص 

العسل أثناء العمل عىل إطارات أقراص العسل - 650x550x900 ملم.

يتكون الهيكل الخارجي من حاوية مصبوبة مصنوعة من البويل بروبلني املتمدد الذي هو مادة لها مواصفات عازلة استثنائية وقادرة عىل تحمل درجات الحرارة العالية التي يتم 
الحصول عليها داخل مذيبات الشمع من خالل التعرض ألشعة الشمس. توجد صفيحة من الزجاج البالستييك عىل الغطاء القابل لإلزالة سمكها 4 ملم تعمل كأنها زجاج مقسَّ 
 inox بالتصليد مثبت عىل مذيبات الشمع الشمسية من الفئة املمتازة. يُوضع الهيكل الخارجي للمذيبات عىل حامل معد خصيًصا لذلك مصنوع من الفوالذ غري القابل للصدأ

املشكَّل بالسحب مبستوى ميل 15°.

تصنيع الشمع

شمسية شمع  مذيبات 
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شمسية شمع  مذيبات 

حوض سعة 5000 جرام/ 6 لرت مصنوع من الفوالذ غري 
القابل للصدأ inox لتجميع الشمع ملذيبات الشمع 

الشمسية - 530x162x100 ملم.

حوض سعة 13 لرت مصنوع من الفوالذ غري القابل 
للصدأ inox لتجميع الشمع ملذيبات الشمع الشمسية 

الكبرية - 810x205x130 ملم.

حوض سعة 3500 جرام/ 4 لرت مصنوع من الفوالذ غري 
القابل للصدأ inox لتجميع الشمع ملذيبات الشمع 

الشمسية الصغرية - 530x162x65 ملم.

مذيب شمع شميس SOLARIS بارتفاع كبري مصنوع من صفائح معدنية غري قابلة للصدأ inox يسمح باحتواء إطارات 
أقراص العسل يف وضعية عمودية يف التجويف الداخيل املعد خصيًصا لذلك مع حامل سليك. يتساقط الشمع عىل الفور يف 

الحوض دون تبليل بقايا سالخة الريقات التي تظل جافة بهذه الطريقة عىل إطار قرص العسل - 700x700 ملم.

مذيب شمع شميس "SOLARIS INOX" مزدوج 
الجدار من الفوالذ غري القابل للصدأ inox واملعزول، 

مع حامل قابل للف - 700x700 ملم.

مذيب شمع شميس SOLARIS بارتفاع كبري مصنوع 
من صفائح معدنية غري قابلة للصدأ inox )بدون 

حامل سليك( - 700x700 ملم.

حامل سليك إلطارات أقراص العسل ملذيبات الشمع 
.)7150H بارتفاع كبري )املنتج Solaris الشمسية

  "SOLARE GRANDE INOX" مذيب شمع شميس
بالواح زجاجية مثبتة عىل إطار من عوارض معدنية 

1000x1000 ملم مع نظام عزل من البوليسرتين املتمدد يف 
.inox التجويف البيني مصنوع من الفوالذ غري القابل للصدأ

تصنيع الشمع
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قالب ضغط مربد ملقاس - 420x205 Langstroth ملم.

مصهر للشمع سعة 25 لرت بجدار مزدوج مصنوع 
من الفوالذ غري القابل للصدأ inox مع نظام تسخني 

كهريب مزود برتموستات ونظام تحكم يدوي يف درجة 
الحرارة 30/°120 مئوية. يحتوي عىل 20 لرت زيت 

منِفذ للحرارة.

 inox حوض مصنوع من الفوالذ غري القابل للصدأ
مبقابض 2,5 لرت - 260x200x50 ملم.

معقم للشمع سعة 500 كجم بجدار ثاليث مصنوع من 
الفوالذ غري القابل للصدأ inox بعازل حراري ونظام 

تسخني كهريب ترموستايت.

مصهر للشمع سعة 70 لرت بجدار مزدوج مصنوع 
من الفوالذ غري القابل للصدأ inox مع نظام تسخني 

كهريب مزود برتموستات ونظام تحكم يدوي يف درجة 
الحرارة 30/°120 مئوية. يحتوي عىل 50 لرت زيت 

منِفذ للحرارة.

 inox حوض مصنوع من الفوالذ غري القابل للصدأ
مبقابض 7,5 لرت - 400x320x60 ملم.

منظف لشبكة إنتاج أوراق شمع األساس.

زيت منِفذ للحرارة خاص يُوضع يف التجويف البيني 
للمعقم أو مصاهر الشمع للحصول عىل درجة حرارة 

°120 مئوية.

وأحواض مصاهر  معقم، 

تصنيع الشمع
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غذاء ملكات النحل وحبوب اللقاح

غذاء ملكات النحل وحبوب اللقاح

شفاطات غذاء امللكات  
غذاء ملكات النحل
برطامنات وعلب
مجففات حبوب اللقاح
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شفاط هوايئ "SUTTORGEL" لشفط غذاء ملكات النحل مع محرك كهريب أحادي الطور - 220 
فولت.

يُستخدم الشفاط الهوايئ لشفط غذاء ملكات النحل من كؤوس تفريخ ملكات النحل بتقنية إفراغ الضغط 
الذي يتم عن طريق مضخة تحت التفريغ صغرية ليُنقل مبارشًة بعد ذلك إىل حاوية تجميع عن طريق 

أنبوب صغري بكانيوال.

شفاط هوايئ "SUTTORGEL" لشفط غذاء ملكات النحل مع محرك كهريب للتغذية التشغييل ببطارية 
- 12 فولت.

ماكينة تعبئة عسل يدوية لغذاء ملكات النحل من الفوالذ غري القابل للصدأ inox قابلة للضبط من 0 
إىل 20 سم مكعب توفر تعبئة رسيعة ودقيقة للعبوات الصغرية.

برطامن زجاج أصفر لغذاء ملكات 
النحل سعة 10 جرام مع سدادة 

حلزونية الفتح.

برطامن زجاج أصفر اللون مع قطارة 
تنقيط سعة 15 سم مكعب لعكرب النحل.

علبة صغرية من البوليسرتين لربطامن علبة صغرية من الكرتون لربطامن غذاء ملكات.ملعقة صغرية لغذاء ملكات النحل.
غذاء ملكات.

شفاطات غذاء امللكات

غذاء ملكات النحل

برطامنات وعلب

غذاء ملكات النحل وحبوب اللقاح
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8230

6710A1

8230300

8240930

8200T

8240900

8240L

مجفف لحبوب اللقاح مستدير به 5 أرفف مع ترموستات.

عربة تحريك لحمل األدراج للمجففات التي بها حجرة ساخنة.

مجفف لحبوب اللقاح مع خزانة صغرية مصنوعة 
من الفوالذ املقاوم للصدأ inox بها 10 أدراج صغرية 

شبكية من الفوالذ غري القابل للصدأ inox قابل لإلزالة.

مجفف احرتايف لحبوب اللقاح يحتوي عىل 30 درج صغري عىل عربتي 
حمل وتحريك.

ميكن الحصول عىل البيانات الفنية من وصف الحجرة الساخنة )املنتج 
6710L( املأخوذ منها.

درج شبيك من الفوالذ غري القابل للصدأ inox للخزانات.

.inox درج ملجفف احرتايف من الفوالذ غري القابل للصدأ

مجفف احرتايف لحبوب اللقاح يحتوي عىل 15 درج 500x500 ملم 
بقاع شبيك من الفوالذ غري القابل للصدأ inox عىل هيكل حامل متحرك 

وقابل لإلزالة يسمح بتحويل الجهاز إىل حجرية ساخنة إلسالة العسل.

ميكن الحصول عىل البيانات الفنية من وصف الحجرية الساخنة )املنتج 
6715L( املأخوذ منها.

غذاء ملكات النحل وحبوب اللقاح

مجففات حبوب اللقاح

من 15 و30 ُدرج
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ORANGE خط املنتجات

ORANGE خط املنتجات
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6020Q6040Q 6000Q

50 كجم

100 كجم

200 كجم

منضج العسل سعة 50 كجم من الفوالذ غري القابل 
للصدأ inox مع صنبور من البالستك املستخدم مع 

املنتجات الغذائية - قُطر 310 ملم، االرتفاع 515 ملم.

منضج عسل سعة 100 كجم من الفوالذ غري القابل 
للصدأ inox مع صنبور من البالستك املستخدم مع 

املنتجات الغذائية - قُطر 378 ملم، االرتفاع 670 ملم.

منضج عسل سعة 200 كجم من الفوالذ غري القابل 
للصدأ inox مع صنبور من البالستك املستخدم مع 

املنتجات الغذائية - قُطر 470 ملم، االرتفاع 840 ملم.

ORANGE خط املنتجات
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LEGA S.r.l. Costruzioni Apistiche التي مقرها القانوين يف via Maestri del Lavoro, 23-Faenza واملقيدة يف السجل التجاري لرشكات مدينة رافينَّا - سجل الغرفة التجارية 
والصناعية والحرفية والزراعية ملدينة رافينَّا 001403 - برقم تسجيل يف املرجع االقتصادي اإلداري R.E.A. 84122 ورقم رضيبة القيمة املضافة IT 00043230390 ومالكة املوقع 

   .www.legaitaly.com اإللكرتوين
الرشوط العامة للبيع التالية هي جزء أسايس ال يتجزأ عن كافة عقود التوريد لدينا حتى عندما يتم التعاقد عىل أوامر رشاء تليفونيًا أو شفهيًا أو عرب الفاكس أو الربيد اإللكرتوين. 

العقد الذي يتم توقيعه بني رشكة Lega S.r.l والعميل يجب اعتباره نهائيًا وموقًعا عند قبول رشكة LEGA S.r.l. Costruzioni Apistiche ألمر الرشاء. يُعترب هذا القبول ضمنيًا ما مل 
يُبلغ العميل بخالف ذلك بأي شكل من أشكال اإلبالغ. عند قيام العميل بتقديم طلب رشاء فإنه يفيد ضمنيًا بأنه يقبل كافة الرشوط العامة للبيع ورشوط الدفع.  

 
األسعار  

 األسعار املذكورة ملنتجاتنا هي أسعار تسليم املصنع مع احتساب التغليف بسعر التكلفة. األسعار التي يتم نرشها من وقت آلخر تلغي األسعار السابقة وتحل محلها وهي تخضع 
ملدى توافر املنتجات فعليًا واملواد الخاصة التي تُصنع منها هذه املنتجات. الصور املوجودة للمنتجات املطلوبة إرشادية وليست ملزمة.  

 
أوامر الرشاء   

جميع أوامر الرشاء املطلوبة من LEGA S.r.l. Costruzioni Apistiche ينبغي أن تكون كاملة البيانات ويجب أن تُذكر فيها األكواد الصحيحة للمنتجات الواردة يف كتالوج عرض 
املنتجات. ويف حالة عدم توافر بعض املنتجات املطلوب رشاؤها، فإن رشكة LEGA S.r.l. Costruzioni Apistiche ستقوم بإبالغ العميل بهذا األمر يف أقرب وقت ممكن.  

 
الدفع   

رشوط الدفع التي تطبقا رشكة LEGA S.r.l. Costruzioni Apistiche هي التالية:  
 أ( الدفع مقدًما عن طريق التحويل املرصيف.  

www.legaitaly. ب( الدفع ببطاقة االئتامن )خدمة متوفرة عىل شبكة اإلنرتنت عىل خادم شبكة مؤمن للبنك ذي الصلة( للمشرتيات التي تتم عرب اإلنرتنت عىل املوقع اإللكرتوين 
  .MasterCardو Visa يُقبل الدفع بجميع بطاقات االئتامن التي تنتمي إىل فئة البطاقات .com
  .ordini@legaitaly.com يتم الدفع إىل الربيد اإللكرتوين Pay pal ج( الدفع عرب موقع التحويل 

 
عمليات اإلرسال وإصدار الفواتري   

تُرسل جميع املنتجات وبرفقتها فاتورة مصاحبة لها تصدرها رشكة LEGA S.r.l. Costruzioni Apistiche لحظة الشحن. يجب بالرضورة لحظة أمر الرشاء أن يتم تحديد ما هي 
الوثائق الالزمة لإلجراءات الجمركية )عىل سبيل املثال EUR1 وشهادة املنشأ وباقي الشهادات و/أو املستندات األخرى التي قد تكون مطلوبة(، باإلضافة إىل الفاتورة وقامئة التعبئة. ال 
 LEGA S.r.l. Costruzioni ميكن إجراء أية تعديالت عىل فاتورة الرشاء بعد إصدارها وتأكيد أمر الرشاء. عمليات اإلرسال والشحن ستتم بواسطة رشكات نقل وشحن تحددها رشكة

Apistiche كام أن تكاليف اإلرسال والشحن يتحملها العميل وأيًضا يف حالة عودة املنتجات املرسلة بعد أمر رشاء مكتمل اإلجراءات إىل الرشكة مرة أخرى. تكاليف عودة البضائع 
املرسلة إىل مستودعات الرشكة مرة أخرى لعدم استالمها يتحملها العميل كاملًة.   

 
األمور التي ينبغي القيام بها عند استالم البضائع   

ينبغي عىل العميل، لحظة استالم البضائع املطلوبة، التحقق من األمور التالية:  
 أ( أن عدد املنتجات املستلمة هو نفسه املحدد يف وثائق النقل والشحن.  

 ب( أن تغليف هذه املنتجات سليم ومل يتعرض ألية أرضار وال تغيريات حتى يف أرشطة اللف واإلغالق.   
د( يجب عىل العميل أن يبلغ عن أية أرضار أو تلفيات خالل سبعة أيام من تاريخ استالم املنتجات وذلك عرب إرسال صور توثيق لألرضار املوجودة باإلضافة إىل الوثائق ذات الصلة.  

 
الضامنات   

جميع املنتجات التي تبيعها رشكة LEGA S.r.l. Costruzioni Apistiche مغطاة بضامن مدته 24 شهرًا. سينبغي عىل العميل، يك يتمكن من االستفادة من خدمة الدعم الفني 
مبوجب الضامن، أن يحتفظ بفاتورة رشاء املنتجات وإيصال استالم هذه املنتجات. ميكن للعميل يف هذه الحالة أن يتواصل مبارشًة مع مركز الصيانة والدعم الفني لدينا عرب إرسال 

 LEGA S.r.l. Costruzioni أو التبليغ عن األعطال والتلفيات واألرضار إىل مركز الصيانة والدعم الفني املعتمد لرشكة assistenza@legaitaly.com رسائل بريد إلكرتوين إىل
Apistiche وإرسال املنتج يف علبة تغليفه األصلية وبرفقته جميع مكوناته وأجزائه والوثائق الخاصة به وجميع اإلكسسوارات وكتيبات االستخدام ذات الصلة يف غضون ومبا ال يتجاوز 

15 يوًما من تاريخ االستالم. نفقات الشحن واإلرسال يتحملها العميل.  
 

يتم تطبيق الضامن عىل املنتجات التي تظهر عليها عيوب عدم مطابقة للمواصفات رشيطة استخدام هذه املنتجات بالشكل الصحيح مبا يتوافق مع الغرض من االستخدام املحدد 
لهذه املنتجات. تُستبعد من الضامن تلك املنتجات التي تُجرى عليها أية تعديالت أو إصالحات من ِقبل العميل دون الحصول عىل إذن مكتوب مسبق منا نحن الرشكة املصنِّعة. يف 

 LEGA حالة أن الُعطل أو العيب املوجود يف املنتج ال يُعزى إىل عيوب عدم مطابقة للمواصفات فإن العميل سيتحمل كافة تكاليف عملية الفحص واإلصالحات التي ستقوم بها رشكة
  .S.r.l. Costruzioni Apistiche

 
الشكاوى   

سينبغي التبليغ عن أية شكاوى إىل رشكة LEGA S.r.l. Costruzioni Apistiche يف غضون ومبا ال يتجاوز 10 أيام من تاريخ استالم املنتجات. بعد انتهاء هذه املدة الزمنية املحددة 
فإنه لن تُقبل هذه الشكاوى من ِقبل الرشكة.   

السلطة القضائية املُختصة   
دون املساس بأية بنود أو ترشيعات تنص عليها قوانني حامية املستهلك فإن أية نزاعات قد تنشأ بني الرشكة والعمالء ستختص بالبت فيها حرصيًا  محكمة مدينة رافينَّا.

الرشوط العامة للبيع
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مالحظات
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تم التحديث يف أكتوبر 2021 

الصور واألشكال التوضيحية واملنتجات الواردة يف هذه الوثيقة إرشادية تقديرية وقد تخضع إلجراء تغيريات وتعديالت عليها قد تقتضيها متطلبات واحتياجات التصنيع.





تربية ال�ل منذ 1937

LEGA S.R.L. COSTRUZIONI APISTICHE 

Via Maestri del Lavoro, 23 · 48018 Faenza (RA) Italy

Tel. +39 0546 26834 · Fax +39 0546 28279

info@legaitaly.com

     WWW.LEGAITALY.COM
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