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   Rostfri avtäckningsbricka, med plasttråg. Grov och fin sil. 

Avtäckningsgaffel.   

  Vaxsmältare, som även fungerar att ånga ur vaxet från ramarna. 

Tillvägagångssätt: 1.Fyll upp behållare med vaxavfall eller ramar med vax i. 2. Häll vatten i 

ånggeneratorn upp till markeringen 3. Sätt i stickproppen i ett jordat uttag 230 volt. 4. Stoppa ned 

ångslangen i hålet i locket. 5. Efter 10 – 20 minuter är vaxet smält och ramarna kan skakas av för att 

få bort det sista vaxet. Ramarna kan skrapas rena med en morakniv och efter detta sedan kokas och 

sköljas. Ånggenerator 230 volt / 1900 watt. Rymd ca 12 ramar, En rostfri skål på 2,5 liter att samla 

upp det rena vaxet ingår. Storlek på utrymmet med plats för vax och ramar, diameter 42 cm x höjd 

56 cm.  

   Honungspress, med gängad stång. Smart konstruktion med avtagbar 

rostfri bricka under pressen.  



    Honungsslungare, 2 ramar, alla rammått, praktisk slunga för biodlaren med inte 

allt för många samhällen. Korgstorlek 330 x 420 mm med ben. OBS Vi har tre stycken. 

   Refraktometer,  Avläser honungen i en skala mellan 12 - 27% vattenhalt. 

Instrumentet och honungen skall ha en temperatur mellan 10 - 30o för att ge korrekta värden. För 

direktavläsning  OBS vi har en elektronisk också. 

      Svärmfångare, lämplig att fånga svärmen på de 

högsta o mest svåråtkomliga ställena. Den är tillverkad så att den fästes på en lång stång (se nr 76A) 

och stående på marken drar du i ett snöre och fångaren sluter samman om svärmen.  

  Oxalsyreförångare med tillbehör, batteri, oxalsyra och 

täckningsutrustning. 

 

 

 



 

 

Transformator för insmältning av mellanväggar. 

 

 
 

All utrustning för att gjuta mellanväggar, dvs smältkar (längst upp till höger), slev att ösa upp flytande 

vax till formen (ligger i smältkaret), pump för kylvatten (ligger i hinken så man får slutet system), 

spackel för att ta bort överflödigt vax och gjutform. Plasthinken får du ha själv. Instruktioner 

medföljer när du lånar utrustningen. Titta gärna på filmer från vår hemsida eller Allt om biodling. 


