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Kod prod. Nazwa Wersja Cena netto zł Cena brutto zł 

6.16.00 
Urządzenie dźwigowe do załadunku 

i rozładunku uli USB 6  Hive Carrier 
G 17 886,18 22 000,00 

Uwaga! Urządzenia załadowcze dostępne do wyczerpania zapasów. 

 

Składane urządzenie do załadunku i rozładunku uli. USB 6 można zamontować np.  na platformie 

przyczepy. Przydatne szczególnie w pasiekach wędrownych. Pozwala jednoosobowo załadować  

i rozładować pasiekę w czasie wędrówek na pożytki oraz eliminuje konieczność dźwigania ciężkich 

nadstawek z miodem. W celu poprawy komfortu pracy w terenie o dużym nachyleniu, wymaga 

wypoziomowania platformy przyczepy.  

 

Dane techniczne: 

 Masa własna: 145 kg  

 Udźwig: 120 kg  

 Zasilanie: akumulator 12V, 18 Ah  

 Podnoszenie silnikiem 
elektrycznym  

 Sterowanie bezprzewodowe  

 Nieograniczony obrót ramienia  

 Chwytak uniwersalny do 
wszystkich typów uli  

 Maksymalna wysokość ładunku 
150 cm 

 

 
 
 
 

Fot. 1. USB 6 GLB front (kod 6.16.12) 

Rys.1.Wymiary USB 6 - G złożonego do transportu. 

Rys.2 Wymiary USB 6 – G rozłożonego do pracy. 
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Kod prod. Nazwa Wersja Cena netto zł Cena brutto zł 

6.16.10 
Urządzenie dźwigowe do załadunku 

i rozładunku uli USB 6  Hive Carrier 
GL 29 268.29 36 000,00 

Uwaga! Urządzenia załadowcze dostępne do wyczerpania zapasów. 

 

Wersja urządzenia USB 6 wyposażona w moduł 

hydraulicznego poziomowania montowanego pod 

urządzeniem. System poziomowania znacząco 

poprawia efektywność urządzenia podczas pracy  

na pochyłym terenie.  

 
 

 

 

Dane techniczne: 

 Masa własna: 195 kg  

 Udźwig: 120 kg  

 Zasilanie: akumulator 12V, 18 Ah  

 Podnoszenie silnikiem elektrycznym  

 Sterowanie: bezprzewodowe  

 Nieograniczony obrót ramienia  

 Chwytak uniwersalny do wszystkich 
typów uli 

 Poziomowanie hydrauliczne za pomocą 
pompy ręcznej i rozdzielacza 

 Maksymalna wysokość ładunku 190 cm 

 

 

  

  

Fot. 2. USB 6 GLB - back (kod 6.16.12) 

Rys.3. Wymiary USB 6 - GL złożonego do transportu. 

Rys.4. Wymiary USB 6 – GL rozłożonego do pracy. 
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Kod prod. Nazwa Wersja Cena netto zł Cena brutto zł 

6.16.12 
Urządzenie dźwigowe do załadunku 

i rozładunku uli USB 6  Hive Carrier 
GLB 31 707.32 39 000,00 

Uwaga! Urządzenia załadowcze dostępne do wyczerpania zapasów. 

 

Wersja urządzenia USB 6  wyposażona w moduł hydraulicznego poziomowania 

montowanego pod urządzeniem oraz moduł sterowanego bezprzewodowo hamulca umożliwiającego 

zatrzymanie ramienia USB w dowolnym położeniu. 

 

Dane techniczne: 

 Masa własna: 200 kg  

 Udźwig: 120 kg  

 Zasilanie: akumulator 12V, 18 Ah  

 Podnoszenie: silnikiem elektrycznym  

 Sterowanie: bezprzewodowe  

 Nieograniczony obrót ramienia  

 Chwytak uniwersalny do wszystkich 
typów uli,  

 Poziomowanie hydrauliczne za 
pomocą pompy ręcznej i rozdzielacza,  

 Hamulec ramienia sterowany 
bezprzewodowo  

 Maksymalna wysokość ładunku 190 cm 

 

 

 

 

Rys.5 Wymiary USB 6 - GLB złożonego do 

transportu. 

Rys.6. Wymiary USB 6 – GLB rozłożonego do pracy. 
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Fot. 8. Stojak pod ule samopoziomujący - 1 kpl. 

(kod 9.16) 

Rys.8. Wymiary podstawy  złożonej 

(kod 9.16) 

Kod prod. Nazwa Wersja Cena netto zł Cena brutto zł 

9.16 Stojak pod ule - samopoziomujący standard 178,86 220,00 

9.21 Stojak pod ule - samopoziomujący Dadant 191,6 235,00 

 

Po zamontowaniu poprzeczek pozwala na 

ustawienie 2 do 5 uli ( w zależności od grubości 

zastosowanych drewnianych poprzeczek). Główną 

zaletą podstawy jest możliwość bardzo szybkiego 

wypoziomowania każdej nogi niezależnie  bez 

względu na nierówności lub duże  

nachylenie terenu. Poprzeczki blokują się na 

nogach samoczynnie pod ciężarem uli. Nogi są 

wyposażone w zatrzaski pozwalające je złożyć  

i piętrować w razie potrzeby. 

Jed

na podstawa to dwie poprzeczki i cztery nogi. 

Całość wykonana ze stali i ocynkowana 

galwanicznie. 

 

 

Dane techniczne wersji standard: 

 waga kompletu 5 kg 

 dopuszczalne obciążenie robocze 300 kg 

 półautomatyczne zatrzaski nóg 

 powłoka antykorozyjna - cynkowa, galwaniczna 

 wykonane z profili o przekroju kwadratu 
20mm i 25 mm** 

 
 
 
  

 

 

  

Rys.7. Wymiary podstawy rozstawionej 
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Kod prod. Nazwa Wersja Cena netto zł Cena brutto zł 

4.13.1 
Parowa topiarka do wosku SED 

Wielkopolski 
325,20 400,00 

4.13.2 Dadant 

5.13.1 
Parowa topiarka do wosku MINI SED 

Wielkopolski 
162,60 200,00 

5.13.2 Dadant 

10.16 Parownica --- 162,60 200,00 

 

Topiarka parowa SED składa się z nierdzewnego leja z sitem 

o oczkach 3 mm oraz wytwornicy pary z przewodem. 

 

Dostępne 2 rozmiary: 

 typ wielkopolski  (kod 4.13.1) - 39 cm x 39 cm 

 typ Dadant (kod 4.13.2) - 43,5 cm x 39,5 cm 
 
Oprócz wytapiania wosku dezynfekuje ramki wysoką 

temperaturą. Po wytopieniu wosku druty w ramkach 

pozostają nieuszkodzone, co znacznie przyspiesza 

przygotowanie ramek do ponownego wtopienia węzy. 
 

Ostrzeżenie: Z uwagi na wysoką temperaturę pary wodnej 

produkt nie jest odpowiedni do korpusów styropianowych i 

poliuretanowych. 

 

Parowa topiarka MINISED składa się  z nierdzewnego leja z sitem o oczkach 3 mm 

(kod 5.13.1 Wielkopolski, kod 5.13.2 Dadant) - BEZ WYTWORNICY PARY.  

 
Parownica (kod 10.16)– dane techniczne:  moc  ~2000 W, zbiornik ~ 4 l (1,5h pracy). 
 

 

Fot. 9. Zestaw SED (kod 4.13) 

Lej, sito, parownica. 

Rys.9. Wymiary lej SED typ wielkopolski Rys.10. Schemat zastosowania SED 


