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Τεπόζιτα Μελισσοκομίας πολυαιθυλενίου  
με  ηλεκτρική αντλία διανομής τροφής.

(Σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για διάλυμα ζάχαρης κλπ)

Γενικά Χαρακτηρηστικά
• Από ειδικό πολυαιθυλένιο πιστοποιημένο για τρόφιμα.
• Χωρητικότητα: 55-110-220 λίτρα.
• Εργονομικές λαβές για εύκολο χειρισμό και ανύψωση στο πάνω 

και στο κάτω μέρος.
• Ενσωματωμένες  εσοχές  για στερέωση με ιμάντες πρόσδεσης 

με καστάνια.
• Σφαιρική βαλβίδα ασφαλείας αναρρόφησης/αποστράγγισης.
• Οπή  πλήρωσης με ενσωματωμένο εξαεριστήρα.
• Αδιάτρητοι τροχοί παντός εδάφους στα μοντέλα 55 και 110
• Συγκρατητήρας ακροφυσίου.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ   
ΖΑΧΑΡΗΣ:
• Ηλεκτρική αντλία μεμβράνης 12V,σχεδιασμενη για συνεχή λει-

τουργία  παροχής 3,8 l/min, μέγιστης πίεσης  2,8 bar, με διά-
φραγμα Santoprene και χημικά ανθεκτικές  βαλβίδες Viton®. 

• Διακόπτη λειτουργίαςon/off 
• Καλώδιο τροφοδοσίας μπαταρίας, σφιγκτήρες σύνδεσης και 
• Ανοξείδωτο χειροκίνητο ακροφύσιο με πλαστική επικάλυψη. 
• 3m διαφανή σωλήνα ½".
• Προαιρετικά: Eπαναφορτιζόμενη μπαταρία 12V για παραδόσεις 

μέχρι 550 λίτρα, φορτιστή μπαταρίας 12V με υποδοχή αναπτήρα 
αυτοκινήτου και υποδοχή εγκατάστασης.

General Characteristics
• Polyethylene sugar syrup tanks certified for food.
• Capacity: 55-110-220 liters.
• Top handle for easy gripping and lifting.
• Integrated recesses for securing with ratchet lashing straps.
• Suction/drain safety ball valve.
• Filling plug with integrated non-spill vent.
• Lower handle for manual lifting operations.
• Puncture proof wheels.(not in 220)
• Νozzle holder.

EQUIPPED WITH SUGAR SYRUP DISPENSING SYSTEM  
COMPOSED OF:
• Electric diaphragm pump 12V, flow rate 3.8 l/min, max pres-

sure 2.8 bar; 100% continuous duty rating, SantopreneTM dia-
phragm and Viton® valves chemically resistant. Battery power 
cable, clamps for battery connection and remote switch.

• Stainless steel  manual nozzle with plastic covering.
• 3m of transparent hose.
• Optional: Battery kit composed of rechargeable battery at 12V 

for deliveries up to 550 liters, battery charger 12V with car 
lighter socket and installation slot.
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Πρακτικές λαβές & 
τροχοί  για εύκολη 

μεταφορά.

Top & lower handle 
– wheels for easy 

transport 

Τάπα πλήρωσης με 
προστασία και βάνα 

διακοπής

Non split vent valve  
& lower safety valve  

Δύο θέσεις  
ισορροπίας  

για εύκολη μεταφορά

Two resting positions  
for easy transport  

& handling   

Μοντέλο
Emil Bee 55 lt Emil Bee 110lt Emil Bee 220lt

Χωρητικότητα  Volume 110 55 220

Μήκος  Width (mm)  A 460 460 600

Βάθος  Depth (mm)   B 360 440 910

Ύψος  height (mm)  Γ 900 1100 620

Βάρος κενό  
Empty wt 

8 12 24

Κατανομή του βάρους στη λαβή κατά τη ρυμούλκηση. Weight distribution on the handle when towing.

55lt

0 kgr. 6 kgr. 18 kgr.
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Δυνατότητα 
τροφοδότησης 

ηλεκτρικής αντλίας 
με επαναφορτιζόμενη 

μπαταρία.



Τηλ.: 210 68 23 300
6971 89 24 49 & 6971 89 24 42

www.triads.gr

H Εmiliana Serbatoi και η Triads διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής 
των χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση

Αντιπρόσωποι Ελλάδας και Κύπρου

Τοπικός αντιπρόσωπος


