
Μελισσοκομικό 
καρότσι
Ηλεκτροκίνητο καρότσι τεσσάρων τροχών 
περιορισμένου όγκου. 
Βρίσκει τέλεια εφαρμογή στο τρύγισμα των κυψελών 
αφού μεταφέρει και σηκώνει εύκολα και με ασφάλεια 
μέσω των χειριστηρίων περισσότερα από 6 πατώματα 
γεμάτα μέλι.
Ακόμα αντικαθιστά ισάξια τα κλάρκ σε εργασίες στην 
αποθήκη σας, βοηθάει σε μεταφορές κυψελών και σε 
πολλές άλλες εργασίες. 
Οι μπροστινές ρόδες είναι αποσπώμενες και το 
άνοιγμα των πιρουνιών μεταβαλλόμενο. 
Είναι εύκολο στην χρήση και είναι στιβαρή κατασκευή.
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Χαρακτηριστικά:
• Μέγιστη ανύψωση: 1,50 μέτρο
• Μέγιστο βάρος φορτίου: 170 κιλά
• Αυτονομία: 5 ώρες. Προσφέρεται με φορτιστή
• Βάρος κατασκευής: 90 κιλά
• Διαστάσεις: Ύψος:210 εκ. Πλάτος: 99 εκ. 
  Μήκος:70 έως 103 εκ (ρυθμιζόμενο)
• Φρένο που ενεργοποιείται αυτόματα
• Μέγιστο φάρδος φορτίου: 67,5 εκ
• Ανεβαίνει στο φορτηγό από 2 άτομα
• Πιρούνια μεταβαλλόμενου ανοίγματος
• Οι μπροστινές ρόδες είναι ρυθμιζόμενες και αποσπόμενες 
• Χειριστήρια πλήρως ελέγχου με ένδειξη στάθμης μπαταρίας
• Ηλεκτρική κίνηση μπρος-πίσω μέσω διαφορικού και πάνω-κάτω μέσω αλυσίδας
• Περιέχει χώρο τοποθέτησης εργαλείων όπως καπνιστήρι κ.λ.π
• Οι μπροστινές ρόδες μπορούν εύκολα να αντικατασταθούν με περιστρεφόμενες 
  προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε λείες επιφάνειες π.χ αποθήκες
• Οι επιταχύνσεις είναι ομαλές, ώστε να αποφεύγονται τα τραντάγματα
• Έιναι αθόρυβο και χωρίς εκπομπές ρύπων
• Πατενταρισμένο σχέδιο
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Ένα χρήσιμο εργαλείο στην άσκηση της νομαδικής 
μελισσοκομίας.

Οι συχνές νυχτερινές μετακινήσεις των μελισσιών είναι 
πλέον καθεστώς για πολλούς. Η χρήση παλετοφόρων 
τύπου bobcat ή παπαγαλάκια δεσμεύουν πολύ χώρο από 
το καρότσα του φορτηγού, η χρήση τους το βράδυ 
δύσκολη και το δύσβατο των περιοχών τα καθιστά 
πολλές φορές ακατάλληλα. Η ταχύτητα στην τοποθέτηση 
των κυψελών είναι απαραίτητη και έχει εδραιώσει τον 
χειροκίνητο τρόπο μεταφοράς.

Άλυτο παραμένει το πρόβλημα στους τρύγους με την 
επιστράτευση επιπλέον ατόμων και με τις αναπόφευκτες 
λεηλασίες.
Το εν λόγο καρότσι έχει κύρια αποστολή να φορτώνει με 
ασφάλεια στοίβες πατωμάτων γεμάτων μέλι, να τις 
τοποθετεί στο φορτηγό και να τις ξεφορτώνει κοντά 
στον μελιτοεξαγωγέα.
Ακόμα δίνει λύση στις περιπτώσεις ασήκωτων 
τριώροφων μελισσιών όπως και σε πολλές εργασίες 
εντός της αποθήκης.
Τέλος να τονιστεί πως η φόρτωση του καροτσιού στο 
φορτηγό είναι πανεύκολη.

Τι είπε για το καρότσι επαγγελματίας μελισσοκόμος

Κατα τον τρύγο των κυψελών δημιουργούμε στοίβες από 4 
ή 5 πατώματα γεμάτα μέλι τα οποία πατάνε σε παλετάκια 
και είναι πλήρως κλεισμένα. Όταν τρυγίσουμε όλα τα 
μελίσσια αναλαμβάνει το καρότσι για την μεταφορά στο 
φορτηγό. Η όλη διαδικασία γίνεται πολυ πιο ξεκούραστα, 
χωρίς επιπλέον άτομα και χωρίς λεηλασίες. Είναι πλέον 
απαραίτητο εργαλείο για μας. 
Γεώργιος Σετεμέντες. Τηλ επικοινωνίας:6972995504
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