
Ηλεκτροκίνητο 
ανυψωτικό 
εκτός δρόμου
για μελισσοκόμους
Ηλεκτρικό καρότσι – ανυψωτικό βαρέως τύπου 
για εντός και εκτός δρόμου μεταφορές.
Μεταφέρει και σηκώνει εύκολα και με ασφάλεια μέσω 
των χειριστηρίων μέχρι 180 κιλά. 
Βρίσκει τέλεια εφαρμογή στους τρύγους, στις μεταφορές 
των κυψελών, στην αποθήκη και σε άλλες εργασίες.
Οι μπροστινές ρόδες είναι αποσπώμενες και το άνοιγμα 
των πιρουνιών μεταβαλλόμενο.
Είναι εύκολο στην χρήση και είναι στιβαρή κατασκευή.
Όλα τα εξαρτήματα είναι ευρωπαϊκής κατασκευής.

Χαρακτηριστικά:
• Μέγιστη ανύψωση: 1,50 μέτρα.
• Μέγιστο βάρος ανύψωσης: 180 κιλά.
• Βάρος: 90 κιλά.
• Αυτονομία μπαταρίας: 6 ώρες.
• Διαθέτει ηλεκτρομαγνητικό φρένο 
  το οποίο ενεργοποιείται αυτόματα 
  για αποφυγή  κύλισης σε κατηφόρες 
  και απενεργοποιείται αυτόματα κατά την εκκίνηση.
• Ηλεκτρική κίνηση μπρος-πίσω μέσω διαφορικού και 
  πάνω-κάτω μέσω αλυσίδας.
• Οι επιταχύνσεις είναι ομαλές, ώστε να αποφεύγονται τα τραντάγματα.
• Ανεβαίνει στο φορτηγό εύκολα και μπορεί να κρεμιέται έξω από την καρότσα.
• Χειριστήρια πλήρως ελέγχου και με ένδειξη στάθμης μπαταρίας
• Ρυθμιζόμενες και αποσπόμενες οι μπροστινές ρόδες.
• Πιρούνια μεταβαλλόμενου ανοίγματος.
• Οι μπροστινές ρόδες μπορούν εύκολα να αντικατασταθούν με περιστρεφόμενες 
  για περιστροφές σε περιορισμένο χώρο π.χ αποθήκες (προαιρετικό).
• Παρέχεται χώρος αποθήκευσης εργαλείων.
• Προσφέρεται μαζί με τον φορτιστή.
• Απόσταση ανάμεσα στις μπροστινές ρόδες: 67,5 εκ
• Διαστάσεις κατασκευής. Ύψος:210 εκ. Πλάτος: 99 εκ 
  Μήκος:70 έως 103 εκ (ρυθμιζόμενο)
• Πατενταρισμένο σχέδιο
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Ένα χρήσιμο εργαλείο στην άσκηση της 
μελισσοκομίας.
Τα συνεχόμενα φορτώματα τραυματίζουν το 
σώμα. Κάποιοι μελισσοκόμοι σταμάτησαν λόγο 
μέσης.
Το zygi-lift σχεδιάστηκε σε συνεργασία με 
επαγγελματίες μελισσοκόμους για να καλύπτει 
βαρειές και ελαφριές εργασίες, εκτός και εντός 
μελισσοκομείου.
Εργασίες όπως μεταφορές, τρύγοι, ταΐσματα, 
επιθεωρήσεις κ.α έχουν δοκιμαστεί σε αρκετά 
δύσβατα εδάφη χωρίς πρόβλημα.

Τι είπε 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.
 

Μελισσοκόμοι που το χρησιμοποιούν
Γεώργιος Σετεμέντες - Καλαμάτα
Χρίστος Γεωργακόπουλος - Καλαμάτα
Νίκος Κάραλης - Ελασσόνα
Κατσίβελος Γιώργος - Λάρισα
Μπιριτζάς Κώστας - Λάρισα
Στούμπος Γιώργοσ - Αγρίνιο

Πληροφορίες:
Θεόδωρος Μπελογιάννης
6908794577, 6976791123
Πανιωνίου 4, Καισαριανή, Αθήνα, 16122
info@zygi.gr  www.zygi.gr
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