
Szanowni Państwo, 

Pragniemy przedstawić naszą ofertę urządzeń, na sezon 2016-2017, które kwalifikują się do 
ubiegania o dotację z ARR.

T E M P U S
OFERTA  2016-2017

TEMPUS   Arkadiusz Ogonek
Warszawa 02-998 
 Zakamarek 7 
tel : 507 975 960
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ELEKTRONICZNA WAGA PASIECZNA GSM 
ZE ZDALNYM ODCZYTEM 
- modem GSM czterozakresowy, antena schowana w obudowie
- pomiar masy ula oraz zmian masy.
- pomiar temperatury
- zegar czasu
- zasilanie z 4 baterii lub akumulatora

- konfigurowanie ilości i pory pomiarów (maksymalnie trzy    
dziennie o stałych porach ). 

- ustawianie numeru telefonu dla smsów,
można ustawić do 4 numerów na które wysyłane są powiadomienia.

- ustawianie nazwy ula widocznej w sms
- automatyczna synchronizacja zegara
- konfigurowanie progów temperatury dla smsów alarmowych
- pomiar na żądanie
- tarowanie wagi

- aplikacja dla Androida
-  Urządzenie wysyła smsy:
- raz dziennie z wynikami pomiarów wagi i temperatury 
z danego dnia oraz stanu akumulatora,
- alarmowy w przypadku wykrycia zdjęcia ula z wagi 
przekroczenia progu temperatury

- pomiar na żądanie

- czas czuwania wagi na jednym ładowaniu
do 150 -180 dni zależy od warunków
zewnętrznych

- zakres pomiarowy 150kg

- szczelność obudowy IP55
(odporność na bezpośredni kontakt
z wodą , deszczem, mgłą itp)

- gwarancja 24 miesiące. 

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Rzeczywisty wygląd urządzeń może odbiegać od tych przedstawionych na zdjęciach. Pokazane zdjęcie podnośnika jest jedynie poglądowe. Firma zastrzega sobie prawo do rozwoju i 
wprowadzania zmian w urządzeniach

Cena z VAT : 799zł

bez VAT : 649,59zł
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SMS-y alarmowe o :
 --> przekroczeniu ustawionych 
       progów temperatury Tmin i Tmax.

--> gwałtowniej zmianie mierzonej masy, 
      na przykład w przypadku kradzieży ula.



 WÓZEK PASIECZNY MASTER

W pasiekach wędrownych jak również w pasiekach stacjonarnych wykorzystuje się ule korpusowe – 

drewniane, styropianowe czy poliuretanowe. Najbardziej popularne – ule  drewniane są dość ciężkie. Do 

tego musimy dodać jeszcze ciężar ramek z pszczołami i miodem, to okazuje się że pszczelarz bez pomocy 

drugiej osoby nie jest w stanie przemieścić żadnego ula w inne miejsce. Również ule styropianowe 

i poliuretanowe z całą zawartością mocno nadwyrężają kręgosłup pszczelarza. Problem ten rozwiązuje 

zaprojektowany wspólnie z fizjoterapeutą i rehabilitantem - specjalistyczny,  ergonomiczny, nowoczesny, 

wielofunkcyjny wózek pasieczny przeznaczony do transportu uli, korpusów czy przewożenia ramek. 

W okresiekarmienia pszczół, może służyć również do rozwożenia po pasiece wiader lub beczek z syropem. 

Można go zastosować także do przewożenia worków lub niewielkich paczek. Dzięki specjalnie 

zaprojektowanemu systemowi podnoszenia, wózek umożliwia podniesienie ula na wysokość do 160 cm. 

Dzięki temu można samodzielnie załadować ul na przyczepę bez nadwyrężania mięśni 

pleców i kręgosłupa. Automatyczna blokada uniemożliwia niekontrolowane 

upuszczenie korpusu czy ula, a zarazem umożliwia zatrzymanie górnego 

korpusu na określonej wysokości, co pozwala na pracę przy dolnym korpusie .

Charakterystyka:
- ręczne podnoszenie na wysokość 160cm w sposób równomierny i ciągły, praktycznie bez

użycia siły

- automatyczna blokada w rączce windy

- pompowane koła 40cm umożliwiają jazdę po nierównym terenie, regulowane na zewnątrz

lub do wewnątrz wózka umożliwiają jazdę wąską lub szeroką ścieżką

- solidna konstrukcja metalowa cynkowana ogniowo i malowana  proszkowo

- regulowane, uniwersalne widełki pozwalają na chwytanie uli za spód i z boku każdego

typu ula oraz na przewożenie małych palet

- wózek współpracuje z każdym typem ula drewnianego, styropianowego,

poliuretanowego

- w naszej ofercie posiadamy widełki do uli wszystkich polskich producentów

- składanie umożliwia transport wózka w bagażniku samochodu osobowego.

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Rzeczywisty wygląd urządzeń może odbiegać od tych przedstawionych na zdjęciach. Pokazane zdjęcie podnośnika jest jedynie poglądowe. Firma zastrzega sobie prawo do rozwoju i 
wprowadzania zmian w urządzeniach

Cena z VAT : 1440zł

bez VAT : 1170,73zł
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Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Rzeczywisty wygląd urządzeń może odbiegać od tych przedstawionych na zdjęciach. Pokazane zdjęcie podnośnika jest jedynie poglądowe. Firma zastrzega sobie prawo do rozwoju i 
wprowadzania zmian w urządzeniach

Wózek pasieczny 
platforma – ze skrętnymi kołami.

W pasiekach wędrownych jak również w pasiekach stacjonarnych wykorzystuje się ule korpusowe 
– drewniane, styropianowe czy poliuretanowe. Najbardziej popularne – ule  drewniane są dość
ciężkie. Do tego musimy dodać jeszcze ciężar ramek z pszczołami i miodem, to okazuje się że
pszczelarz bez pomocy drugiej osoby nie jest w stanie przemieścić żadnego ula w inne miejsce.
Również ule styropianowe i poliuretanowe z całą zawartością mocno nadwyrężają kręgosłup
pszczelarza.

Wózek pasieczny przeznaczony do transportu uli, korpusów czy przewożenia ramek. W okresie 
karmienia pszczół, może służyć również do rozwożenia po pasiece wiader lub beczek z syropem. 
Można go zastosować także do przewożenia worków lub niewielkich paczek.

Wózek jest dostępny w wersji klasycznej oraz w wersji z napędem elektrycznym.

Wersja z napędem elektrycznym :

Wersja klasyczna bez napędu elektrycznego :

bez VAT : 3243,90zł

Cena z VAT : 1080zł
bez VAT : 878,05zł

Cena z VAT : 3990zł
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Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Rzeczywisty wygląd urządzeń może odbiegać od tych przedstawionych na zdjęciach. Pokazane zdjęcie podnośnika jest jedynie poglądowe. Firma zastrzega sobie prawo do rozwoju i 
wprowadzania zmian w urządzeniach 

Podnośnik do uli
wersja Standard

Podnośnik został zaprojektowany tak aby w prosty sposób zamontować go 
na ramionach dyszla przyczepy samochodowej. Służy do załadunku i 
rozładunku przewożonych uli.
Na ramieniu podnośnika znajduje się mechanizm podnoszący zabudowany 
wspólnie ze sterowaniem i zasilaniem.
Podnoszenie i opuszczanie jest realizowane za pomocą silnika 
elektrycznego. Silnik elektryczny jest zasilany z akumulatorów.

Dane techniczne:
-> zasilanie - 24V/48V
->  udźwig - 120 kg
->  wysokość podnośnika - 2600 mm
->  wysokość podnoszenia 1m

Ruchome ramię, układ sterowania  z podnośnikiem i kolumna jest 
rozbieralna i  zapewnia wygodny transportu.

Cena z VAT : 5990zł 
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Oferujemy również podnośnik w wersji 
Master z podwójnym 
"łamanym ramieniem" wysięgnika.
 
Dodatkowo zwiększona długością 
ramienia i wysokością podnoszenia. 
Podnośnik wyposażony jest w system 
poziomowania. 

Cena z VAT : 15990 zł
bez VAT : 13000 zł

bez VAT :  4869,92zł




