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Mézpergető gépek
Alapelvünk: Maximális stabilitás → Hosszú élettartam 

 — referenciákkal az ország bármely pontján! 

A méhészet adottságait megvizsgálva ajánljuk pergetőinket, a méhészkedés sajátos módszerének, a családszámnak, az estleges bővítésnek, a rendelkezésre álló 
munkaerőnek, a pergetési helyszínnek, a rendelkezésre álló erőforrásoknak, és más egyedi feltételek figyelembe vételével.  

Szabványos - Péntek, Dadant, Langstroth, Nagy-Boczonádi, 1/2NB, Hizlalt, Hunor -, valamint a szabványon kívüli egyéni keretméretekhez is készítünk pergetőket minden 
méretben - sugaras 24-28-32-36-48-60-80 keretes; Önfordítós 6-8-12 keretes; lapolt pergetők és igény szerinti egyedi méretek! 

Pergetőinkhez elektromos meghajtást biztosítunk, akkumulátorról (12V), hálózatról és áramfejlesztőről működő (230V) kivitelben. Megoldást biztosítunk áramkimaradás 
esetére is! 

Vázszerkezet 

A pergetők vázának felépítésénél rozsdamentes acélt használunk, melyek minősége EN 1.4301 – ASTM 304.  

Az anyag tulajdonságai: ausztenites, króm-nikkel rozsdamentes acél; a korrózióálló anyagok leginkább használt fajtája; ellenálló képessége 
300°C-ig garantált; jó korrózióálló tulajdonságokkal rendelkezik (elsősorban természetes környezetben); ellenáll az 52%-os salétromsavnak, 
a hidegen hígított organikus savaknak, a lúgos kémhatású oldatoknak és a sóoldatoknak  
Alkalmazási terület: vegyipar, élelmiszeripar (sajtgyártás, tejüzem, vörösbor, ecet stb.), gyógyszeripar stb. 

 

A pergetők súlyát viselő alsó csapágyház három illetve hatküllős merevítése nagy rendszerek készítését is lehetővé teszi. Kisebb pergetők 
esetén háromküllős, nagyobbak esetén pedig hatküllős rendszert alkalmazunk.  

 

 

 

Az elektromos meghajtás erőátvitelének tervezésénél, a pergető egyszerű szétszerelhetőségét, a kosár könnyű eltávolíthatóságát, a könnyű kosárcserét, a dobtechnika 
megkönnyített tisztíthatóságát, valamint a pergető súlyának csökkenthetőségét vettük figyelembe. Az alsó tárcsás hajtás erejét egy, az alsó tengelybe beleülő lapka 
továbbítja a kosárhoz. Ezáltal a kosár - a pergető fedelének eltávolításával – kiemelhető, ami lényegesen leegyszerűsíti a pergető tisztítását, ugyanakkor lehetőség nyílik 
arra, hogy a kosarat és a vázat külön mozgatva, csak fele akkora súly kelljen mozgatni. 
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Az erőátvitel

A precíz forgás létrehozása érdekében, az alsó csapágyházban két, míg a felső csapágytartó elemben egy csapágy helyezkedik el.  

 egy, nagyobb rendszerek esetén két ékszíjtárcsás rendszerrel van megoldva, bordás ékszíjjal. (Lásd képek előbb).  

A felső csapágytartó elem (áthidaló)

 

 rendkívül erős, tükrös rozsdamentes acéllemezből készül a felső csapágyon fellépő erők kompenzálása végett.  

 

 

 

Ehhez az elemhez kapcsolódnak a záró fedelek

 

, melyek mindkét oldalt nyílnak, megkönnyítve a be illetve kipakolást. Miközben egyik oldalon kipakolnak, közben a másik 
oldalon már lehet is bepakolni a pergetőbe a kereteket. A zárófedél készülhet átlátszó plexiből vagy a dob anyagával megegyező polipropilénből.  

 

 

A fedeleket önzárós, rúgós kivitelű rozsdamentes kivetőpántok zárják - nyitják. Nyitott állapotban a tető szeles időben 
sem csapódik vissza, nagyban megkönnyítve így a pakolást. 

Nagyon fontos tulajdonsága a pergetőknek az emelhető lábmagasság

 

. Itt lehetőség van akár +35cm-t emelni a 
pergetőn, mely megkönnyítheti a pakolást, illetve a 12l-es vödör vagy egyéb más méztároló is kényelmesen a csap alá 
helyezhető. 
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A nagy talpméret

A motor forgórészének kis tömege miatt a motorfék sokszor nem fékezi le megfelelő 
gyorsasággal a pergetés végeztével a pergetőt, így mi a motorféknél lényegesen 
hatékonyabb 

 lehetővé teszi a rendszer rögzítését fix helyen történő pergetés esetén. Ebben Az esetben a pergető még stabilabbá válik, a pergető 
„eltáncolására” nincs esély. A talpra két a rögzítéshez megfelelő átmérőjű furatot készítve a pergető lecsavarozható. 

tárcsaféket

Műanyag dob  

 alkalmazunk. Az autóiparban használatos fékpofák 
gyakorlatilag elnyűhetetlenek. Választhatóan kézi vagy lábfékes kivitelben is adunk 
megoldást! 

„A polipropilén (rövidítése PP, összegképlete (C3H6)x) hőre lágyuló polimer, a vegyipar állítja elő és széles körben használják”  
„Rendkívül ellenálló a legtöbb kémiai oldószerrel, lúgokkal, savakkal szemben„ 
”Élelmiszeripari termékek tárolására, szállítására alkalmas. Nem oldódik ki belőle káros vegyület” 
”A polipropilén egyike a legjobb vegyszerállósággal rendelkező anyagoknak.”forrás: Wikipédia 
 

Az általunk használt alapanyag rendelkezik az OÉTI minősítéssel, azaz hazai élelmiszeripari felhasználásra tökéletesen alkalmas. Az anyag hegesztett kötéseit a legkorszerűbb 
forrógázos technológiával készítjük, EU normák szerint.  

Már 10 éve ezzel a dob típussal készítjük pergetőinket, azóta is tökéletesen megfelel az elvárásoknak. A rozsdamentes acélból készült palástokkal szemben ütésálló, nem 
horpad, a propolisz lerakódás kaparás nélkül is könnyen eltávolítható, sima meleg vizes szivaccsal is könnyen tisztítható.  

A műanyag dob a közhiedelemmel ellentétben egyszerűen fertőtleníthető! 

Fajsúlya 1/8-a a rozsdamentes acélnak, így a közel hasonló dobsúllyal rendelkező 0.8mm-es lemez helyett a 4mm-es falvastagság alkalmazható, ami hosszú élettartamot 
biztosít! 

A palást feneke tervezésénél fogva kellően kúpos, akár egy pergetésnyi mézteret is ad, mely igény esetén 
a pergető stabilitását tovább növelheti.  

A csap, a legmélyebb ponton – a palást alján – helyezkedik el, így a pergető megdöntése nélkül is 
tökéletesen távozik a teljes mézmennyiség.  
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A csapátmérő

Igény esetén egy, a csapba rögzíthető toldóval 
mézszivattyú is csatlakoztatható. 

 55mm, melyen a sűrű méz is kifolyik. 

 

Kosártechnika 

A pergetők kosara rozsdamentes acélból készül, melynek minősége a vázhoz hasonlóan EN 1.4301.  

Sugaras pergetőknél

           

 a 10-es köracélon kialakított „V” tartószerkezet biztosítja a keretek, keretléc mérettől független tökéletes megtámasztását. 20mm vagy akár annál 
kisebb keretléc szélességtől egészen a speciális 35mm-es befogadójú tartószerkezetet is készítünk igény esetén. A kosártechnikáknál nagyon fontos a stabilitás, az erős 
szerkezet ahhoz, hogy hosszú távon lehessen a pergetővel karbantartás nélkül dolgozni. Pergetőink nem a garanciaidőre, hanem igen hosszú, 10-20 éves élettartamra 
vannak - már bizonyítottan - tervezve, ezért a bennük lévő anyagmennyiség is nagyobb. 

 

 

 

 

 

A sugaras kosártechnikáinknál nem csak a keretek lineáris elhelyezése, pontos vezetése van megoldva, hanem a külső okból előforduló kényszerleállások okozta keretkiesés 
is meg van akadályozva. Sajnos előfordul, hogy egy-egy keret rosszul kerül behelyezésre a sietség, oda nem figyelés által, ami indításkor más keretbebukást is előidézi. Erre 
megoldás lehet a keretek megfelelő behelyezésének megtanítása a pergető kezelőjének. 
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 A kényszerleállások legfőbb jellemzője, hogy a félig kipergetetett keretek bebuknak a pergető tengelye felé. Ennek oka az, hogy a nagyobb erőhatások miatt a keretekből 
először a pergető palástjának közelében távozik a méz. Így, ha bármely ok következtében a pergetés félbe marad, a keretek belső része nehezebb lesz a még benne lévő 
méz miatt, ami a keretek bedőlését eredményezheti. Ez nagy időveszteséggel jár. A mi pergetőinknél ez nem fordulhat elő, mert meg van akadályozva a keretbedőlés! 

 

 

 

Az önfordítós pergetők

 

 esetében a keretek lapoltan kerülnek kipergetésre, és amíg a lapolt pergetőknél a kereteket egyenként kell kézzel megfordítani mindkét oldal 
kipergetéséhez, addig az önfordítós pergetőknél egy mozdulattal az összes keret átfordítható.  

 

 

 

 

Történhet az átfordítás automatikusan vagy kézzel végrehajtott módon. Időtakarékosság miatt a mi pergetőink kézi átfordítással készülnek, kikerülve így az automata 
átfordító szerkezet miatt fellépő hosszú gyorsítási és lassítási időket. Természetesen igény esetén automata önfordítós pergetőt is készítünk. 

A sugaras pergetőknél említett rossz keretbehelyezési lehetőség nem fordulhat elő az önfordítós pergető esetén. Itt a kerettartó egyértelműen meghatározza a keret 
helyét, kialakítása tervezésénél fogva elkerüli a keretvállakat, ami azt jelenti, hogy a rácstechnika nem a keretlécet, hanem a teljes lépfelületet támasztja meg nagy 
stabilitással, ezáltal a sejtek a pergetés során nem sérülhetnek.  

Ugyanazon kerettartóba többféle keret is behelyezhető, mint például egy Nagy-Boczonádi kerettartóba, a Hunor, két fél NB, a hizlalt keretek, és természetesen a NB keret. 

Az átfordító technika a hosszú évek alatt nagyon könnyen mozgathatóvá, valamint hibamentessé fejlődött, de ami a legfontosabb, kezelés és karbantartás nélkül is igen 
hosszú élettartamúvá vált. 

Az önfordítós kosártechnikákra a nagy igénybevétel miatt még inkább igaz, hogy nagyon fontos a stabilitás, az erős szerkezet.  
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Szabályzás 

A 12V-os rendszerek

 

 szabályzóegységeinél nem alkalmazunk könnyen meghibásodó elektronikai alkatrészeket, hanem nagy 
megbízhatóságú mechanikai elemeket. A sugaras rendszerek esetén lágy felfutásos, változtatható fordulatszámú vezérlést, míg 
az önfordítós pergetők esetén ugyancsak lágy felfutásos, változtatható forgásirányú és/vagy fordulatszámú vezérlést használunk. 

A 230V-os rendszereknél

A sugaras pergetők esetében egy automata program és kézi vezérlés között lehet választani. A kézi vezérlés esetén tetszőleges ideig, 
tetszőlegesen állítható fordulatszámon pergethetünk, míg az automata program esetén három lépcsős pergetés megy végbe fordulatszám 
emeléssel. Az utóbbi esetében egy jól hallható síp jelzi a pergetés elkészültét. Az automata programban a fordulatszámok és a pergetési idők 
is tetszőlegesen változtathatóak. 

 egy nemzetközi mamutcég már hosszú évek óta alkalmazott és tesztelt 
frekvenciaváltóját alkalmazzuk, elkerülve a házi gyártású elektronikai szabályzók és házi készítésű 
frekvencia konverterek kisebb megbízhatóságát. 

Az önfordítós vezérlés, a sugarashoz hasonlóan, egy automata és egy kézi szabályzásból áll. A kézi vezérlésnél változtatható a forgásirány és a fordulatszám is. Az automata 
program egy gombnyomás után 25mp alatt kipergeti az egyik oldalt, melynek lejártát egy síp jelzi. Ezután a gépet kezelő pár mp alatt a tárcsafék segítségével visszafékezi a 
forgó kosarat, egy mozdulattal átfordítja a másik oldalra, majd újbóli gombnyomással megindítja a másik oldal kipergetését is. Fontos megjegyezni, hogy ez a módszer 
rendkívül gyors pergetést eredményez. Ezzel a pergetővel a keretek mindkét oldalának szárazra pergetése 60-65 mp alatt elkészül, míg az automata önfordítós pergetők 
leggyorsabbika is 90-120mp alatt végez csak. A félautomata program pergetési ideje, fordulatszáma átprogramozható! 

 

 

Minden termékünkre  2 év teljes körű garancia  vonatkozik! 

 

Garanciális meghibásodás esetén javítani a helyszínre megyünk! 

 

 

Új pergetők gyártásán felül vállaljuk: 

 régi pergetők átalakítását, felújítását, motorizálását 
 műanyag dobtechnikák elkészítését 
 saját gyártású pergetők garanciális időn belüli és azon kívüli műszaki 

felülvizsgálatát

 
 
 
 
 
Amennyiben referenciák felől érdeklődik vagy tanácsot kér 
méhészetének gépesítésével kapcsolatban, keressen minket 
bizalommal az alábbi elérhetőségeken 

 

 


