




Ontzegelmachine
Het verwijderen van het wasdeksel was 
nog nooit zo eenvoudig.

De ontzegelbak is demonteerbaar en op 
basis van een rasterformaat in te stellen 
voor verschillende raammaten.

De ontzegelmachine heeft afgeronde 
hoeken, is eenvoudig te reinigen en  
beschikt over een opvangbak en een 
schraper voor de ontzegelvork.

 
Artikelnummer: 485381263 | € 2.545,-

Honingratenkast
Multifunctioneel apparaat. Ideaal voor het koelen 
van honing (gradatie +7ºC tot +8ºC voorkomt de 
vorming van motten).

De kast beschikt over een gebruiksvolume van 
670 liter en biedt plaats aan 168 ramen in de 
standaard maat.

Highlights

 ☼ standaard geleverd met 8 paar doorlopende 
geleiderails – ander systeem op aanvraag

 ☼ opslag van meerdere honingramen achter 
elkaar mogelijk

 ☼ eenvoudige temperatuurregeling

Artikelnummer: 485381258 | € 4.182,-



Honingkast WKT
Verwarmen | Drogen
Eén kast, twee functies. De kast kan naar 
eigen wens worden ingedeeld. Dit alles, 
maakt dat onze honingkast extreem  
veelzijdig inzetbaar is. 

Highlights

 ☼ aanpasbare functies

 ☼ stuifmeel drogen

 ☼ vruchten drogen

 ☼ honing smelten

 ☼ mogelijkheid om water te onttrekken 
aan een dikke massa

Artikelnummer: 485381257 | € 5.091,-

Smeltapparaat
Een voordelig en praktische oplossing 
voor de kleine imker. Ons smeltapparaat 
type Mini heeft plaats voor 6 glazen potten 
van 1 kg of 8 glazen potten van 500 gr.

Het smelten vindt plaats in een roestvrijstalen 
bak met op temperatuur gebracht (kalkvrij) 
water. De temperatuur wordt volledig 
automatisch geregeld.

Artikelnummer: 485381256 | € 818,-

Bijen afveegmachine
Voor het eenvoudig telen of opbouwen van een nieuwe 
kolonie. Met behulp van roterende borstels ca. 2 kg bijen 
via de roestvrijstalen trechter in de daaronder gelegen 
houten kist afvegen, een koningin toevoegen, klaar.

Highlights

 ☼ significante tijdsbesparing

 ☼ borstels uitneembaar voor eenvoudige reiniging

 ☼ inklapbaar onderstel (voor transport)

Artikelnummer: 485381252 | € 909,-



Aftapmachine
Voor het nauwkeurig doseren van honing.
 
Highlights 

 ☼ nauwkeurige dosering

 ☼ volledige lediging mogelijk (door kantel- 
functie)

 ☼ producten van roestvrij staal hebben veel 
voordelen ten opzichte van vergelijkbare 
modellen van hout (bv. reiniging)

 ☼ voorzien van verstelbare hoek

 ☼ levering exclusief vat

Artikelnummer: 485381266 | € 182,-  

Los vat 
Artikelnummer: 48580032538 | € 415,- 

Warmtekast
Voor het smelten van gekristalliseerde honing.  
Met in hoogte verstelbare plateaus.

Highlights

 ☼ voor het vloeibaar maken van honing

 ☼ nauwkeurige, elektronische  
temperatuurregeling

 ☼ volledig uitgevoerd in roestvrij staal  
(geen kunststof onderdelen)

 ☼ zeer hygiënisch

 ☼ in verschillend formaten leverbaar

HWS 55 | artikelnummer: 485381250 | € 1.727,- 

HWS 62 | artikelnummer: 485381251 | € 1.909,- 

HWS 89 | artikelnummer: 485381254 | € 2.364,-

Extra plateaus
HWS 55 | artikelnummer: 485381260 | € 75,- 

HWS 62 | artikelnummer: 485381261 | € 84,- 

HWS 89 | artikelnummer: 485381262 | € 93,-



Franz Herzog – imker, 
uitvinder en ondernemer
Sommige mensen weten alles beter, en sommige mensen MAKEN alles  
beter. Franz Herzog heeft gedurende zijn succesvolle carrière al veel dingen  
uitgevonden en weten te verbeteren. Producten voor de horeca, zoals  
dispensersystemen, koeltrays, vitrines of wijnkasten, zijn slechts enkele 
voorbeelden van zijn buitengewoon vindingrijke creativiteit.

Het was dus slechts een kwestie van tijd voordat de enthousiaste imker de 
materialen van zijn geliefde hobby onder de loep ging nemen. De functie,  
maar vooral de materialen van de imkerapparatuur die op de markt te krijgen 
waren, kwamen namelijk in veel gevallen niet overeen met de huidige kennis 
en mogelijkheden.

Zijn observatie en onderzoek resulteerde in apparaten met kleine en grote 
verbeteringen, die gemaakt zijn van het materiaal waar hij in zijn beroeps-
matige leven de beste ervaring mee had: roestvrij staal. Roestvrij staal is 
duurzaam, hygiënisch (eenvoudig te reinigen) en voedselveilig. Roestvrij 
staal en voedsel gaan goed samen. En honing is voedsel - de eerste zoetstof 
die door mensen werd gebruikt.

Bij de ontwikkeling van alle apparaten in deze brochure zijn steeds de bete-
kenisvolle zaken behouden gebleven, en dat wat beter kon werd verbeterd. 
Iedereen die kiest voor de producten van IDEAL-AKE, kiest ook voor de 
hoogste kwaliteit, geavanceerde functies, een hogere productiviteit en nog 
meer plezier op het werk.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact met ons opnemen via 
0031 (0)85 1043375. Of door een e-mail te sturen naar sales@ake-ideal.nl
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