Lista de equipamento elegível Medida 1B



DE PROCESSAMENTO

- Tapete para transporte de quadros
- Caixas inox para recolha de opérculos
- Tina de opérculos
- Mesa desoperculadora
- Garfo desoperculador
- Faca desoperculadora
- Aparelho automático de desoperculação
- Misturador para centrifugação de opérculos
- Centrifugadora
- Extrator centrifugo de mel
- Puxador elétrico de quadros de assistência ao extrator
- Peneiras/crivos
- Decantador
- Tina de decantação
- Depósito para decantação
- Homogeneizadores
- Soprador elétrico
- Bomba para transferir mel (inox) /filtragem
- Mesa coletora
- Linha (contínua) de extração de mel
- Estufa de inox
- Túnel de retractização
- Purificadora de cera
- Máquina de laminar cera
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- Máquina de moldar cera
- Prensa para cera


DE EMBALAMENTO

- “Dana api matic” (“cabeçote” de enchimento de frascos e mesa giratória)
- Máquina de enfrascar e rotular /doseadora
- Capsulador
- Etiquetadora
- Mesa de embalagem


DE LABORATÓRIO

- Microscópio vídeo câmara
- Refratómetro digital
- Medidor de condutibilidade
- Espetrofotómetro
- Analisador digital de cor


DE ARMAZENAGEM

- “Stacker” – Empilhador elétrico
- Báscula eletrónica
- Balança
- Depósitos/cubas inox
- Bidons para mel/Porta bidons
- Suportes (tripés) inox para bidons de mel
- Paletes PVC para bidons de mel
- Porta paletes (manual ou elevatório)


OUTRO EQUIPAMENTO

- Equipamento de Climatização
- Máquina lavadora de (alta) pressão
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