
 

 

  

 

KATALOG 2022 



Köpinformation 
 

Rejäla maskiner, låga priser 
- Bästa värde för biodlaren 
Königin erbjuder slungor och annan utrustning för  
honungshantering som kombinerar hög kvalitet med 
vettiga priser.  
 
Skogens Honung, Vimmerby, är svensk återförsäljare 
för Königin, och vi säljer även övrigt biredskap till  
konkurrensmässiga priser. Besök vår butik, café och  
utställningshall i Flohult, Vimmerby kommun, eller  
kontakta oss via mail och telefon. Vi håller ett brett  
sortiment hemma, men lagerhåller inte samtliga artiklar.  
Vi tar gärna hem maskiner efter ditt önskemål, även  
en del artiklar som inte finns med i katalogen. 
Kontakta oss om detaljer och leveranstider! 
 
Vi har branschens kanske bästa garantiåtagande och  
erbjuder 4 år garanti på samtliga produkter från  
Königin. Priserna gäller år 2022 med  
reservation för feltryck och prishöjningar pga råvarupriser och transporter. 
 
Öppettider mars – september 2022: 
Torsdagar 14-18 
Sommartid ons-sön 11-17, honungscaféet öppet 
Övrig tid efter överenskommelse! 
 
Besöksadress: Flohult 128, Vimmerby 
Mail: biredskap@skogenshonung.se 
Telefon: +46 733 352032 
Web: www.skogenshonung.se/biredskap 
 
 

LEVERANSVILLKOR  

 Beställningar ska innehålla tydligt namn, adress,  
person/organisations-nummer och telefon 

 Priserna anges både inklusive och, på många artiklar, även exklusive moms.  
Frakt och emballagekostnader tillkommer.   

 Betalning sker mot faktura, vi förbehåller oss rätten 
att genomföra kreditprövning eller kräva  
förskottsbetalning innan leverans. 

 4 års Garanti gäller ursprungliga fel.  

 Skulle varan vara skadad under transport anmäls det 
omgående till oss och till chauffören vid leverans.  
Fotografera emballage och varor.   



Tangentialslungor 
 

Våra minsta och billigaste modeller, passar för nybörjaren och upp till 10-20 
samhällen.  

 

3-ramars handvevad slunga, K5013 

Robust handvevad slunga för 3 ramar,  
alla ramformat, eller 6 halvramar. Finns även i  
modell för 4 LN-ramar. Vevhus och tappkran  
helt i metall/rostfritt. Släpps veven frikopplar  
det och snurrar fint själv tack vare de dubbla  
lagren på slungkorgen.  
 

 6 000:- inkl moms 
    (4800:- ex moms) 

Teknisk spec.        art K5013 

Antal korgar:  3 
Max ramhöjd:  33cm 
Ytterdiameter:  50cm 
Trummans höjd:  65cm 
Vikt:   20kg 
Strömförsörjning:  -  
 

 

3/4-ramars motorslunga: K5023, K5024, K6324 

Motordriven slunga med 3 eller 4 korgar  
 
* K5023: 3 korgar för alla ramformat / 6 halvramar 
* K5024 4 korgar för Langstroth, LN, eller lägre   
* K6324 4 korgar för alla ramformat / 8 halvramar 
      

   Art K5023 

 8 800:- inkl moms (7040:- ex) 
 

   Art K5024 

 8 800:- inkl moms (7040:- ex) 
 

   Art K6324 

 9 700:- inkl moms (7760:- ex) 
 

Teknisk spec.     K5023  K5024   K6324 

Antal korgar:      3 4        4 
Max ramhöjd:     33cm    25cm    33cm 
Trummans diam.:   50cm    50cm    63cm 
Trummans höjd:   65cm    65cm    65cm 
Vikt:      25kg    25kg    30kg  
Strömförsörjning: 230v    230v    230v  
 



Självvändande Slungor 
 

Full automatik – ladda slungan sedan klarar den sig själv medan du gör annat. 
Programmerad i 3 cykler, reglerbar hastighet och olika tidsinställningar är 
möjligt. Går också att köra ”halvautomatiskt”. Tillverkade helt i rostfritt, 
förutom ena halvan av locket som är plexiglas.  

 

 

Teknisk spec.    art K5024   Art K6324 

Antal korgar:       4         4 
Max ramhöjd:      25cm        33cm 
Trummans diam.:    50cm        63cm 
Trummans höjd:    65cm        65cm 
Vikt:       25kg        30kg  
Strömförsörjning:  230v        230v  
 

 

4-ramars självvändande, K6334 

För 4 ramar upp till 23 cm. t.ex. LN, langstroth 

    12 500:- inkl moms (10000:- ex) 
 

4-ramars självvändande, K8234 

För 4 ramar upp till 32 cm, eller 8 st HLS/farrar 

    16 050:- inkl moms (12840:- ex)  
 

 

 

 

 

 

6-ramars självvändande, K8236 

För 6 ramar upp till 23 cm. t.ex. LN, langstroth 

    18 000:- inkl moms (14400:- ex)  
 

6-ramars självvändande, K8936 

För 6 ramar upp till 32 cm, eller 12 st HLS/farrar 

    20 250:- inkl moms (16200:- ex)  
 

8-ramars självvändande, K9638 

För 8 ramar upp till 32 cm, eller 16 st HLS/farrar 

    23 800:- inkl moms (19040:- ex)  
 

Teknisk spec.        art K6334 

Antal korgar:  4 
Max ramhöjd:  23cm 
Trummans diameter:  63cm 
Trummans höjd:  75cm 
Vikt:   35kg 
Strömförsörjning:  230V 

Teknisk spec.        art K8234 

Antal korgar:  4 
Max ramhöjd:  32cm 
Trummans diameter:  82cm 
Trummans höjd:  75cm 
Vikt:   40kg 
Strömförsörjning:  230V 
 

Teknisk spec.        art K8236 

Antal korgar:  6 
Max ramhöjd:  23cm 
Trummans diameter:  82cm 
Trummans höjd:  75cm 
Vikt:   40kg 
Strömförsörjning:  230V 
 

Teknisk spec.        art K8936 

Antal korgar:  6 
Max ramhöjd:  32cm 
Trummans diameter:  89cm 
Trummans höjd:  75cm 
Vikt:   55kg 
Strömförsörjning:  230V 
 

Teknisk spec.        art K9638 

Antal korgar:  8 
Max ramhöjd:  32cm 
Trummans diameter:  96cm 
Trummans höjd:  75cm 
Vikt:   70kg 
Strömförsörjning:  230V 
 



 

Radialslungor 
 

I en radialslunga sitter ramarna med överlisten ut mot slungväggen, som ekrar 
i ett hjul, och ger stor kapacitet till ett billigt pris. Automatik med stegrande 
hastighet, samt manuell varvtalsreglering möjlig. Tillverkade helt i rostfritt, 
förutom ena halvan av locket som är plexiglas.  

 

 

12-ramars radial, K63412 

för 12 ramar upp till 18cm höga (HLS/farrar) 

    10 100:- inkl moms (8080:- ex) 
 

24-ramars radial, K74424 

för 24 ramar upp till 18cm höga (HLS/farrar) 

    14 000:- inkl moms (11200:- ex)  
 

 

40-ramars radial, K89440 

för 40 ramar upp till 18cm höga (HLS/farrar) 

    18 600:- inkl moms (14880:- ex)  
 

36-ramars radial, K96436 

för 36 ramar upp till 23cm höga (LN/langstroth) 

    21 750:- inkl moms (17400:- ex)  
 

66-ramars radial, K125466 

för 66 ramar upp till 18cm höga (HLS/farrar) 

    28 000:- inkl moms (22400:- ex)  
 
Ramhållare tangentiell: 4st 1580:-, 6st 2350:-  
Gör din nya radialslunga till en två-i-ett slunga. Kontakta oss för mer info! 

 

Teknisk spec.        art K63412 

Antal korgar:  12 
Max ramhöjd:  18cm 
Trummans diameter:  63cm 
Trummans höjd:  65cm 
Vikt:   35kg 
Strömförsörjning:  230V 

Teknisk spec.        art K74424 

Antal korgar:  24 
Max ramhöjd:  18cm 
Trummans diameter:  74cm 
Trummans höjd:  65cm 
Vikt:   40kg 
Strömförsörjning:  230V 
 
Teknisk spec.        art K89440 

Antal korgar:  40 
Max ramhöjd:  18cm 
Trummans diameter:  89cm 
Trummans höjd:  65cm 
Vikt:   45kg 
Strömförsörjning:  230V 
 

Teknisk spec.        art K96436 

Antal korgar:  36 
Max ramhöjd:  23cm 
Trummans diameter:  96cm 
Trummans höjd:  65cm 
Vikt:   55kg 
Strömförsörjning:  230V 
 
Teknisk spec.        art K125466 

Antal korgar:  66 
Max ramhöjd:  18cm 
Trummans diameter:  125cm 
Trummans höjd:  65cm 
Vikt:   90kg 
Strömförsörjning:  230V 
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K6324, 4-ramars tangential 

 

K63412, 12-ramars radial 

Tank med rörverk Vaxsmält k-V51 



 

 

Avtäckningsbord fk-95, fk-125, fk-200 
 
Våra avtäckningsbord är tillverkade helt i kraftigt 
rostfritt och kommer i tre längder: 95, 125, 200 cm.  
standardutförande är 2 arbetsplatser och resten  
ramhållare.  

  Art fk-95: 5900:- inkl moms (4720:- ex) 

  Art fk-125: 7600:- inkl moms (6080:- ex) 

  Art fk-200: 10750:- inkl moms (8600:- ex) 
   
Avtäckningsmaskin, halvautomatisk 
Ställbara knivar som skär lätt tack vare att de både är uppvärmda och 
vibrerar. sätt i ramen och pressa nedåt – klart! sparar massor av tid i 
slungrummet. klarar även avståndsstift.  
ramställ för upp till 16 avtäckta ramar.  
Beställs för viss rambredd och antingen med  
vaxback eller med plats för vaxskruv K-S50 under. 
4 år garanti.  
       

   35 200:- inkl moms  

  (28 160:- ex)  

    
 Avtäckningsmaskin, helautomatisk 

Ställbara knivar som skär lätt tack vare att de både är uppvärmda och 
vibrerar. Rammagasinet laddas och maskinen matar fram ramarna själv med 
hjälp av kedjor. 2 m ramp som ramhållare ingår. Samma avtäckare som i 
vår slunglinje. 
Vaxskruv K-S200 passar under denna avtäckare, 
ingår ej i priset. 4 år garanti.  

       
   59 000:- inkl moms  

  (47 200:- ex)  

    
 



Vaxskruv, K-S50 , K-S200 
Ta hand om avtäckningsvaxet under avtäcknings- 
Maskinen.  
Från ”tratten” pressas vaxet med hjälp av  
rostfri skruv framåt och pressar ur honungen. 
Kvar blir nästan torrt vax. Tillverkad helt i  
rostfritt. Två modeller: 50kg/h respektive  
200kg/h. 4 år garanti.  

       
  Art K-S50:  31 900:- inkl moms (25 520:- ex) 

  Art K-S200: 49 600:- inkl moms (39 680:- ex) 
  
 

  

 

Avtäckningslinje 
Königins automatiska avtäckningslinje är antagligen marknadens mest 
prisvärda – och minst hemliga. Vi kan stå för vad våra prylar kostar!  
 
Linjen levereras i egen lastbil med avlastning och installationshjälp. 
Slutligt pris beror på exakt utförande på slunglinjen, var den ska fraktas 
med mera. Prisexempel avser en linje för 3/4 langstroth, slunga 60 ramar, 
avtäckningsmaskin, vaxskruv, sump, pump, frakt till södra Sverige samt 
installation. Observera att leveranstiden på slunglinjen kan vara längre än 
övrigt sortiment.  

  Prisexempel: 189 000:- ex moms 

 
 



Honungspump kp-90 
2*48mm slanganslutningar. 2*2meter slang ingår. 230v anslutning. 
 

 

19 600:- inkl moms 
    (15 680:- ex moms) 

 

  

Tankar och kärl 
Rostfria tankar i de flesta utföranden och storlekar, 25 – 2500 kg.  
Enkla tankar, med värme, rörverk eller både och. Tankar över 100kg står 
på ben. Hör med oss vad vi har på lager, och leveranstider. 
 

Prisexempel (inkl moms):              
Storlek Standard m. rörverk m. värme m. värme + 

rörverk 
100 l (140kg) 3 100:- 7 600:- 10 400:- 15 300:- 
200 l (280kg) 4 500:- 10 100:- 13 200:- 18 300:- 
500 l (700kg) 7 400:- 14 600:- 17 400:- 25 400:- 
1000 l (1400kg) 14 700:- 25 400:- 29 300:- 40 900:- 

 

Honungsrörare, krämare 
Rör din honung till perfekt konsistens. Rörverket är automatiskt och 
arbetar 15 min, vilar 1 timme. 4 olika storlekar, med eller utan värme.  
 

Pris (inkl moms):              
Storlek Standard m. värme  
50 liter 13 500:- 20 300:-  
100 liter 15 950:- 26 400:-  
150 liter 20 600:- 29 300:-  
200 liter 23 800:- 34 000:-  

 



 

Pollenhantering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pollentork / Värmeskåp 
Effektiv pollentork som även kan användas som värmeskåp för honung. 
Elektronisk tempinställning och fläkt. 5 olika storlekar, ca 1,5 kg pollen 
per torkfack. Standard är skåp i ”glasboard” material och trähyllor med 
nylonnät. Finns även i rostfritt, pris på förfrågan.  
Antal fack Storlek cm Pris inkl moms 

5 50*50*50 9 100:- 
10 50*50*50 10 400:- 
14 50*50*70 12 450:- 
20 50*50*90 14 950:- 
30 50*50*150 21 000:- 

 
 
 

Kläckskåp, drottningodling 
Kläckskåp för viseceller, digital temperatur och luftfuktighetsinställning.  
Helt i rostfritt. Plats för 100, 300 eller 600 celler  
 

100:  16 700:- inkl moms (13360:- ex) 

300:  20 400:- inkl moms (16320:- ex) 

600:  24 500:- inkl moms (19600:- ex) 
 

 
 
 



 

 

 

Sverige / Skogens Honung 

Flohult 128, 59896 Vimmerby 

Tel. 073-335 20 32 

Biredskap@skogenshonung.se 
 

 

 

 

Vaxsmältare med centrifug, K-V51, K-V64 

Kraftig elpatron (3,25 KW) skapar ånga i Trumman.  
När vaxet börjar smälta startar man centrifugen,  
99% av vaxet i kokongerna utvinns. Finns i tre  
storlekar, 51, 64, och 74 cm diameter. Kan även  
användas till att separera honung ur avtäckningsvax 
   
 

    Art K-V51 
 18 100:- inkl moms (14 480:- ex)  

   Art K-V64 

 20 500:- inkl moms (16 400:- ex) 
   Art K-V74 

 26 500:- inkl moms (21 200:- ex) 
 

 

Ytterdiameter:  51/64/74 cm 
Vikt:   45/60/75 kg 
Strömförsörjning:  230V 
Garanti:   4 år 
 


