SAMENSTELLING EN OPBOUW VAN
DE DB COMBI KWEEK – EN AFLEGGERKASTJES

ALGEMENE ONDERDELEN
BODEM
De bodem werd apart gehouden voor gebruik in de verschillende opbouwmogelijkheden.
Hij kan dan ook in alle opstellingen gebruikt worden.
Hij is voorzien van :
- een 8 cm brede invliegopening
- 4 opkanten van 6 mm hoogte aan de lange zijde om de onderdoorgang van de bijen naast
de voederschotten te beletten. Deze geven ook aan waar de voederschotten juist komen.
- 2 opkanten van 6 mm aan de korte zijden om de onderdoorgang van de bijen naast het
tussenschot te beletten, bij de HR 23 opstelling
- over het volledige oppervlak voorzien van een varroarooster
- aan de achterzijde werd een opening gelaten voor het inschuiven van een onderlade
- draaggrepen werden voorzien aan de beide lange zijkanten

opkanten MP343
opkant HR6

vlieggat
opkanten MP343
handvat

opkant HR6

DAK
Het dak werd apart gehouden voor gebruik in de verschillende opbouwmogelijkheden.
Het kan dan ook in alle opstellingen gebruikt worden.
Het is voorzien van :
- 3 openingen voor het invoeren van rijpe koninginnencellen op Nicot houder
- voor het niet gebruik van de openingen worden ook 3 zwarte PVC dichtingsdoppen
bijgevoegd.
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ONDERDELEN DB Combi MP343
KAMER
Is opgebouwd uit 4 monteerbare wanden :
- een voorzijde met ingebouwde schuifopening
- een achterzijde met ronde invliegopening
- 2 identieke lange zijwanden
- Zwarte PVC dichtingsdop om de vliegopening van 1 niet gebruikte lange zijkant te dichten
- 3 vlieggatrondjes met 4 standen (dicht, werksteropening, koninginnenopening, open). Bij de
koninginnenopening kunnen darren NIET buiten
- 3 folies van 0.5 mm dikte met opening net onder de gaten in het deksel (2x 140x280 mm en
1x 86x280). De openingen worden enkel gebruikt bij het invoeren van moeren in gesloten
dop of bij het voederen (inwinteren) met voederbakje bovenop.
- 2 inox kamijzers voor 12 ramen

MONTAGE VAN DE DELEN:
Zet de achterzijde met de buitenzijde naar beneden op een vlakke bodem en schuif de beide
zijstukken in de verbindingsopening. Hou daarbij rekening wat onder en boven is in de kamer
(vlieggaten aan de onderzijde). Schuif daarna de voorzijde op deze zijkanten.

Bevestig de kamijzers mooi in het midden, op de daarvoor voorziene plaats (inham), met de inox
schroeven. Bevestig de vlieggatrondjes op voorzijde (op schuif), op achterzijde en 1 zijkant. Er is
daar een merkgaatje voorzien waar de schroef juist moet komen. Bij juiste bevestiging komt de
grote opening exact overeen met de opening in de wand (ook bij de schuif in dichtstand op de
bodem).

Dicht het vlieggat van de niet gebruikte zijkant met de bijgevoegde zwarte PVC dichtingsdop.

FOLIES
Op de kweekkamers komen 3 folies 2x 140x280 mm en 1x 86x280 mm.
Ze zijn voorzien van ronde openingen die juist onder de invoer/voedergaten van het deksel
liggen. Voor het invoeren van een rijpe dop via het deksel, moet het onderliggende gat in de
folie worden open gezet. Je kan de dop invoeren vanop het Nicot voetje of in een Nicot
beschermkapje.

De verschillende folies moeten goed aansluiten op de randen van de voederschotten om het
ontsnappen van bijen zoveel mogelijk te vermijden.
Een handige werkwijze om ze eenvoudig te gebruiken en ook op hun plaats te houden, is ze
achter op de kastsponning vast te zetten met een goed klevende tape.

TAPE

VOEDERSCHOT
Het voederschot werd gemaakt op de breedte van 2 ramen en is voorzien van 2 kamers aan elke
zijde bereikbaar voor de bijen daar.
Bestaand uit :
- 2x voederschot in EPS
- 2x PVC afdekplaatje van 0.5 mm met invoeropening Nicot moerkooitje
- 1x PVC verdeelplaat van 0.5 mm voor het gebruik met vloeibare voeding
Er moet een kamer zijn voor ieder kweekvak. Doordat er totaal 4 (2x2) kamers zijn voor 3
kweekvakken, wordt 1 bijenopening van 1 voederschot dichtgeplakt (niet toegankelijk voor de
bijen) met sterke tape.

De opening waar de bijen doorheen gaan werd gemaakt op de maat van de standaard witte pvc
moerroosters. Wie dat wenst kan er eentje snijden en met duimspijker in de opening bevestigen
om te beletten dat de moer gaat leggen in de voederruimte.

FOLIE
De voederschotten zijn voorzien van 2 folies, scharnierend bevestigd op een L ijzertje.
Ze zijn voorzien van een opening waar gemakkelijk een Nicot moerkluisje in kan gehangen
worden.

