
VAXINLÄMNING
Utby Maskin 2022



• Fyll i en blankett för varje kolli. Sätt tejp över hela lappen så texten inte 
försvinner, eller lägg den i en plastficka. Det är fuktigt nu på hösten, så 
papper går lätt sönder och texten flyter ut.

• Fyll i en blankett som du behåller själv.

• Fyll i en blankett som du ger oss. Vi behöver uppgifterna när vi lämnar 
tillbaka vax och ramar.

• Vill du ha ditt vax särbehandlat, fyll då i ett intyg. Den lappen ger du till 
oss tillsammans med namnlappen. Ditt vax kommer då hanteras med 
övriga som lämnat intyg.

• Lägg ramar och vax i kartonger eller säckar. (LN-ramar passar väldigt 
bra i banankartonger) Har du mycket honung kvar i ramar och täckvax, 
så lägg det gärna i dubbla säckar så slipper både du och vi få bilarna 
fulla med honung.

• Max 20 kg/kolli. Kostar inget extra med fler kolli. Använder du stora 
kartonger så skär gärna ner dem så vi slipper transportera luft.



• Du ska få tillbaka dina egna, lämnade ramar. Brukar oftast fungera, 
men det händer att det blir fel. 

• Du får inte tillbaka ditt egna vax. Töreboda smälter ur ramarna, rensar 
vaxet och väger det sedan. Sedan får du tillbaka samma vikt i 
vaxkakor, i det format du skrivit på lappen.

• Är det något som inte stämmer när du får tillbaka dina ramar och vax 
så hör av dig till oss, så kontaktar vi Töreboda. De gör en anteckning 
om något avviker från det normala, t ex mycket honung i sändningen, 
vaxmott mm när de öppnar kartonger och säckar. Oftast kan vi reda ut 
vad som hänt.



Fyll i namn och adress 
TYDLIGT. Gärna e-post för 

fakturan

Totalt antal ramar  du lämnar

Mängden rent vax, smält och silat, 
färdigt att valsas till nya kakor. 

INTE vikten på täckvax eller utskurna 
ramar

Totala antalet kolli du lämnarVilket mått du vill ha tillbaka 
på vaxet. Vill du ha vax till 

hoffmanramar med spår så 
ange detta. Vill du sälja vaxet 

så skriv det här.

Lämnar du avtäckningsvax, så väger honungen i detta mycket mer än vad man kan tro, kan vara 50-70% 
av vikten. Bivax väger 0,9 kg/liter, honung 1,4 kg/liter.

Har du väldigt svarta ramar som varit med länge så blir det inte mycket vax från dessa. 
År med mycket ljunghonung kan det sitta mycket honung kvar i ramarna om man inte har utrustningen 

att få ur den med. Samma som täckvax, väldigt stor del av vikten är honung.

Fyll i och lämna denna blankett när du lämnar in ramar och/eller vax till rengöring och omsmältning

Avsändare: JAG SÄNDER:

Adress: Antal Ramar: st

Postadress: Vax i klump: kg

Telefonnr: Antal kolli: st

E-Post:

Markera med X villket rammått du önskar få tillbaka

Vid flera rammått ange ungefärlig andel (t ex hälften, 1/3-del osv)

Önskas vax till Hoffmanramar med spår, ange detta med

Lågnormal

HLS

Svea

HS

Norsk

3/4 Langs

Annat

Vaxinlämning till Utby Maskin

1 ex behåller du själv

1 ex till Utby Maskin

SÄRBEHANDLAT:

1 ex på varje kolli

Vill du ha ditt vax särbehandlat. Sätt 
ett kryss här och fyll blanketten där 
du intygar att du inte använt apistan

mm i din biodling


