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70% kompensacija
Paraiškos priimamos iki 

2022 m. vasario 21 d.

70% kompensacija

NEPRIKLAUSOMAI  nuo bičių šeimų kiekio – aviliai (iki 10 vnt).
20 ir daugiau bičių šeimų – metalinis inventorius už 2250€!
47 ir daugiau bičių šeimų – avilių transportavimo įrenginiai 
(priekabos, krovimo inventorius).
Vienu metu galima teikti paraiškas pagal kelias priemones.

Kreipkitės, mes Jums padėsime!

Paraiškos formą  galite rasti internetiniame puslapyje 
WWW.WILARA.LT  ir  UAB „WILARA“ biure: Birutės g. 5, PRIENAI

Jums pasiruošę padėti: 
Aviliai:

Roma, mob.tel. +370 650 79083, el.p. wilara@wilara.lt      
Įranga: 

Violeta, mob.tel. +370 640 77406, el.p. violeta@wilara.lt
Avilių transportavimo priemonės, refraktometrai,  

svarstyklės, garintuvai, stebėjimo kameros 
Artūras, mob.tel. +370 615 56765, el.p. arturas@wilara.lt

Papildomas: mob.tel. +370 698 76083
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ĮŽANGA

Ir vėl  - paramos! 
Vienu metu galima teikti paraiškas pagal kelias priemones!

Bičių šeimų atnaujinimas /aviliai/
Ši priemonė skirta remti naujų avilių įsigijimą. Ja gali pasinaudoti bičių laikytojai, nepriklausomai nuo  turimo  bičių šeimų skaičiaus.  
Galima įsigyti iki 10 avilių, bet ne daugiau, kaip 50% nuo deklaruotų bičių šeimų.
Visa aviliams skirta parama pasinaudosite, jei avilys kainuos ne mažiau kaip: 142.86€ be PVM ar 172.86€ su PVM.

Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų dalį rinkoje 
Be kitų tikslų, ši priemonė yra skirta remti bitininkavimo inventoriaus įsigijimą. 
Šia galimybe gali pasinaudoti bičių laikytojai, deklaravę 20 ir daugiau bičių šeimų.

NAUJOVĖ!
Galima pretenduoti įsigyti kelis skirtingos paskirties gaminius vienu metu iš žemiau pateikto sąrašo. 
Norint gauti maksimalią kompensaciją, Jūsų pirkiniai (vienas ar keli) turėtų kainuoti  ne mažiau, kaip 2250€ su pvm.
Pareiškėjas gali įsigyti:
• rankinį medsukį, elektrinį-rankinį medsukį, elektrinį medsukį; 
• nerūdijantį atakiavimo stalą, korių atakiavimo įrangą;
• nerūdijantį vaško lydytuvą, elektrinį vaško lydytuvą; 
• nerūdijančio plieno medaus laikymo-nusodinimo talpyklą 
   arba talpyklų komplektą, nusodinimo-skaidrinimo talpyklą;
• bičių duonos pašalinimo iš korių mašiną, bičių duonos 
   džiovyklą ir dekristalizatorių, žiedadulkių džiovyklą; 
• slėginį medaus filtrą, kaskadinį pašildomo medaus koštuvą; 

Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas
Pagal šią priemonę įsigyti platformas ar avilių pakrovimo-iškrovimo priemones gali  bičių laikytojai, turintys ne mažiau kaip 
47 bičių šeimas. 
Pasinaudosite visa galima parama, jei priemonė kainuos ne mažiau, kaip 553€ su pvm.
Vienam pareiškėjui kompensuojama tik vieno avilių transportavimo įrenginio ir (ar) vieno jo priedo įsigijimas.
Bet kuris pirkinys gali būti ir brangesnis, tačiau pirkinio kainos dalis, viršijanti nurodytą,  nebus kompensuojama. Perkant pigesnį daiktą, bus 
kompensuota tik  70 % pirkinio vertės. 

• oru kaitinamą medaus-vaško atskirtuvą; elektrinę medaus-vaško 
   centrifugą;
• medaus ar sirupo siurblį, medaus dekristalizatorių;
• elektronines svarstykles, išmaniuosius avilius, bityno stebėjimo įrangą 
   (kamerą);
• refraktometrą, medaus refrakto poliarimetrą, medaus spalvos 
   fotometrą, mikroskopą;
• oksalo rūgšties garinimo komplektą; 
• oro pūtiklį. 

Šįmet liko reikalavimas su paraiška pateikti 3 komercinius pasiūlymus, išskyrus gaminiams, kuriuos tiekia vienintelis tiekėjas. Kaip tai įrodyti, 
taisyklės nenurodo.

Pretenduoti į paramą gali bičių laikytojai, kurių bičių šeimos  užregistruotos Ūkinių gyvūnų registre iki einamųjų bitininkystės metų spalio 31 d. 
ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdą įregistravę valdytojai.

Negali pretenduoti:
• dalyvaujantieji ankstyvo pasitraukimo iš žemės ūkio gamybos programoje ar  jų sutuoktiniai;
• kam 2021metais buvo skirta parama, bet ja nepasinaudojo, t. y. nepateikė mokėjimo prašymo;
• Kas yra įsigiję tos pat paskirties inventorių pagal bet kurią žemės ūkio rėmimo programą 2007 – 2021 metais. 

Mieli Bičiuliai, gavę patvirtinimą iš NMA apie paskirtą paramą, nedelskite mus informuoti, kad galėtume laiku 
įvykdyti Jūsų užsakymą!
Prekių, išskyrus platformas, atvežimas nurodytu adresu – nemokamas.

Pagarbiai, 
Gediminas Olsevičius

Šis katalogėlis nėra komercinis pasiūlymas. Pasirinkę norimą prekę, kreipkitės į mūsų konsultantus, kurių kontaktai 
nurodyti katalogėlio viršelyje.

Jei šiame katalogėlyje nerasite Jums tinkamos įrangos, vis tiek kreipkitės – spręsime Jūsų rūpestį kartu.
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Viename avilio gale išpjauta papildoma laka, kuri 
pagerina ilgo lizdo ventiliaciją. Ji gali būti panaudota 
naujai šeimelei atskirti nuo pagrindinės šeimos (atski-
riama diafragma).

Medinis avilys KLASIKA-16  
Medinis avilys KLASIKA-16  bedugnis

Medinis avilys KLASIKA-22  
Medinis avilys KLASIKA-22  
su šoninėm durelėm ir segmentiniu rėmeliu 
 

TRADICINIAI MEDINIAI AVILIAI

MEDINIAI AVILIAI

10 rėmų avilys MTL
Armuotas 10 rėmų avilys  

Į kiekvieną armuoto avilio aukštą 
yra įdėta po du plieninius vainikus. 
Nukritęs ant kieto paviršiaus toks 
aukštas nesuskyla į gabalus, bet 
patikimai išlaiko savo formą.

Šių avilių privalumai:  
• gera šiluminė izoliacija; • atsparumas drėgmei;  
• lengvumas, ypač svarbus kopinėjant medų, maiti-
nant ar pervežant bites;  
• ilgaamžiškumas, kurio beveik neveikia atmosferos 
reiškiniai;  
• tvirta ir stabili konstrukcija;  
• visų elementų tarpusavio suderinamumas.

Aukštinis medinis
10 rėmų avilys 

Aukštinis medinis
12 rėmų avilys

 

Sienelės storis 25 mm

Aukštinis medinis
FN 10 rėmų avilys 

Aukštinis medinis
FN 12 rėmų avilys

Aukštinis medinis 
MDF 10 rėmų avilys

Aukštinis medinis 
MDF 12 rėmų avilys

 

Aukštinis medinis 
vienasienis  
10 rėmų avilys

Lauko sienos dažomos akriliniais dažais. 
Dugnas impregnuojamas specialia mastika.  
Avilyje lengvai telpa dvi medudės ir viršutinė pagalvė.
Avilio dugnas ir lizdas gaminami iš 25mm storio lentų, o lauko sienos - 18mm. Įmanoma neatidarant stogo 
išvalyti dugną ar pakišti po lizdu porėmį. Šilumą izoliuoja drėgmei pralaidi izoliacinė medžiaga.

AUKŠTINIAI POLISTIRENINIAI AVILIAI

AUKŠTINIAI MEDINIAI AVILIAI

Išorinė MDF plokštė atspari atmosferos poveikiui, jos nereikia 
dažyti. Vidinės sienelės - drėgmei atspari beržo fanera. 

Vidinės sienelės - drėgmei atspari beržo fanera.  
Išorė - spygliuočio lentelės.

Vidinės ir išorinės sienelės - drėgmei atspari beržo fanera.

Komplektacija gali būti keičiama pagal pirkėjo pageidavimą. 
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ATAKIAVIMAS

ATAKIAVIMO STAKLĖS 
19001 Atakiavimo staklės AWO-1 be stalo   
19003  Atakiavimo staklės „AWO-1“, su tvirtu Premium stalu  
 (1250, su giliu krepšiu atakučiams ir ratukais) 
19004 Atakiavimo staklės „AWO-1“, su tvirtu Premium stalu  
 (1500, su giliu krepšiu atakučiams ir ratukais)  
    

PASTABA: 
visi atakiavimo stalai ir dangčiai pagaminti iš  

maistinio rūgštims atsparaus nerūdijančio plieno.
Baigus atakiavimą, stalas uždengiamas šildomu 
dangčiu ir paliekamas 3-4 valandom. Nuo šilumos su-
skystėjęs medus lengvai nuvarva žemyn, o atakučiai 
lieka beveik sausi.

19001

19003
19004

120743
120753

Rotacinės atakiavimo staklės AWO-1 skirtos įvairaus pločio ir storio korių atakiavimui. 
Šis gaminys sukurtas ir gaminamas UAB „Wilara“. Dideliu greičiu besisukantys šepe-
čiai-frezos nubraukia korio dangtelius ir išlygina korį, nepažeisdami likusių korio akelių. 
Lyginant su analogais yra žymiai tylesnės ir labiau tausoja medines rėmelių dalis.

12048

120481
120485

120491
120481 Atakiavimo staklės „TL“ (230 V, su automatiniu
 rėmelių padavimu ir elektriniais peiliais)
120485 Atakiavimo staklės „TL“ (400 V, su uždara
 peilių šildymo sistema ir siurbliu)
12048 Atakiavimo staklės „TL“ (230V, su rankiniu
 rėmelių padavimu ir garu šildomais peiliais)
120491  Rankinės atakiavimo staklės LG ROLL
12050  Rankinės atakiavimo staklės  „TL“  
 (1800 W elektrinis garo generatorius) be stalo 
120476 Rankinės atakiavimo staklės  „TL“  
 (1800 W elektrinis garo generatorius) su stalu 
 12050

120476

NERŪDIJANTYS ATAKIAVIMO STALAI
120742 Atakiavimo stalas „LT“ PREMIUM (Tvirtas,  
 1250 mm su giliu krepšiu atakučiams,  
 ratukais ir reguliuojamu aukščiu) su dangčiu 
120752 Atakiavimo stalas „LT“ PREMIUM (Tvirtas, 1500 mm  
 su giliu krepšiu atakučiams, ratukais ir reguliuojamu  
 aukščiu) su dangčiu
120743  Atakiavimo stalas „LT“ PREMIUM,  
 su šildančiu dangčiu (1250 mm) 
120753  Atakiavimo stalas „LT“ PREMIUM,  
 su šildančiu dangčiu (1500 mm)
120680 Atakiavimo stalas „TLS“, su dangčiu (1500 mm)
120730  Atakiavimo stalas „TLS“, su dangčiu (1000 mm)

Komplektacija gali būti keičiama pagal pirkėjo pageidavimą. 

120680
120730

120742
170752



5 

2022

5 

MEDSUKIAI

121116 
121126  

MEDSUKIAI „OPTIMA“ serija TANGENTINIAI

Optimalus kainos ir kokybės santykis

SU RANKA VARTOMOMIS KASETĖMIS

121117 
121127  

121117 Elektrinis medsukis „OPTIMA“  
 D 600 (4/8R, 12V/220V/250W) 
121127 Rankinis-elektrinis medsukis  
 „OPTIMA“ D 600 (4/8R, 12V/220V/250W) 

121116 Elektrinis medsukis „OPTIMA“  
 D 600 (4/8R, 12V/220V/250W)
121126 Rankinis-elektrinis medsukis  
 „OPTIMA“ D 600 (4/8R, 12V/220V/250W)

TANGENTINIAI MEDSUKIAI  „KLASIKA“
4/8 RĖMŲ

12111
12112

Tangentiniai 4-ių rėmų medsukiai, tiek rankiniai, tiek elektri-
niai, labai populiarūs tarp mėgėjiška bitininkyste užsiimančių 
bitininkų, turinčių iki 20 šeimų. Jie ekonomiški, tinka visų 
rūšių medui. Sukant korius tangentiškai, rėmus kita puse 
reikia apsukti rankomis. Medsukio dugnas – kūginis, su įvore 
viduryje. Išleidimo sklendė Ø 38 mm, visa metalinė. Būgnas ir 
rotorius pagaminti iš rūgštims atsparaus nerūdijančio plieno 
0H18N9. Rankinė pavara sliekinė, su aplenkimo mova ir stab-
džiu; veleno atrama – slydimo įvorė. Elektrinės pavaros galia: 
250W / 12V / 220V. Sūkių reguliavimas pakopinis, spaudant 
mygtukus. Rotoriaus tinklo tankumas 20x40 mm, vielos storis 
3 mm. Būgno skersmuo 60 cm.

12111 Elektrinis medsukis „KLASIKA“ D 600  
 (4/8R, 12V/220V/250W)  
12112 Rankinis-elektrinis medsukis „KLASIKA“ D 600  
 (4/8R, 12V/220V/250W)   
 

„OPTIMA“ serijos 
medsukiams 
suteikiama 

3 metų 
garantija

„KLASIKA“ serijos 
medsukiams 
suteikiama 

5 metų 
garantija
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12115 Tangentinis elektrinis medsukis D 600 (4/8R, 12V/230V/350W)            
12116 Tangentinis rankinis-elektrinis medsukis D 600 (4/8R, 12V/230V/350W)         
12117 Radialinis 20MR, su 4 įkabinamomis kasetėmis, elektrinis D 600 (12V/230V/350W)   
12118 Radialinis 20MR, su 4 įkabinamomis kasetėmis, rankinis-elektrinis D 600 (12V/230V/350W)  
             

MEDSUKIAI

„PREMIUM“ SERIJOS KASETINIAI AUTOMATINIAI MEDSUKIAI

121321
121322

121541

MEDSUKIAI „LOGAR“

„PREMIUM“ SERIJOS TANGENTINIAI MEDSUKIAI

121217
121216

121125
121124

121124 Tangentinis elektrinis medsukis „LOGAR“ D 520 (4/8 R, 230V/110W, be ašies)
121125 Radialinis 20MR, su 4 įkabinamomis kasetėmis, elektrinis, D 630 (230 V/110W)
121216 Kasetinis elektrinis, automatinis, medsukis „LOGAR“ medudiniams koriams D 630, 8 MR (230 V/110 W)
121217 Kasetinis elektrinis, automatinis medsukis  „LOGAR“ D 760 (4/8R, 230 V/180W)

121541 Kasetinis automatinis elektrinis medsukis  
 PREMIUM, D 800 (4/8R, 230V/ 550W)

„PREMIUM“ SERIJOS RADIALINIAI  
AUTOMATINIAI MEDSUKIAI

121321 Radialinis automatinis elektrinis  
 medsukis PREMIUM, D 800 (230V, 18/30R)
121322 Radialinis automatinis elektrinis  
 medsukis PREMIUM, D 900 (230V, 24/42R)

Ypač kokybiški.
Su užapvalintais dugnais.

„PREMIUM“ serijos 
medsukiams 
suteikiama 

7 metų 
garantija
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MEDSUKIAI

121520
121620

RADIALINIAI MEDSUKIAI

121320
121420

121320 Radialinis elektrinis medsukis „PROFI“ D 800,  
 automatinis (220V/750W, 18/30R)    
121420 Radialinis elektrinis medsukis „PROFI“ D 900,  
 automatinis (220V/550W, 24/42R)    
121520 Radialinis elektrinis medsukis „PROFI“ D 1000,  
 automatinis (220V/750W, 36/42R) 
121620 Radialinis elektrinis medsukis „PROFI“ D 1200,  
 automatinis (220V/750W, 56/56R)

12107 Radialinis elektrinis medsukis D 600,  
 su įkabinamomis kasetėmis* 
 (radialinis 20MR / tangentinis 4/8R, 220/12V)   

* kasetės į komplektą įskaičiuotos
12107

121540 Kasetinis elektrinis medsukis „PROFI“ D 800,  
 automatinis (220V/370W, 4/8R)   
121550 Kasetinis elektrinis medsukis „PROFI“ D 1000,
 automatinis (220V, 370W, 6/12R)    
121560 Kasetinis elektrinis medsukis „PROFI“ D 1000,  
 automatinis (220V/550W, 8/16R)    
121570 Kasetinis elektrinis medsukis „PROFI“ D 1200,  
 automatinis (220V/550W, 8/16R)  
121580 Kasetinis elektrinis medsukis „PROFI“ D 1200,  
 automatinis (220V/750W, 12/24R)    
 

KASETINIAI, SU AUTOMATIŠKAI BESIVARTANČIOMIS KASETĖMIS,  
MEDSUKIAI KASETINIAI 220 V MEDSUKIAI

12131
12151

121540
121550
121560
121570
121580

121556

12131 Kasetinis elektrinis medsukis D 800,  
 automatinis (12V/220V, 280W, 4/8R)             
12151 Kasetinis elektrinis medsukis D 1000,  
 automatinis (12V/220V, 350W, 6/12R)

KASETINIAI AUTOMATINIAI 12 V / 220 V MEDSUKIAI

KASETINIAI-RADIALINIAI MEDSUKIAI

 121556 Kasetinis - radialinis elektrinis medsukis „PROFI“  
 D 1000, automatinis (220V, 750W, 6/12R)   
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12192 12194
122535

VAŠKO ATSKYRIMO NUO MEDAUS ĮRANGA

12256 Kaskadinis medaus koštuvas su vandens marškiniais (3 kW / 230V) (1400x770x350 mm)(talpa 200 kg)
122561 Kaskadinis medaus koštuvas su vandens marškiniais (3 kW / 230V) (1400x770x350 mm) (talpa 200 kg,  
 termoizoliuotas)
12255 Kaskadinis medaus koštuvas su spiraliniu šildymu (2 kW / 230 V)  (1400x800x280 mm)
12250 Kaskadinis medaus koštuvas  „TL”  su spiraliniu šildymu (0,52 kW / 230 V) (1500x410x300 mm)
12251 Kaskadinis medaus koštuvas  „TL”  su spiraliniu šildymu (0,44 kW / 230 V) (1000x410x300 mm)

161031

12250
12251

12255

12256
122561

16103

16104

161032

ORU KAITINAMI MEDAUS-VAŠKO ATSKIRTUVAI

120735

122535 Medaus – vaško separatorius „TL“ (W4850),  
 skersmuo Ø900 mm; galia 0,55 kW / 230 V, 1320x1000x1360 mm, našumas 150 kg/val., 360 min-1
12192 Centrifuga „Q“, 30 l talpos, 0,37 kW / 230 V, iki 800min-1 (C100)

12070 Medaus centrifuga „TL“ 550 W / 230 V (820x600x710 mm),  
 komplektas su dviem nailoniniais filtrais  

16103  „FRITZ” (2 kW/230V, talpa 40 kg korių, T max 1100 C)           
161031 „LOGAR“, su kojomis   
 (2,5kW/230V, talpa 30 kg korių, su termoizoliacija, T max 900 C)
120735 „ABE“ (1000mm ilgio, talpa 120 kg, 230V/2,65kW, T max  1200 C)           
16104  „DANA API MELTER“ (talpa 120 kg, 2,65 kW, T max 1100 C)          
161032  „TL mini“ (1 kW/230 V, talpa 15 kg)   
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12147

12148

MEDAUS/SIRUPO SIURBLIAI

12143 Medaus siurblys  „TL“ (230 V / 0,37 kW, su inverteriu)
121431 Medaus siurblys  „TL“ (230 V / 1.5 kW, su inverteriu)
121410 Medaus siurblys  „Compact TL“ (400 V / 0,37 kW, be inverterio)
12147 Medaus siurblys  „ML 60“
12148 Pramoninis medaus siurbys (iki 1920 kg/val)
12149 Medaus siurblys  „Q“ (siurbiantis/stumiantis)

12143121431

12144 Sirupo siurblys „W“

Su vidaus degimo varikliu. Našumas iki 1500 kg/val.
Komplekte yra 3m siurbimo ir 4m išpilstymo žarnos.
Su ratukais, patogus transportuoti bityne.

12149

11105 11106
11110

11112

11116

11110  Medaus siurblys - dozatorius „TL“ su padu
11112  Medaus siurblys - dozatorius “TL” su Ø 60 cm besisukančiu stalu
11116  Daugiafunkcinis medaus siurblys – dozatorius „OPTIMA“
11106  Medaus siurblys-dozatorius „Dana Api Matic 1000“
11105  Medaus siurblys -dozatorius „Dana Api Matic 2000“
111061  Medaus siurblys -dozatorius „Dana Api Matic 1000“  
 su Ø45 cm besisukančiu stalu

111061

121410

12144
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160391

16028
160281

16028 Elektrinis garinis vaško lydytuvas su integruotu garo generatoriumi  „TL“ (1000 mm, 6kW/400V) 
160281 Elektrinis garinis vaško lydytuvas su integruotu garo generatoriumi  „TL“ (1500 mm, 6kW/400V) 
16018 Elektrinis garinis vaško lydytuvas-sterilizatorius su pašiltintomis sienelėmis (Ø 63 cm, 2.5kW/230V)
160391 Elektrinis garinis vaško lydytuvas „WP“ su presu,  3kW/230V, talpa 40 l
160321  Garinis vaško lydytuvas „TL“ su garo generatorium (70ltr, 50cm)    
   

VAŠKO LYDYMAS

Vaško lydymo įranga pagaminta iš nerūdijančio plieno.

160282

16031 Garinis vaško lydytuvas  „L“, apšiltintomis sienelėmis  
 (su kojomis ir su dujiniu degikliu, talpa 10 - 20 vnt. Dadano rėmelių, vidiniai išmatavimai: 45 x 38 x 45 cm)               
160282 Garinis vaško lydytuvas „TL100“ (plonasienis, telpa 100 Dadano korių, su dujiniu degikliu)
16022  Garinis vaško lydytuvas  „L“, su kojomis, vidiniai matmenys 53x37,5x44 cm   
16023     Vaško lydytuvas - sterilizatorius „S“, vidiniai matmenys: 33x53x49 cm 
160231 Garinis vaško lydytuvas  „S“ (su kojomis ir dujiniu degikliu)   
16024  Garinis vaško lydytuvas  „L“, su dujiniu degikliu, be kojų, vidiniai matmenys: 44,5x29x33 cm
16026 Garinis vaško lydytuvas  „TL28“ (plonasienis, telpa 28 Dadano koriai, su dujiniu degikliu) 
16037 Garinis vaško lydytuvas  „TL100“ 14-kai rėmelių, (nerūd. pl.)

16031 16022
16023
160231

16024

16026

16037

16018160321
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ŽIEDADULKIŲ IR BIČIŲ DUONOS DŽIOVYKLOS  
BEI ATSKYRIMO NUO KORIŲ ĮRANGA

10932

10932   Bičių duonos pašalinimo iš  
 korių mašinėlė „Spragilas“ su  
 separatoriumi (nerūd. pl.)  
  

123535

123525
12364

123525  Bičių duonos džiovykla – dekristalizatorius „Optima“  su  
 nerūdijančio plieno stalčiais ir skaitmeniniu termoreguliatoriumi
12364  Bičių duonos džiovykla – dekristalizatorius „Optima“ su  
 nerūdijančio plieno stalčiais ir drėgmės kontrolės funkcija  

123535  Žiedadulkių džiovykla – dekristalizatorius „Mini“  
 su nerūdijančio plieno stalčiais ir skaitmeniniu  
 termoreguliatoriumi  

10931

BIČIŲ Duonos kūlimo mašina „BBM Profi“ 
109310  230 V 
10931 360 V   

Našumas iki 100 kg 
per valandą. 

Atskiria iki 99,5 proc. 
nuokulų. Duona ir 

nuokulos patenka į 
atskiras dėžes.

Mašina 
lengvai  

išardoma 
valymui

JAU
atskiriama iki  

100 proc. nuokulų.
Duona ir nuokulos  

patenka į atskiras dėžes. 
Našumas iki 30 kg  

per valandą.
Geriausia kokybė  

gaunama naudojant 
pirmamečius  

korius.

Išoriniai matmenys mm
Vidiniai matmenys mm
Bendras stalčių plotas m²
Žiedadulkių / duonos telpa kg
Temperatūros intervalas °C
Eksploatacinė galia W
Maksimali galia W
Įtampa V

„Optima“
590x540x1470
515x400x1035

5,3
74

20-45
170

2058
230

„Mini“
535x540x860
470x390x480

2,23
30

20-45
120

2024
230
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MEDAUS DEKRISTALIZATORIAI

12285  Medaus dekristalizatorius „LD” (250 W / 230 V)
12282  Medaus dekristalizatorius „Mėnulis“, galingumas: 2300 W / 230 V
12283  Medaus dekristalizatorius „Saulutė“, galingumas: 2300 W / 230 V
12281  Medaus lydytuvas „Dana Api Therma“ (Ø 21 cm), 350W
122811  Medaus lydytuvas „Dana Api Therma“ (Ø 25 cm), 370W
122812  Medaus lydytuvas „Dana Api Therma“ (Ø 28 cm), 400W
122813  Medaus lydytuvas „Dana Api Therma“ (Ø 53 cm), 1500W
122816  Medaus dekristalizatorius „Optima” (Ø 25 cm, 800W)
122817  Medaus dekristalizatorius „Optima” (Ø 33 cm, 1000W)
122818  Medaus dekristalizatorius „Optima” (Ø 50 cm, 1600W)
12261  Termostatas „Dana api Therma I“, Ø 320 mm, 550W
12262  Termostatas „Dana api Therma II“, Ø 45 cm, 1000V
12265  Termostatas „Optima” Ø 200 mm, 230V, 50W
12319  Fasavimo indas – dekristalizatorius (29 litrų talpos),  
 galia 150 W / 230 V, 30-55°C

122762  50 l, 400 V
122792  150 l, 400 V
122802  200 l, 400 V
122763  50 l, 230 V
122793  150 l, 230 V
122803  200 l, 230 V

12262

12282 12283

12285

122763

122811 122812 122813 122817 122818

12265

Automatinis kreminio  
medaus maišytuvas –  
dekristalizatorius
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TALPOS MEDUI

123862  100 kg, Ø 40 cm, H 62 cm
123863  170 kg, Ø 52 cm, H 61 cm
123865  200 kg, Ø 52 cm, H 76 cm
12378  280 kg, Ø 52 cm, H 100 cm

Nerūdijančio plieno medaus laikymo - nusodinimo talpykla su užapvalintu 
dugnu, sandariu dangčiu, rankenomis ir nerūdijančio plieno sklendėmis „S“

12284  50 ltr, 30 0C - 55 0C, 175W/230V
122841  70 ltr, 30 0C - 55 0C, 250W/230V
122842  100 ltr, 30 0C - 55 0C, 440W/230V
122843  200 ltr, 30 0C - 55 0C, 520W/230V

12287  70 ltr, 0 0C - 80 0C, 2kW/230V su vandens marškiniais
12288  150 ltr, 0 0C - 80 0C, 2kW/230V su vandens marškiniais

Šildoma nerūdijančio plieno medaus laikymo - nusodinimo  
talpykla su rankenomis ir nerūdijančio plieno sklendėmis 

12276  50 ltr, 0,18kW/400V
12277  70 ltr, 0,25kW/400V
12278  100 ltr, 0,55kW/400V
122761  50 ltr, 0,18kW/230V
122771  70 ltr, 0,25kW/230V
122781  100 ltr, 0,55kW/230V

Nerūdijančio plieno medaus laikymo - nusodinimo talpykla  
su automatiniu maišytuvu ir nerūdijančio plieno sklende

123810  50 ltr, Ø 40 cm, H 44 cm
123812  70 ltr, Ø 40 cm, H 61 cm
123814  100 ltr, Ø 50 cm, H 61 cm
123816  150 ltr, Ø 50 cm, H 73 cm
123818  200 ltr, Ø 60 cm, H 73 cm

Nerūdijančio plieno medaus laikymo - nusodinimo talpykla  
su rankenomis ir nerūdijančio plieno sklende „TL“

123834  50 ltr, Ø 40 cm, H 44 cm
123822  70 ltr, Ø 40 cm, H 61 cm
123824  100 ltr, Ø 50 cm, H 61 cm
123826  150 ltr, Ø 50 cm, H 73 cm
123828  200 ltr, Ø 60 cm, H 73 cm

123836  50 ltr, Ø 40 cm, H 59,5 cm
123837  70 ltr, Ø 40 cm, H 76 cm
123838  100 ltr, Ø 50 cm, H 76 cm
123839  150 ltr, Ø 50 cm, H 91 cm

Nerūdijančio plieno medaus laikymo - nusodinimo talpyklos  
„PREMIUM“ su sandariu dangčiu, ir kūginiu dugnu

12278

122842

123814

12287

Nerūdijančio plieno medaus laikymo - nusodinimo talpyklos „TL“ su filtru, 
dangčiu, rankenomis ir nerūdijančio plieno sklendėmis

123824

123862

123836
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AKUMULIATORINIS ORO PŪTIKLIS

PLOKŠČIOS PLATFORMOS AVILIAMS PERVEŽTI IR LAIKYTI

Į PRIEKABĄ ĮSTATOMOS PLATFORMOS

16210
16215

162210
162250

162210 Platforma aviliams pervežti ir laikyti, plokščia, su transportavimo rėmu (300x200cm)  
162250 Platforma aviliams pervežti ir laikyti, plokščia, su transportavimo rėmu (450x200cm) 

16210 Platforma, aviliams pervežti ir laikyti (300x200cm) 
16215 Platforma, aviliams pervežti ir laikyti (450x200cm) 

BIČIŲ ŠEIMŲ KROVIMO INVENTORIUS IR MECHANIZMAI
105212 „RIKŠA U“ universalus vežimėlis avilių transportavimui (su įrankių dėže, platforma ir stalu) 
10519 Vienaratis karutis „Mono“ aviliams pervežti ir pakrauti   

Nepakeičiamas pagalbininkas darbuojantis bityne: ant viršutinio stalo galima pasidėti nukeltus aukštus ar me-
dudes; nuo apatinio pasiimti plėtimui reikalingus aukštus ar medudes; ant papildomo skersinio patogu sukabinti 
plėtimui skirtus, įvaškintus rėmelius ir įrankių dėžę. Imant medų, atsivežam tuščius aukštus ar medudes, o parsi-
vežam pilnus. Įrankių dėžės turinys į komplektą neįeina.

105212

Realus gaminys gali kažkiek skirtis nuo pavaizduoto nuotraukoje.
10519

113313

113313  Akumuliatorinis oro pūtiklis DUB186ZX1 su priedais:
 ilgas + trumpas vamzdžiai, 18V, 3,2m³/min, 5,8 kPa,  
 1,6 kg + akumuliatorius 18V, Li-Ion 5.0Ah +įkroviklis

Padidintas oro rautas efektyvesniam darbui.  
Puikiai tinka nupūsti bites nuo korių.
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15004
15031

15000 150001 PLIUS 15001

MEDAUS DRĖGMEI MATUOTI

12330  Refraktometras medaus drėgmei matuoti RHF-25
123301  Optinis refraktometras ATAGO „MASTER-HONEY/BX“
123302  Optinis refraktometras „Brix (°Bx)“ cukringumui ir drėgmei matuoti (su prizmės apšvietimu)
123303  Optinis refraktometras „Brix (°Bx)“ cukringumui ir drėgmei matuoti (be prizmės apšvietimo)
12332  Skaitmeninis refraktometras ATAGO “PAL-22S”

12330
12332

123301

123302

15000   Oksalo rūgšties garinimo komplektas “SUBLIMOX”
15001PLIUS  Oksalo rūgšties garinimo komplektas “Sublimox” (su atidaromu dangteliu)
15001   Oksalo rūgšties garinimo komplektas „Varrox Verdampfer“ (12 V, 150 W)
15031   Karšto oro pūtiklis oksalo rūgščiai
15004   Oksalo rūgšties garintuvas „Varovalis“ (12 V, 150 W)

OKSALO RŪGŠTIES GARINTUVAI

150221  Difuzorius „Vita DM“
1502201  Difuzorius „U“ be dujų balionėlio 150221

1502201
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10904
10905

BITYNO STEBĖJIMUI

109071  Burrel Edge HD kamera 1-10 nuotraukų, SD kortelė , maks. 32 GB, atstumas 25 m.,  
 rezoliucija 12 Mp, vaizdo įrašas 1080p@30 kadrų per sekundę
109073  Burrel S12 HD +SMS Pro kamera, palaikanti 2G, 3G, 4G ryšį, 1-10 nuotraukų, SD kortelė ,  
 maks. 32 GB, atstumas 25 m., rezoliucija 12 Mp, vaizdo įrašas 1080p@30 kadrų per sekundę

Ypač plačios X-LOG svarstyklių panaudojimo galimybės:
- Nuo vienos sms žinutės su avilio svoriu ir aplinkos temperatūra iki  
   keliasdešimt skirtingų parametrų, įskaitant klimato stotelę ir avilio  
   vidaus temperatūrą, duomenis persiunčiant ir išsaugant (iki 10 metų)  
   specialioje programoje;
- Veikia nuo -250C iki +500C;
- Akumuliatoriaus nereikia pakrauti iki 10 metų;
- Atsparumo aplinkos poveikiui klasė - IP67 (galima be baimiės laistyti vandeniu);
- Svėrimo ribos iki 200kg, 10g tikslumu.

10904  Svarstyklės XLOG BEE LIGHT 
10905  Svarstyklės XLOG BEE STANDARD

12340

12395

12398

12399

12395  Avilių svarstyklės „TL OPTIMA“
12399  Avilių svarstyklės „TL KLASIKA“
12340  Avilių svarstyklės „TL PREMIUM“
12398  Avilių svarstyklės „Apiloger“

„TL OPTIMA“ – cinkuoto plieno rėmas, maks. apkrova– 150 kg, tikslumas– 10 gramų, naudojami apvalūs maitinimo ele-
mentai 6 x AA (trukmė iki 4 mėnesių); informaciją siunčia SMS žinute – 1 kartą per parą nustatytu laiku 20:30. Naudojama 
išankstinio apmokėjimo SIM kortelė, signalizacija nukėlus avilį – yra.
„TL CLASSIC“ –  iš cinkuoto plieno,  stalviršis – plastikinis, maks. apkrova – 150 kg, tikslumas – 10 gramų, akumuliatorius 
gelinis 9Ah / 12V DC, įkraunama kas 3 savaitės, įkroviklis pridedamas. Išankstinio apmokėjimo SIM kortelė, informaciją 
siunčia: a) SMS žinutėmis b) talpina į nemokamą duomenų serverį c) nuskaitomas ekranėlyje. Trys  darbo režimai: 1, 2 arba 3 
matavimai per dieną, atmintyje laiko paskutinius 5-ių matavimus. Signalizacija nukėlus avilį – yra.
„TL PREMIUM“
Iš nerūdijančiojo plieno. Apkrova iki 150 kg. Skiriamoji geba ±10 gramų. Akumuliatorius gelinis 9Ah / 12V. Intervalai tarp 
įkrovimų apie  3 savaitės – įkroviklis pridedamas. Naudojama išankstinio apmokėjimo SIM kortelė. Informaciją siunčia: SMS 
žinutėmis, talpina į nemokamą duomenų serverį (tam reikia užsiregistruoti per www.wagi.lyson.com.pl.) arba nuskaitomas 
ekranėlyje. Galimi 1, 2 arba 3 matavimai/dieną. Turi apsaugos nuo vagystės funkciją, – pavojaus žinutė MASS LOSS (svorio 
kritimas). Atmintyje saugo paskutinius 20 matavimų. Leidžia prijungti išorinius oro temperatūros ir drėgnumo daviklius.

Baterijos veikimas apie 
60 dienų. Svorio, lauko 
temperatūros ir santykinės 
lauko drėgmės siuntimas 
SMS žinute.


