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Iki 19 bičių šeimų –  aviliai;
Nuo 20 iki 39 bičių šeimų – metalinis inventorius;
40 ir daugiau bičių šeimų – pervežimo priemonės  
(priekabos, vežimėliai).

Paraiškos priimamos iki 

2019 m. vasario 4 d.Paraiškos priimamos iki 

2019 m. vasario 4 d.

Prekes, išskyrus priekabas ir platformas, pristatome nemokamai!
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2019Kreipkitės, mes Jums padėsime!

Mieli Bičiuliai,

Šis UAB „WILARA“ katalogas, parengtas pagal PARAMOS LIETUVOS Bitininkystės SEKTORIUI 2017–
2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO taisykles. Kaip ir pernai, priklausomai nuo 2018m. Spalio 31 
dieną ūkinių gyvūnų registre deklaruotų bičių šeimų skaičiaus, bičiuliai galės įsigyti po 5 avilius,   metalinį 
inventorių ar avilių transportavimo priemones.
Viskam suteikiama 70% kompensacija.
Pretenduoti į paramą gali įsiregistravę Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio 
valdą valdytojai arba besinaudojantys žeme pagal panaudos sutartį.
Negali pretenduoti:
•  dalyvaujantieji ankstyvo pasitraukimo iš žemės ūkio gamybos programoje ar  jų sutuoktiniai;
•  kam 2018 metais buvo skirta parama, bet ja nepasinaudojo, t. y. nepateikė mokėjimo prašymo ir neinfor-
mavo NMA;
Šis katalogas yra oficialus UAB “WILARA“ komercinis pasiūlymas. Pasižymėję       pageidaujamą 
pirkinį, nukopijuokite tą puslapį ir, kartu su paraiška, pateikite  Nacionalinei mokėjimo agentū-
rai (NMA). Komercinius pasiūlymus ir paraiškos formą taip pat galite rasti internetiniame puslapyje  
WWW.WILARA.LT  arba UAB „WILARA“ biure.
Šiemet 23-me taisyklių punkte naujai atsirado reikalavimas su paraiška pateikti 3 komercinius 
pasiūlymus, išskyrus gaminiams, kuriuos tiekia vienintelis tiekėjas. Kaip nustatyti, ar prekė 
atitinka šį požymį, nenurodyta. Šiuo klausimu siūlome kreiptis į NMA.
Kovos su varoze priemonių įsigijimo tvarka nepakito. Jos bus įsigyjamos per Bitininkų asociacijas. Jei 
nežinote kur kreiptis, Jūsų netenkina draugijoje keliami reikalavimai arba nepasiūlo pageidaujamos gydy-
mo priemonės, kreipkitės į mus - padėsime.
Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas
Pagal šią priemonę įsigyti priekabas, platformas ar avilių pakrovimo-iškrovimo priemones 
gali  bičių laikytojai, turintys ne mažiau kaip 40 bičių šeimų.
 
Pasinaudosite visa galima parama, jei pirkiniai kainuos ne mažiau, kaip:

Nr.
1.
2.

Kompensacija €,  
be PVM

900
320

Kaina, € 
be PVM  
1285,71
457,14

Kaina, € 
su PVM
1555,71
553,14

Pirkinio pavadinimas
Priekaba bičių aviliams transportuoti

Priedas avilių transportavimo įrenginiui 
(platforma, vežimėlis ir kt.)

Paraiškos priimamos iki 2019 m. vasario 4 d.

Ne daugiau 19 bičių šeimų –  aviliai;
Nuo 20 iki 39 bičių šeimų – metalinis inventorius;
40 ir daugiau bičių šeimų – pervežimo priemonės  
(priekabos, platformos, vežimėliai).

Pirkinys gali būti ir brangesnis, tačiau pirkinio kainos dalis, viršijanti nurodytą lentelėje, nebus kompensuoja-
ma. Perkant pigesnį daiktą, bus kompensuota tik  70 % jo vertės.
Vienam pareiškėjui kompensuojama tik vieno avilių transportavimo įrenginio ir (ar) vieno jo priedo įsigijimas.
Šios priemonės įgyvendinimas neremiamas, jei pareiškėjas gavo  paramą avilių transportavimo įrenginiui 
arba avilių transportavimo įrenginio priedams įsigyti pagal šią priemonę 2015-2018 metų laikotarpiu arba 
pagal Kaimo Plėtros  2007–2020 metų programos priemones.
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Bičių šeimų atnaujinimas (aviliai)
Ši priemonė skirta remti naujų avilių įsigijimą. Ja gali pasinaudoti bičių laikytojai, 
turintys ne daugiau kaip 19 bičių šeimų.
Visa aviliams skirta parama pasinaudosite, jei avilys kainuos ne mažiau kaip: 114,29 € be 
PVM ir 138,29 € su PVM.
Šios priemonės įgyvendinimas neremiamas, jei pareiškėjas gavo paramą naujiems aviliams arba avilių dalims 
įsigyti pagal šią priemonę 2015-2018 metų laikotarpiu arba pagal Kaimo Plėtros  2007–2020 metų pro-
gramos priemones.

Bitininkystės produktų kokybės gerinimas siekiant didinti jų dalį rinkoje 
/medsukiai, vaško lydytuvai, džiovyklos, talpos ir kt./
Be  kitų tikslų, ši priemonė yra skirta remti bitininkavimo inventoriaus įsigijimą. Šia galimybe gali pasi-
naudoti bičių laikytojai, deklaravę nuo 20 iki 39 bičių šeimų imtinai.
Siekiant gauti maksimalią kompensaciją, Jūsų pirkiniai turėtų kainuoti  ne mažiau, kaip:

Teikdami paraišką NMA, atsišvieskite puslapį su pasirinkta preke ir pažymėkite ją varnele .
Katalogo originalą pasilikite pas save.

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

Pagarbiai, Gediminas Olsevičius

Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Kompensacija €,  
be PVM

300
600
900
500
400
500
400
600

800
150
700

Kaina, € 
be PVM  
428,57
857,14

1285,71
714,29
571,43
714,29
571,43
857,14

1142,86
214,29
1000

Kaina, € 
su PVM
518,57

1037,14
1555,71
864,29
691,43
864,29
691,43

1037,14

1382,86
259,29

1210,00

Pirkinio pavadinimas
Rankinis medsukis

Elektrinis-rankinis medsukis
Elektrinis medsukis

Nerūdijantis atakiavimo stalas
Nerūdijantis vaško lydytuvas

Elektrinis vaško lydytuvas
Žiedadulkių džiovykla

Nerūdijančio plieno medaus laikymo ir  
nusodinimo talpykla arba talpyklų komplektas 

(nuo 50 iki 200 litrų)
Korių atakiavimo įranga

Bičių duonos pašalinimo iš korių mašina
Bičių duonos džiovykla ir dekristalizatorius

Pirkinys gali būti ir brangesnis, tačiau pirkinio kainos dalis, viršijanti nurodytą lentelėje, nebus kompensuojama. Perkant 
pigesnį daiktą, bus kompensuota tik  70 % pirkinio vertės. Galima įsigyti tik vieną iš sąraše nurodytų prekių.
Parama bitininkavimo inventoriaus priemonei įsigyti pagal priemonę ,,Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“ ne-
skiriama, jeigu pareiškėjas gavo paramą tai pačiai bitininkavimo inventoriaus priemonei įsigyti pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 
2015–2017 metų programos priemonę „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“, arba jeigu gavo paramą , arba buvo skirta parama bitininka-
vimo inventoriaus priemonei įsigyti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“, Paramos 
Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos priemonę „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“.

Jei šiame kataloge nerasite Jums tinkamos įrangos, kreipkitės – spręsime Jūsų rūpestį kartu.
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Aviliai gaminami iš kokybiškos Karelijos medienos, kuri pasižymi ypatingu tvirtumu ir atsparumu. 
Lauko sienos dažomos akriliniais dažais, todėl dažai, laikui bėgant neatšoka. 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. Pastorintos vidinės 
lentos stabilizuoja lizdo temperatūrą staigių atodrėkių ar atšilimų metu, dėl ko bitės geriau žiemo-
ja. Įmanoma neatidarant stogo išvalyti dugną ar pakišti po lizdu porėmį. Šilumai izoliuoti panaudota 
drėgmei pralaidi izoliacinė medžiaga nuo išorinės aplinkos atskirta mediniais avilio elementais.

EP910100

TRADICINIAI MEDINIAI AVILIAI

10711

10751

10100  Avilys KLASIKA-16     1 vnt.
10107  Medudė 15R      2 vnt.
10108  Diafragma OSB    2 vnt
10711  Lizdinis rėmelis tradicinis   
 (sukaltas, su skylutėmis)   16 vnt.
10751  Pusrėmis su petukais  
 (sukaltas, su skylutėmis)   30 vnt.

Medinis avilys KLASIKA-16  EP910100
  be PVM PVM su PVM 
 Kaina 115 € 24,15 € 139,15 €
Medinis avilys KLASIKA-16  EP9101002
su šoninėm durelėm ir segmentiniu rėmeliu
  be PVM PVM su PVM 
 Kaina  123 € 25,83 € 148,83 €
Medinis avilys KLASIKA-16  EP9101001
bedugnis
  be PVM PVM su PVM 
 Kaina  123 € 25,83 € 148,83 €

10108

10107

10100  Avilys KLASIKA-16     1 vnt.
10107  Medudė 15R      2 vnt.
101142 Skirtukai (faneriniai, 16 vnt.) 1 vnt.
10108  Diafragma OSB    2 vnt.
10118 Šoninė kamša MPP Flex 5cm 2 vnt.

Medinis avilys KLASIKA-16  
pilnas komplektas           EP9101000
 be PVM PVM su PVM 
Kaina 144 € 30,24 € 174,24 €

10112 Viršutinė pagalvė 
 (sintetinė, 57x50x8cm)  1 vnt.
10967 Maitintuvė diafragminė 
 (medinė, 7l)  1 vnt.
10104 Įkišamas dugnas  1 vnt.
10850 Porėmis (190x415)  2 vnt.
10624 Skiriamoji tvorelė 12R  
 (plastikinė, 500x500mm, Nicot) 1 vnt.
10115 Avilio kojos (medinės)  1 vnt.
10711 Lizdinis rėmelis tradicinis 
 (sukaltas, su skylutėmis) 16 vnt.
10751 Pusrėmis su petukais 
 (sukaltas, su skylutėmis) 30 vnt.
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10101  Avilys KLASIKA-22   1 vnt.
10106  Medudė 10R  4 vnt.
10124 Viršutinė pagalvė  
 su vatinu 
                       55 x 80 x 9 cm                  1 vnt.

TRADICINIAI MEDINIAI AVILIAI

Tradicinis 22 rėmų gulstinis avilys skirtas tiems, kurie 
neskuba. Apžiūrint lizdą, jame patogu išsidėlioti korius. 
Dalį lizdo galima atskirti vertikalia skiriamąja tvorele ir 
palikti medui. Šiame avilyje, rekomenduojame naudoti 
keturias 10 rėmų pusmedudes.
Viename avilio gale išpjauta papildoma laka, kuri pag-
erina ilgo lizdo ventiliaciją. Ji gali būti panaudota naujai 
šeimelei atskirti nuo pagrindinės šeimos (atskiriama 
diafragma). Tokiai šeimelei galima leisti užsiauginti 
motinėlę, kuriai susiporavus ir prasidėjus pagrindiniam 
medunešiui abi šeimos per skiriamąją tvorelę sandėliuo-
ja medų į bendrai uždėtas medudes, o vėliau sujungia-
mos pakeliant diafragmą. Labiausiai tikėtina, kad jauno-
ji motinėlė liks avilio karaliene.
Aviliai pagaminti iš obliuotos medienos. Šilumai izoliuoti 
panaudota drėgmei pralaidi izoliacinė medžiaga nuo 
išorinės aplinkos atskirta mediniais avilio elementais.

EP910101

10106

Medinis avilys KLASIKA-22  EP910101
  be PVM PVM su PVM 
 Kaina  116 € 24,36 € 140,36 € 
Medinis avilys KLASIKA-22  EP910102
su šoninėm durelėm ir segmentiniu rėmeliu
  be PVM PVM su PVM 
 Kaina  124 € 26,04 € 150,04 €

1012410101  Avilys KLASIKA-22                   1 vnt.
10106  Medudė 10R                  4 vnt.
101143 Skirtukai (faneriniai, 24 vnt.)      1 vnt.
10108 Diafragma OSB                 2 vnt.
10118 Šoninė kamša MPP Flex 5cm       2 vnt.
10124 Viršutinė pagalvė  
 (sintetinė, 57x50x8cm)                 1 vnt.
10967 Maitintuvė diafragminė 
 (medinė, 7l)                                     1 vnt.
10624 Skiriamoji tvorelė 12R 
 (plastikinė, 500x500mm,  
 Nicot)                                                  1 vnt.
10115 Avilio kojos (medinės)                   1 vnt.
10104 Įkišamas dugnas                             1 vnt.
10850 Porėmis (190x415)                        2 vnt.
10711 Lizdinis rėmelis tradicinis  
 (sukaltas, su skylutėmis)              22 vnt.
10751 Pusrėmis su petukais  
 (sukaltas, su skylutėmis)              40 vnt.

Medinis avilys KLASIKA - 22
pilnas komplektas  EP9101010
  be PVM PVM su PVM 
 Kaina  189 € 39,69 € 228,69 € 
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101781

AUKŠTINIAI MEDINIAI AVILIAI

EP910160
EP9101600

10166

10155      Maitintuvė lubinė 12 l
10156      Išleistuvas
101781        Lanksčios lubelės (plėvelė) 
10161      Stogas platus
10162      Medudinis aukštas medinis
 10166      Dugnas lengvas su pakabinamu  
 prielakiu ir įdėklu
10157      Metalinė skiriamoji tvorelė               
      su rėmeliu
 

Aukštinis medinis 10 rėmų avilys
EP910160 be PVM PVM su PVM
nedažytas Kaina 116 € 24,36 € 140,36 €
EP9101600 be PVM PVM su PVM
dažytas  Kaina 123 € 25,83 € 148,83 €

1 vnt.
1 vnt.
1 vnt.
1 vnt.
6 vnt.
1 vnt.

1 vnt.

Aukštinis medinis 10 rėmų avilys 
pilnas komplektas EP9101601  
  be PVM PVM su PVM
nedažytas Kaina 140 € 29,40 € 169,40 €
(5 aukštai su rėmeliais)
EP91016010 be PVM PVM su PVM
dažytas  Kaina 145 € 30,45 € 175,45 €
(5 aukštai su rėmeliais)

10156

10155

10155 Maitintubė lubinė 12l  1 vnt.
10156 Išleistuvas    1 vnt.
101781  Lanksčios lubelės (plėvelė) 1 vnt.
10161  Stogas platus   1 vnt.                
10162  Medudinis aukštas medinis 5 vnt.
10166  Dugnas lengvas su pakabinamu 
 prielakiu ir įdėklu   1 vnt.
10157  Metalinė skiriamoji tvorele 
 su rėmeliu                          1 vnt.  
10751 Pusrėmis su petukais
 (sukaltas, su skylutėmis) 50 vnt. 

10157

10751
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10177

10967

AUKŠTINIAI MEDINIAI AVILIAI

Aukštinis medinis 12 rėmų avilys
EP910180 be PVM PVM su PVM
nedažytas Kaina 115 € 24,15 € 139,15 €
EP9101800 be PVM PVM su PVM
dažytas  Kaina 121 € 25,41 € 146,41 €

10176  Išleistuvas    1 vnt.
10177  Metalinė skiriamoji tvorelė  
 su rėmeliu   1 vnt.
101782  Lanksčios lubelės (plėvelė)  1 vnt.                
10181  Stogas platus   1 vnt.
10182  Medudinis aukštas medinis  3 vnt.
10183  Lizdinis aukštas medinis  1 vnt.
10186  Dugnas lengvas su  
 pakabinamu prielakiu ir įdėklu  1 vnt.
10967  Maitintuvė  
 (medinė, diafragminė, 7 l)  1 vnt.
10188 Avilio kojos  
 (medinės, impregnuotos) 1 vnt.

10711
10751

Aukštinis medinis 12 rėmų avilys
pilnas komplektas EP9101801  
  be PVM PVM su PVM
nedažytas Kaina 148 € 31,08 € 179,08 €
(su rėmeliais)
EP91018010 be PVM PVM su PVM
dažytas  Kaina 152 € 31,92 € 183,92 €
(su rėmeliais)

10176  Išleistuvas    1 vnt.
10177  Metalinė skiriamoji tvorelė  
 su rėmeliu   1 vnt.
101782  Lanksčios lubelės (plėvelė)  1 vnt.                
10181  Stogas platus   1 vnt.
10182  Medudinis aukštas medinis  3 vnt.
10183  Lizdinis aukštas medinis  1 vnt.
10186  Dugnas lengvas su  
 pakabinamu prielakiu ir įdėklu  1 vnt.
10967  Maitintuvė  
 (medinė, diafragminė, 7 l)  1 vnt.
10188 Avilio kojos  
 (medinės, impregnuotos)  1 vnt.
10751 Pusrėmis su petukais  36 vnt.
 (sukaltas, su skylutėmis) 
10711 Lizdinis rėmelis tradicinis 12 vnt.
 (sukaltas, su skylutėmis)

EP910180
EP9101800

101782

10186

10188

10176
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101781
101782

AUKŠTINIAI MEDINIAI AVILIAI

10166
10186

101510 Stogas (su pašiltinimu)  1 vnt.
101310 Medudinis aukštas  4 vnt.
10155 Maitintuvė lubinė 12 l  1 vnt.
10156 Išleistuvas   1 vnt.
10157  Skiriamoji tvorelė su rėmeliu 1 vnt.
10166 Dugnas lengvas su   1 vnt.
 pakabinamu prielakiu 
10751 Pusrėmis su petukais  40 vnt.
 (sukaltas, su skylutėmis)
10165 Horizontali diafragma  1 vnt.
101781 Lubelės lanksčios (plėvelė) 1 vnt.
 

Aukštinis medinis FN 10 rėmų avilys
EP910130 be PVM PVM su PVM
nedažytas Kaina 115 € 24,15 € 139,15 €
EP9101300 be PVM PVM su PVM
dažytas  Kaina 121 € 25,41 € 146,41 €

10187      Profesionalo stogas  1 vnt.
101420      Lizdinis aukštas  1 vnt.
101410      Medudinis aukštas  3 vnt.
10176        Išleistuvas   1 vnt.
10177        Skiriamoji tvorelė  
 su rėmeliu                                                 1 vnt. 
10186        Dugnas lengvas su   1 vnt.
                    pakabinamu prielakiu
101782        Lanksčios lubelės (plėvelė) 1 vnt.
10711  Lizdinis rėmelis tradicinis  12 vnt. 
 (sukaltas, su skylutėmis)
10967  Maitintuvė    1 vnt.
 (medinė, diafragminė, 7l)
10188  Avilio kojos  
 (medinės, impregnuotos )    1 vnt. 

Aukštinis medinis FN 12 rėmų avilys
EP910140 be PVM PVM su PVM
nedažytas Kaina        118 € 24,78 € 142,78 €
EP9101400  be PVM PVM su PVM
dažytas  Kaina  123 € 25,83 € 148,83 €

10156
10176

10155

EP910130
EP9101300

10967

10711

10751

10187

101510

10157
10177

10188

10165
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Aukštinis medinis FN 10 rėmų avilys
EP910130 be PVM PVM su PVM
nedažytas Kaina 115 € 24,15 € 139,15 €
EP9101300 be PVM PVM su PVM
dažytas  Kaina 121 € 25,41 € 146,41 €

Aukštinis medinis FN 12 rėmų avilys
EP910140 be PVM PVM su PVM
nedažytas Kaina        118 € 24,78 € 142,78 €
EP9101400  be PVM PVM su PVM
dažytas  Kaina  123 € 25,83 € 148,83 €

AUKŠTINIAI MEDINIAI  
VIENASIENIAI AVILIAI

10191

Aukštinis medinis vienasienis 
avilys VS10
EP910190 nedažytas 
Kaina be PVM PVM su PVM
 115 € 24,15 € 139,15 €
EP9101900 dažytas
Kaina be PVM PVM su PVM
 119 € 24,99 € 143,99 €

Sienelės storis 25 mm.
Žiemą bičių šeimos sunaudoja kiek daugiau mais-
to, bet esant saulėtam pavasariui, sparčiai stiprėja.
Geriausia statyti lapuočių pavėsyje, kad žiemą 
saulutė pašildytų, o vasarą šešėlis saugotų nuo 
perkaitimo.

10192

10196

10198

10193

EP910190
EP9101900

10198 Maitintuvė lubinė 12 l
10191  Stogas profesionalo
10192 Lubelės
10193 Medudinis aukštas
10196 Dugnas lengvas
10197 Metalinė skiriamoji tvorelė 
 su rėmeliu
10751 Pusrėmis su petukais
 (sukaltas, su skylutėmis)
10168 Avilio kojos 
 (medinės, impregnuotos)
10857  Viršutinė pagalvė

1 vnt.
1 vnt.
1 vnt.
5 vnt.
1 vnt.

1 vnt.
50 vnt.

1 vnt.

1 vnt.

10751

10857

10168

10197
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10017 

AUKŠTINIAI 
POLISTIRENINIAI AVILIAI

Aukštinis polistireninis armuotas avilys
EP910010 be PVM PVM su PVM
nedažytas Kaina  115€ 24,15 € 139,15 €
EP9100100 be PVM PVM su PVM
dažytas  Kaina  131 € 27,51 € 158,51 €

10216

10215
10211

10214

EP910210

Sienelės storis:
šoninė 40 mm
galinė 50 mm

10217

Aukštinis polistireninis avilys PH+
EP910210 be PVM PVM su PVM
Kaina   116 € 24,36 € 140,36 €

10211 Dugnas su įkišama plokšte 
10217 Lakos sklendė
10214 Medudinis aukštas
10215 Maitintuvė
10626 Skiriamoji tvorelė TL
10216  Stogas PH+
10223 Varozinė įkišama plokštė  
 dugnui

1 vnt.
1 vnt.
6 vnt.
1 vnt.
1 vnt.
1 vnt.
1 vnt.

1062610334 Higieninis dugnas  
 (plastikinis)
10012 Medudinis aukštas (arm.)
10017 Maitintuvė aukštinė (arm.)
10322 Išleistuvas
10014 Stogas aukštas (arm.)
10626 Skiriamoji tvorelė TL

 

1 vnt.

5 vnt.
1 vnt.
1 vnt.
1 vnt.
1 vnt.

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

10626

10334

EP910010 
EP9100100

Tiekiamas nesurinktas!

10223

10322
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9

10334 Higieninis dugnas (plastikinis)

158,51131,00 27,51

4

Pusrėmis su petukais (sukaltas su skylutėmis)
101582

10751 40 vnt

10334

AUKŠTINIAI  
POLISTIRENINIAI AVILIAI

EP910310
EP9103100

Aukštiniai polistireniniai aviliai naudojami pasaulyje jau per 30 metų ir 
dėl savo neginčijamų privalumų randa vis daugiau gerbėjų tiek Pietų, 
tiek Šiaurės šalyse, taip pat ir Lietuvoje. Tai - visų pirma profesionalo 
avilys. Tas, kuriam tenka kasdien kilnoti šimtus aukštų su bitėmis ir 
medumi, greičiausiai įvertins šių avilių privalumus:
• gera šiluminė izoliacija; • atsparumas drėgmei; • lengvumas, ypač 
svarbus kopinėjant medų, maitinant ar pervežant bites; • ilgaamžiš-
kumas, kurio beveik neveikia atmosferos reiškiniai; • tvirta ir stabili 
konstrukcija; • visų elementų tarpusavio suderinamumas.
Stogas, lubelės, aukštai ir dugnai gaminami su ventiliacinėmis an-
gomis, todėl galima nesunkiai reguliuoti oro apytaką avilyje. Atsky-
rus auštus storesne plėvele ar tiesiog faneros plokšte, po vienu stogu 
galima apgyvendinti keletą spiečių ar naujai sudarytas šeimeles. 
Virš pagrindinės šeimos galima palikti žiemoti šeimelę su atsargine 
motinėle.

Aukštinis polistireninis avilys MTL 
EP910310 be PVM PVM su PVM
nedažytas Kaina 115 € 24,15 € 139,15 €
EP9103100 be PVM PVM su PVM
dažytas  Kaina 131 € 27,51 € 158,51 €

10334 Higieninis dugnas (plastikinis)
10317  Medudinis aukštas
10321 Maitintuvė aukštinė 
10322 Išleistuvas
10311 Stogas aukštas
10626 Skiriamoji tvorelė TL
101781        Lanksčios lubelės (plėvelė)
10751  Pusrėmis su petukais  
 (sukaltas, su skylutėmis)
 

1 vnt.
4 vnt.
1 vnt.
1 vnt.
1 vnt.
1 vnt.
1 vnt.

40 vnt.

10334

10322

Sienelės  
storis:  

38 mm

10626

10321

101781

10751
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ATAKIAVIMO STAKLĖS 

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

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) 
12046  Universalios atakiavimo staklės ALEX       2313,22 €     485,78 €    2799,00 €

Kaina be PVM PVM su PVM
 1040,50 € 218,50 € 1259,00 € 
 1392,56 €  292,44 € 1685,00 €
  
 1445,45 €  303,55 € 1749,00 €

12074 Atakiavimo stalas „LT“ PREMIUM  
 (Tvirtas, 1250 mm su giliu krepšiu atakučiams,  
 ratukais ir reguliuojamu aukščiu) 
12075 Atakiavimo stalas „LT“ PREMIUM (Tvirtas, 1500 mm su  
 giliu krepšiu atakučiams, ratukais ir reguliuojamu aukščiu)
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

Kaina be PVM PVM su PVM
 359,50 €  75,50 €  435,00 €

 412,40 €  86,60 €  499,00 €

 412,40 € 86,60 €  499,00 €

 475,21 €  99,79 €  575,00 €

 

NERŪDIJANTYS ATAKIAVIMO STALAI

19001

19003
19004

12074
12075
120742
170752

12046
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 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, rankiniu
 rėmelių padavimu ir garu šildomais peiliais)
12050 Rankinės atakiavimo staklės „TL“ (1800W
 elektrinis garo generatorius) be stalo
120476 Rankinės atakiavimo staklės „TL“ su garo generatoriumi  
 (1000 mm, 1,8kW) su stalu „TL“1000mm, pastiprintu
 

Kaina be PVM PVM su PVM

 2478,51 €  520,49 €  2999,00 €

 2173,55 €  456,45 €  2630,00 €

 1404,13 €  294,87 €  1699,00 €

 227,27 €  247,73 €  275,00 €

 533,06 €  111,94 €  645,00 €
 
 

12048
120476

12050

120481
120485

PASTABA: visi atakiavimo stalai ir dangčiai pagaminti iš maistinio rūgštims 
atsparaus nerūdijančio plieno.

120730
120680
12073
12068

Baigus atakiavimą, stalas uždengiamas šildomu dangčiu ir 
paliekamas 3-4 valandom. Nuo šilumos suskystėjęs medus 
lengvai nuvarva žemyn, o atakučiai lieka beveik sausi.

120681
120731

12073  Atakiavimo stalas „TL“ pastiprintas (1000 mm) 
12068  Atakiavimo stalas „TL“ pastiprintas (1500 mm) 
120730  Atakiavimo stalas „TL“ pastiprintas, su dangčiu (1000 mm) 
120680  Atakiavimo stalas „TL“ pastiprintas, su dangčiu (1500 mm) 
120731  Atakiavimo stalas „TL“ pastiprintas,  
 su šildančiu dangčiu (1000 mm) 
120681  Atakiavimo stalas „TL“ pastiprintas,  
 su šildančiu dangčiu (1500 mm) 

Kaina be PVM PVM su PVM
 301,65 €  63,35 €  365,00 €
 376,03 €  78,97 €  455,00 €
 357,85 €  75,15 €  433,00 €
 441,32 €  92,68 €   534,00 €
 603,31 €  126,69 €   730,00 €

 789,26 €  165,74 €   955,00 €
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121106 Rankinis medsukis „OPTIMA“ D 600 (4/8R)
121116 Elektrinis medsukis „OPTIMA“ D 600 (4/8R, 12V/220V/250W)
121126 Rankinis-elektrinis medsukis „OPTIMA“ D 600  
 (4/8R, 12V/220V/250W)

Kaina be PVM PVM su PVM
 321,49 €  67,51 €  389,00 € 
 412,40 €  86,60 €  499,00 € 
 491,74 €  103,26 €  595,00 €

121106  121116 121126  

MEDSUKIAI „OPTIMA“ serija
TANGENTINIAI

Optimalus kainos ir kokybės santykis

SU RANKA VARTOMOMIS KASETĖMIS

MEDSUKIAI

121107  121117  
121127  

121107 Rankinis medsukis „OPTIMA“ D 600 (4/8R)  
121117 Elektrinis medsukis „OPTIMA“ D 600 (4/8R, 12V/220V/250W) 
121127 Rankinis-elektrinis medsukis „OPTIMA“  
 D 600 (4/8R, 12V/220V/250W) 

Kaina be PVM PVM su PVM
 445,45 € 93,55 € 539,00 € 
 577,69 € 121,31 € 699,00 € 
 635,54 € 133,46 € 769,00 €
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121126  

MEDSUKIAI

TANGENTINIAI MEDSUKIAI „KLASIKA“
Visiems „Klasika“ serijos medsukiams suteikiama 3 metų garantija

Kaina be PVM PVM su PVM    
 329,75 € 69,25 € 399,00 € 
 428,93 €  90,07 €  519,00 € 
 
 533,06 €  111,94 €  645,00 € 

3/6 RĖMŲ

12101
12102

12103

12101 Rankinis medsukis „KLASIKA“ D 500 (3/6R)  
12102 Elektrinis medsukis „KLASIKA“ D 500  
 (3/6R, 12V/220V/250W)  
12103 Rankinis-elektrinis medsukis „KLASIKA“ D 500  
 (3/6R, 12V/220V/250W)    
 

12110
12111
12112

Tangentiniai 3-jų ar 4-ių rėmų medsukiai, tiek ranki-
niai, tiek elektriniai, labai populiarūs tarp mėgėjiška 
bitininkyste užsiimančių bitininkų, turinčių iki 20 šei-
mų. Jie ekonomiški, tinka visų rūšių medui. Sukant ko-
rius tangentiškai, rėmus kita puse reikia apsukti ran-
komis. 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 aplenki-
mo mova ir stabdžiu; veleno atrama – slydimo įvorė. 
Elektrinės pavaros galia: 250W / 12V / 220V. Sūkių re-
guliavimas pakopinis, spaudant mygtukus. Rotoriaus 
tinklo tankumas 20x40 mm, vielos storis 3 mm. Būgno 
skersmuo: 3 rėmų medsukio 50 cm, 4 rėmų – 60 cm.

4/8 RĖMŲ
Kaina be PVM PVM su PVM
 379,34 €  79,66 €  459,00 € 
 470,25 €  98,75 €  569,00 € 
 
 552,89 €  116,11 €  669,00 € 
 

12110 Rankinis medsukis „KLASIKA“ D 600 (4/8R)   
12111 Elektrinis medsukis „KLASIKA“ D 600  
 (4/8R, 12V/220V/250W)  
12112 Rankinis-elektrinis medsukis „KLASIKA“ D 600  
 (4/8R, 12V/220V/250W)    
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MEDSUKIAI LOGAR

„PREMIUM“ SERIJOS TANGENTINIAI MEDSUKIAI

121015
121114

Jie ypač kokybiški. Elektriniai su reversinėmis pavaromis, valdomi svirtele. Rankinė pavara: sliekinė su aplenki-
mo mova ir stabdžiu; veleno atrama - slydimo įvorė. Elektrinė pavara: galia - 110 W / 220 V. Sūkių reguliavimas 
tolygus. Turi higieninį dugną - perėjimas tarp dugno ir sienų užapvalintas. Valymui išardomas per 20 sekundžių.

Visiems PREMIUM serijos medsukiams suteikiama 7 metų garantija.

Kaina be PVM PVM su PVM
 

121217
121216

121215

Kaina be PVM PVM su PVM
 495,04 € 103,96 €       599,00 € 
 756,20 € 158,80 €  915,00 € 
 891,74 €  187,26 €     1079,00 €  
 825,62 € 173,38 €     999,00 € 
 
 946,28 € 198,72 €    1145,00 €

12114 Tangentinis rankinis medsukis D 600 (4/8R)              
12115 Tangentinis elektrinis medsukis D 600 (4/8R, 12V/220V/350W)            
12116 Tangentinis rankinis-elektrinis medsukis D 600 (4/8R, 12V/220V/350W)         
12117 Radialinis 20MR, su 4 įkabinamomis kasetėmis,  
 elektrinis D 600 (12V/220V/350W)                 
12118 Radialinis 20MR, su 4 įkabinamomis kasetėmis,  
 rankinis-elektrinis D 600 (12V/220V/350W)               

121015 Tangentinis rankinis medsukis „LOGAR“ D520 (3/6R) 395,87 €  83,13 €  479,00 €
121114 Tangentinis rankinis medsukis „LOGAR“ D520   425,62 €  89,38 €   515,00 € 
 (4/8 R, be ašies)  
121124       Tangentinis elektrinis medsukis „LOGAR“ D520   692,56 €  145,44 €  838,00 € 
 (4/8 R, 220V/110W, be ašies)
121215 Radialinis 20MR, su 4 įkabinamomis kasetėmis,  987,60 €  207,40 €  1195,00 € 
 elektrinis, D 630 (220 V/110W)
121216 Kasetinis elektrinis, automatinis, medsukis „LOGAR“  1817,36 €  381,64 €  2199,00 € 
 medudiniams koriams (Ø63 cm, 8 MR, 110 W/230 V)
121217 Kasetinis elektrinis, automatinis medsukis   2478,51 €  520,49 €  2999,00 € 
 „LOGAR“ (4/8R, 230 V)

121124
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„PREMIUM“ SERIJOS KASETINIAI AUTOMATINIAI MEDSUKIAI
Kaina be PVM PVM su PVM
 1776,03 €  372,97 €  2149,00 €

 
 2114,88 €  444,12 €  2559,00 €

 2643,80 €  555,20 €  3199,00 €

121541 Kasetinis automatinis  
 elektrinis medsukis  
 PREMIUM, D 800  
 ( 4/8R, 220V/ 550W)
121551 Kasetinis automatinis  
 elektrinis medsukis  
 PREMIUM, D 1000  
 (6/12R, 220V/ 550W) 
121581 Kasetinis automatinis  
 elektrinis medsukis  
 PREMIUM, D 1200  
 (8/16R, 220V)

„PREMIUM“ SERIJOS RADIALINIAI AUTOMATINIAI MEDSUKIAI

121321
121322 
121521
121621

„PREMIUM“ serijos medsukiai skirti išrankiam pirkėjui. Visos metalinės dalys pagamintos 
iš tvirto aukštos kokybės 0,8 – 1,0 mm storio nerūdijančio plieno. Automatikos elementai 
pagaminti Vokietijoje. Gaminys pasižymi ne tik išskirtine kokybe, bet ir malonus akiai. Nuo 
2014 metų šie medsukiai komplektuojami valdymo pultu su skystų kristalų ekranu, vaiz-
džiai parodančiu pasirinktą sukimo režimą. Įtaisytos po dvi Ø 54 mm išpylimo sklendės.

„PREMIUM“ serijos radialiniai medsukiai su elektrine pavara apačioje. Visos metalinės dalys pagamintos iš tvirto 
aukštos kokybės 0,8 - 1 mm storio nerūdijančio plieno. Automatikos elementai pagaminti Vokietijoje. Gaminys 
pasižymi ne tik išskirtine kokybe, bet ir malonus akiai. Krumplinio THF serijos
motoreduktoriaus panaudojimas ženkliai sumažina energijos sąnaudas, triukšmą ir prailgina medsukio tarna-
vimo laiką. Nuo 2014 metų šie medsukiai komplektuojami valdymo pultu su skystų kristalų ekranu, vaizdžiai 
parodančiu pasirinktą sukimo režimą.

Visiems PREMIUM serijos medsukiams suteikiama 7 metų garantija.

121541
121551
121581

MEDSUKIAI

Kaina be PVM PVM su PVM
 1652,07 €  346,93 €  1999,00 € 
 
 1734,71 €  364,29 €  2099,00 € 
 
 1982,64 €  416,36 €  2399,00 €

 2230,58 €  468,42 €  2699,00 € 

121321 Radialinis automatinis elektrinis medsukis PREMIUM,  
 D 800 (220V, 18/30R)
121322 Radialinis automatinis elektrinis medsukis PREMIUM,  
 D 900 (220V, 24/42R)
121521 Radialinis automatinis elektrinis medsukis PREMIUM,  
 D 1000 (220V, 36/42R)
121621 Radialinis automatinis elektrinis medsukis PREMIUM,  
 D 1200 (220V,56/56R)
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12152
121520
12162
121620

RADIALINIAI MEDSUKIAI

12132
121320
12142
121420 Pusiau automatinis

Automatinis

12107

Naudojamos 2 pavaros padėtys:
viršutinė pavara naudojama Ø 720 mm, Ø 800 mm ir Ø 900 mm medsukiuose, 
o apatinė pavara naudojama Ø 1000 ir Ø 1200 mm bei visuose „PREMIUM“ 
serijos medsukiuose.
Valdymo sistemos: automatinio valdymo arba pusautomačio pasirinkimas.
Pusautomatis reguliatorius turi vieną automatinę programą, nustatytą gamintojo.
Radialinių medsukių privalumas – galimybė sutalpinti daugiau rėmelių ir sukti juos vienu metu.
Tačiau norint juos sausai išsukti, darbas užtrunka iki 30 minučių.
Šie medsukiai rekomenduotini didesniems bitynams, naudojantiems vieno dydžio rėmelius.
Tai yra patikimų, profesionaliam naudojimui skirtų medsukių serija.

12132 Radialinis elektrinis medsukis „PROFI“ D 800, pusiau  
 automatinis (220V/370W, 18/30R)   
121320 Radialinis elektrinis medsukis „PROFI“ D 800,  
 automatinis (220V/370W, 18/30R)   
12142 Radialinis elektrinis medsukis „PROFI“ D 900, pusiau  
 automatinis (220V/550W, 24/42R)    
121420 Radialinis elektrinis medsukis „PROFI“ D 900,  
 automatinis (220V/550W, 24/42R)    
12152 Radialinis elektrinis medsukis „PROFI“ D 1000, pusiau  
 automatinis (220V/750W, 36/42R)    
121520 Radialinis elektrinis medsukis „PROFI“ D 1000,  
 automatinis (220V/750W, 36/42R) 
12162 Radialinis elektrinis medsukis „PROFI“ D 1200,  
 pusiau automatinis (220V/750W, 56/56R)
121620 Radialinis elektrinis medsukis „PROFI“ D 1200,  
 automatinis (220V/750W, 56/56R)  

Kaina be PVM PVM su PVM
 990,91 € 208,09 €  1199,00 € 
 
 1073,55 € 225,45 €  1299,00 € 
  
 1073,55 € 225,45 €  1299,00 € 
 
 1106,61 € 232,39 €  1339,00 € 
 
 1222,31 € 256,69 €  1479,00 € 
 
 1269,42 € 266,58 €  1536,00 €

 1445,45 € 303,55 €  1749,00 €

 1486,78 € 312,22 €  1799,00 €

12107 Radialinis elektrinis medsukis D 600,  
 su įkabinamomis kasetėmis* 
 (radialinis 20MR / tangentinis 4/8R, 220/12V)    
 
 628,93 € 132,07 €  761,00 €
Kaina be PVM PVM su PVM
 

* kasetės į komplektą įskaičiuotos
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12154
121540
12155
121550
12156
121560
12157
121570
121580

12154 Kasetinis elektrinis medsukis „PROFI“ D 800,  
 pusiau automatinis (220V/370W, 4/8R)   1032,23 € 216,77 €  1249,00 €
121540 Kasetinis elektrinis medsukis „PROFI“ D 800,  
 automatinis (220V/370W, 4/8R)    1106,61 € 232,39 € 1339,00 €
12155 Kasetinis elektrinis medsukis „PROFI“ D 1000,  
 pusiau automatinis (220V/370W, 6/12R)   1296,69 € 272,31 € 1569,00 €
121550 Kasetinis elektrinis medsukis „PROFI“ D 1000,
 automatinis (220V, 370W, 6/12R)    1371,07 € 287,93 € 1659,00 €
12156 Kasetinis elektrinis medsukis D 1000, pusiau  
 automatinis (220V/550W, 8/16R)    1528,10 € 320,90 € 1849,00 €
121560 Kasetinis elektrinis medsukis D 1000,  
 automatinis (220V/550W, 8/16R)    1610,74 € 338,26 € 1949,00 €
12157 Kasetinis elektrinis medsukis D 1200,  
 pusiau automatinis (220V/750W, 8/16R)   1610,74 € 338,26 € 1949,00 €
121570 Kasetinis elektrinis medsukis D 1200, automatinis
 (220V/750W, 8/16R)     1693,39 € 355,61 € 2049,00 €
121580 Kasetinis elektrinis medsukis D 1200, automatinis,  
 su pertvaromis (220V/750W, 12/24R)   2478,51 € 520,49 € 2999,00 €

MEDSUKIAI

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

121555
121556

12131
12151
121510

Kaina be PVM PVM su PVM

12131 Kasetinis elektrinis medsukis D 800,  
 automatinis (12V/220V, 280W, 4/8R)              825,62 € 173,38 € 999,00 €
12151 Kasetinis elektrinis medsukis D 1000,  
 automatinis (12V/220V, 350W, 6/12R) 949,59 € 199,41 € 1149,00 €
121510 Kasetinis elektrinis medsukis D 1000,  
 automatinis (12V/220V, 350W, 8/16R)  1156,20 € 242,80 € 1399,00 €

KASETINIAI AUTOMATINIAI 12 V / 220 V MEDSUKIAI
Kaina be PVM      PVM   su PVM

121555 Kasetinis - radialinis elektrinis medsukis „PROFI“  
 D 1000, pusiau automatinis (220V, 750W, 6/12R)   
  
 1569,42 € 329,58 €  1899,00 €
121556 Kasetinis - radialinis elektrinis medsukis „PROFI“  
 D 1000, automatinis (220V, 750W, 6/12R)   
 
 1652,07 € 346,93 € 1999,00 €

KASETINIAI-RADIALINIAI MEDSUKIAI

Kaina be PVM PVM su PVM

Kaina be PVM PVM su PVM
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12276  50 ltr, 0,18kW/400V  577,69 € 121,31 € 699,00 €
12277  70 ltr, 0,25kW/400V  602,48 € 126,52 € 729,00 €
12278  100 ltr, 0,55kW/400V  627,27 € 131,73 € 759,00 €
122761  50 ltr, 0,18kW/230V  742,98 € 156,02 € 899,00 €
122771  70 ltr, 0,25kW/230V  792,56 € 166,44 € 959,00 €
122781  100 ltr, 0,55kW/230V  889,26 € 186,74 € 1076,00 €

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

12284
122841
122842
122843

Kaina be PVM PVM su PVM

12287
122871
12288

123862  100 kg, Ø 40 cm, H 62 cm       161,16 €    33,84 €    195,00 €
123863  170 kg, Ø 52 cm, H 61 cm       247,11 €    51,89 €    299,00 €
123865  200 kg, Ø 52 cm, H 76 cm       252,07 €    52,93 €    305,00 €
12378  280 kg, Ø 52 cm, H 1000 cm  255,37 €    53,63 €    309,00 €

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

Kaina be PVM PVM       su PVM

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

12284  50 ltr, 30 oC - 55 oC, 175W/230V  470,25 €  98,75 €  569,00 €
122841  70 ltr, 30 oC - 55 oC, 250W/230V  519,83 €  109,17 €  629,00 €
122842  100 ltr, 30 oC - 55 oC, 440W/230V  627,27 €  131,73 €  759,00 €
122843  200 ltr, 30 oC - 55 oC, 520W/230V  842,15 €  176,85 €  1019,00 €  

12287 70 ltr, 0 oC - 80 oC, 2kW/230V  
 su vandens marškiniais  387,60 €  81,40 €  469,00 €
122871 100 ltr, 0 oC - 80 oC, 2kW/230V  
 su vandens marškiniais  437,19 €  91,81 €  529,00 €
12288 150 ltr, 0 oC - 80 oC, 2kW/230V  
 su vandens marškiniais  503,31 €  105,69 €  609,00 €

Kaina be PVM PVM           su PVM 
 

1 ltr=1,4kg medaus

12276
12277
12278
122761
122771
122781
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12371    100 kg, Ø 39 cm, H 61 cm  84,30 €  17,70 €  102,00 €
12372    200 kg, Ø 49 cm, H 85 cm  109,09 €  22,91 €  132,00 €
12373    400 kg, Ø 64 cm, H 98 cm  247,11 €  51,89 €  299,00 €

MEDAUS LAIKYMAS - NUSODINIMAS

Nerūdijančio plieno medaus laikymo - nusodinimo talpykla
su plastikine sklende, be rankenų

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

123810    50 ltr, Ø 40 cm, H 44 cm  90,08 € 18,92 € 109,00 €
123812    70 ltr, Ø 40 cm, H 61 cm  98,35 € 20,65 € 119,00 €
123814    100 ltr, Ø 50 cm, H 61 cm  123,14 € 25,86 € 149,00 €
123816    150 ltr, Ø 50 cm, H 73 cm  136,36 € 28,64 € 165,00 €
123818    200 ltr, Ø 60 cm, H 73 cm  152,89 € 32,11 € 185,00 €

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

123834    50 ltr, Ø 40 cm, H 44 cm  131,40 € 27,60 € 159,00 €
123822    70 ltr, Ø 40 cm, H 61 cm  136,36 € 28,64 € 165,00 €
123824    100 ltr, Ø 50 cm, H 61 cm  164,46 € 34,54 € 199,00 €
123826    150 ltr, Ø 50 cm, H 73 cm  172,73 € 36,27 € 209,00 €
123828    200 ltr, Ø 60 cm, H 73 cm  205,79 € 43,21 € 249,00 €

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

Kaina be PVM PVM su PVM

Kaina be PVM PVM su PVM

Kaina be PVM PVM su PVM

123836    50 ltr, Ø 40 cm, H 59,5 cm    164,46 €  34,54 € 199,00 €
123837    70 ltr, Ø 40 cm, H 76 cm         72,73 € 36,27 € 209,00 €
123838    100 ltr, Ø 50 cm, H 76 cm     230,58 € 48,42 € 279,00 €
123839    150 ltr, Ø 50 cm, H 91 cm     238,84 € 50,16 € 289,00 €

Kaina be PVM PVM           su PVM

1 ltr=1,4kg medaus
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16018

161031 Elektrinis vaško lydytuvas „LOGAR“, su kojomis  
 (2,5kW/230V, talpa 30 kg korių, izoliuotas)  949,59 € 199,41 € 1149,00 € 
161032        Elektrinis vaško lydytuvas „TL“ (2kw/230V)  
 talpa 15 kg korių    409,09 € 85,91 € 495,00 €
16028 Elektrinis garinis vaško lydytuvas su integruotu garo  
 generatoriumi „TL“ (1000 mm, 8kW/400V)  866,94 € 182,06 € 1049,00 € 
160281 Elektrinis garinis vaško lydytuvas su integruotu garo  
 generatoriumi „TL“ (1500 mm, 8kW/400V)  949,59 € 199,41 € 1149,00 € 
16018 Elektrinis garinis vaško lydytuvas-sterilizatorius su  
 pašiltintomis sienelėmis (Ø 63 cm, 2.5kW/230V) 990,91 € 208,09 € 1199,00 €
160321 Elektrinis garinis vaško lydytuvas „TL“  
 su garo generatorium (70ltr, 50cm)   243,80 € 51,20 € 295,00 € 
160391 Elektrinis garinis vaško lydytuvas „WP“ su presu,   
 3kW/230V, talpa 40 l    1817,36 € 381,64 € 2199,00 €
16040 Nerūdijantis vaško lydytuvas „2G” , dviejų sekcijų, garinis,   
 talpa 20+20 korių, našumas iki 250 korių per valandą 
 (Apšiltintas, be garo generatoriaus)   1652,07 € 346,93 € 1999,00 €
160401 Elektrinis vaško lydytuvas “2GE” ,nerūdijantis, dviejų sekcijų,  
 garinis, talpa 20+20 korių, našumas iki 250 korių  
 per valandą (Apšiltintas, su 6 kW garo generatorium) 2685,95 € 564,05 € 3250,00 €

VAŠKO LYDYMAS

Vaško lydymo įranga pagaminta iš nerūdijančio plieno.

Kaina be PVM PVM su PVM

161032

16028
160281

160321

161031

16040
160401

160391
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160282

VAŠKO LYDYMAS

16022 Garinis vaško lydytuvas „L“ (su kojomis, su dujiniu degikliu, talpa                  387,60 €         81,40 €          469,00 €
 9 - 12 vnt. Dadano rėmelių, vidiniai išmatavimai: 53 x 33,5 x 44 cm) 
16024 Garinis vaško lydytuvas „L“ (be kojų, su dujiniu degikliu, talpa                          296,69 €          62,31 €          359,00 €
 9 - 10 vnt. Dadano rėmelių, vidiniai išmatavimai: 44,5 x 29 x 33 cm) 
16031 Garinis vaško lydytuvas  „L“, apšiltintomis sienelėmis (su kojomis ir                594,21 €         124,79 €         719,00 €
 su dujiniu degikliu, talpa 10 - 20 vnt. Dadano rėmelių, 
 vidiniai išmatavimai: 44,5 x 37,2 x 44 cm)
16023 Garinis vaško lydytuvas  „S“                                                                                           478,51 €        100,49 €        579,00 €
 (su kojomis, be dujinio degiklio)
160231 Garinis vaško lydytuvas  „S“                                                                                                   505,79 €        106,21 €        612,00 €
 (su kojomis ir dujiniu degikliu)
16037 Garinis vaško lydytuvas, 14 LR, (nerūd. pl.vidus 49,5 x45,0 x 31 cm)           185,95 €             39,05 €        225,00 €
16026 Garinis vaško lydytuvas TL28  
 (plonasienis, telpa 28 Dadano koriai, su dujiniu degikliu)                  486,78  €     102,22 €    589,00€
160282 Garinis vaško lydytuvas TL100 
 (plonasienis, telpa 100 Dadano korių, su dujiniu degikliu)              175,21 €           183,79 €      1059,00 €

16023
160231

16022 16024

Vaško lydymo įranga pagaminta iš nerūdijančio plieno.

16031

Kaina be PVM PVM su PVM

16037

16026
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10932

10935

ŽIEDADULKIŲ IR DUONELĖS DŽIOVYKLOS  
BEI ŠALINIMO IŠ KORIŲ ĮRANGA

10935   Bičių duonelės pašalinimo iš korių mašinėlė „Spragilas“   128,10 €  26,90 €  155,00 €
10932   Bičių duonelės pašalinimo iš korių mašinėlė „Spragilas“  
 su separatoriumi (nerūd. pl.)    227,27 €  47,73 €  275,00 €

Išoriniai matmenys mm
Vidiniai matmenys mm
Bendras stalčių plotas m²
Žiedadulkių / duonelės 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

123521  Bičių duonelės džiovykla – dekristalizatorius „Optima“  
 su aliuminiais stalčiais ir poliamido įdėklais   825,62 €  173,38 €  999,00 €
123522  Bičių duonelės džiovykla – dekristalizatorius „Optima“  
 su nerūdijančio plieno stalčiais    958,68 €  201,32 €  1160,00 €
123525  Bičių duonelės džiovykla – dekristalizatorius „Optima“  su  
 nerūdijančio plieno stalčiais ir skaitmeniniu termoreguliatoriumi  1066,12 €  223,88 €  1290,00 €
12364  Bičių duonelės džiovykla – dekristalizatorius „Optima“ su  
 nerūdijančio plieno stalčiais ir drėgmės kontrolės funkcija 1148,76 €  241,24 €  1390,00 €
123532  Žiedadulkių džiovykla – dekristalizatorius „Mini“  
 su nerūdijančio plieno stalčiais    694,21 €  145,79 €  840,00 €
123535  Žiedadulkių džiovykla – dekristalizatorius „Mini“  
 su nerūdijančio plieno stalčiais ir skaitmeniniu  
 termoreguliatoriumi     742,98 €  156,02 €  899,00 €

Kaina be PVM PVM su PVM

Kaina be PVM PVM su PVM

Separatorius atskiria apie 90% vaško, kuris lieka atskirame stalčiuje.

123532
123535

123521
123522
123525
12364
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BIČIŲ ŠEIMŲ KROVIMO INVENTORIUS 

IR MECHANIZMAI

105211 „RIKŠA K-16“ vežimėlis avilių transportavimui  
 (su įrankių dėže, platforma ir stalu)     
105212 „RIKŠA U“ universalus vežimėlis avilių transportavimui  
 (su įrankių dėže, platforma ir stalu)     

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
105211

Kaina be PVM PVM su PVM
 392,56 €  82,44 €  475,00 €
 
 309,92 €  65,08 €  375,00 €
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Kaina be PVM PVM su PVM
 933,88 € 196,12 € 1130,00 €

 838,84 € 176,16 € 1015,00 €
 1078,51 € 226,49 € 1305,00 €

 913,22 € 191,78 € 1105,00 €
 1198,35 € 251,65 € 1450,00 €

 957,85 € 201,15 € 1159,00 €
 1268,60 € 266,40 € 1535,00 €

 1367,77 € 287,23 € 1655,00 €

16229 „Tauras B 702S“ 242x122x40 cm  
 su tentu* 
16240  „Tauras B 703S“ 248x150x40 cm 
16241  „Tauras B 703S“ 248x150x40 cm
 su tentu* 
16242  „Tauras B 704S“ 300x150x40 cm 
16243  „Tauras B 704S“ 300x150x40 cm
 su tentu* 
16244  „Tauras B 705S“ 330x150x40 cm 
16245  „Tauras B 705S“ 330x150x40 cm
 su tentu*
16246 „Tauras B 708S“ (aliuminiai bortai) 
 306x170x40 cm

AVILIŲ PERVEŽIMO PRIEMONĖS

16260  „Bren 3015LH“ 300x150x40cm
16261  „Bren 3015LH“ 300x150x40cm  
 su tentu* 
16262  „Bren 4002LH“ 400x150x40cm
16263  „Bren 4002LH“ 400x150x40cm 
 su tentu* 

PRIEKABOS
Dviašės priekabos avilių transportavimui su lingėmis ir amortizatoriais.  
Leistina masė iki 750 kg

Vienaašės priekabos avilių transportavimui su lingėmis, amortizatoriais ir sustiprinta važiuokle.
Leistina masė iki 750 kg

Dviašė priekaba, pakaba 
– 2 linginiai tiltai su 
hidrauliniais
amortizatoriais, ratai 
145/R13 (4 vnt.), įreng-
tos kilpos kroviniams 
tvirtinti, priekinis ir 
galinis bortai atidaromi 
ir nuimami, kėbulas pav-
erčiamas. Atskirai galima 
įsigyti atraminį ratuką. 

Priekaba vienaašė, 
sustiprinta važiuoklė 
(1350 kg), sustiprintas 
rėmas ir lankas,torsion-
inė pakaba, atraminis 
ratukas, cinkuoti spar-
nai, papildomi sparnų 
tvirtinimo laikikliai, 
priekinis ir galinis bortai 
atidaromi, sukabintuvas 
(1400 kg), ratai 15R13C 
(2 vnt.). 

Kaina be PVM PVM su PVM
 1173,55 € 246,45 € 1420,00 € 
 
 1619,01 € 339,99 € 1959,00 € 
 1272,73 € 267,27 € 1540,00 € 
 1734,71 € 364,29 € 2099,00 € 

*Tento aukštis 110 cm virš borto. Užsakant kitokio aukščio tentą, kaina perskaičiuojama.

*Tento aukštis 100 cm virš borto. Užsakant kitokio aukščio tentą, kaina perskaičiuojama.



27 
Komplektacija sumos ribose gali būti keičiama pagal pirkėjo pageidavimą. 

Siūlomos įsigyti prekės yra naujos ir nenaudotos bei atitinka Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus

2019 AVILIŲ PERVEŽIMO PRIEMONĖS

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

PLOKŠČIOS PLATFORMOS AVILIAMS PERVEŽTI IR LAIKYTI

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

Į PRIEKABĄ ĮSTATOMOS PLATFORMOS
Kaina be PVM PVM su PVM
 495,00 € 103,95 € 598,95 €
 742,00 € 155,82 € 897,82 € 

Kaina be PVM PVM su PVM
 466,00 € 97,86 € 563,86 €

 657,00 € 137,97 € 794,97 € 



www.wilara.lt
Birutės g. 5, LT-59140 Prienai

Tel.: +370 319 60312
Mob. tel.: +370 698 76083 (parduotuvė), +370 688 48798 (vadyba)

El. paštas: info@wilara.lt (įranga), wilara@wilara (aviliai)

www.vaskines-zvakes.lt

• Žvakių formos ir gamyba • Vaškinės žvakės • Saldumynai • Maisto papildai • Kosmetika • Suvenyrai


