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Medomety

Podrobné informace obdržíte od po - pá, 8 - 18 hod. na tel. čísle 602 711 851.
Prodejna Bučovice: Mírová 199, 685 01. Otevírací doba: út-pá 8-12 a 13-18 hod., so 8-12 hod. 

Prodejna Brno: Koliště 25, 602 00. Otevírací doba: po 9-18, út 9-12.30 a 13-16 , st 9-18, čt 9-12.30 a 13-16, pá 9-17 hod.

Office - tel.: 603 821 580, e-mail: info@vcelarstvisedlacek.cz

...více medu z Vašeho medometu!

... rodinná tradice

Od                                       r. 1934

Medomety tangenciální - ruční

kód: 4638 kód: 4259

• potřebujete ke včelaření cca po 1. roce, když začínáte s oddělkem
• v naší nabídce najdete medomety tangenciální, ruční, elektrické a zvratné
• pro včelaře s menším i větším počtem včelstev
 

kód: 4263 kód: 4276Medomet 2 rámkový, nerez, ruční DV

Koš pro rámky do velikosti 
46 × 32 cm. Lze jej po vyjmu-
tí vytáčecího koše používat 
jako stáčecí nádobu. Průměr 
medometu je vhodný pro 
žákovské kroužky.

výška po hranu bubnu: 58 cm
Ø bubnu medometu: 40 cm

Medomet 3 rámkový, nerez, ruční 46 × 34,5 DR

Ruční pohon na kliku, s vol-
noběžkou. Koš pro rámky 
do velikosti 46 × 34,5 cm. 
Lze vytáčet 6 plástů do výš-
ky 17 cm. 

výška po hranu bubnu: 99 cm
Ø bubnu medometu: 65 cm

výška uzávěru od země:  36 cm

Medomet 4 rámk, nerez, ruční, 
síto 46 × 34,5 DR-V

Vynikající medomet i pro 
8 plástů do výšky 17 cm. 
Výpusť je nerezová, umís-
těná úplně na dně, med 
krásně vytéká. Samozřej-
mě pohon s brzděním v 
protisměru.

výška po hranu bubnu: 99 cm
Ø bubnu medometu: 65 cm

výška uzávěru od země:  36 cm

Medomet 4 rámkový, nerez, ruční, 
46 × 29 DR

Koš pro rámky do velikosti 
46 × 28,5 cm. Ruční pohon 
s brzdou. Výpusť je nerezo-
vá, umístěná úplně na dně, 
med krásně vytéká. Samo-
zřejmě pohon s brzděním v 
protisměru.

výška po hranu bubnu: 99 cm
Ø bubnu medometu: 53 cm

výška uzávěru od země:  36 cm
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Medomety tangenciální - elektrické
kód: 4659

kód: 4653 kód: 4648

kód: 4529Medomet 3 rámkový,nerez,síto 46 × 34,5 DR

Medomet malý, ale pro 
vytáčení několika včelstev 
s rámkovou výškou do 
34,5 cm nebo 8 polorám-
ků do výšky 17 cm.

Medomet 4 rámkový, nerez, 46 × 29 DF-M

Velmi kvalitní tangenciální 
medomet, profesionálního 
CELONEREZ provedení s no-
vinkou: možnost obracení 
plástů do šířky 40 cm přímo v 
medometu. Nemusejí se vyta-
hovat ven. Provedení vyrábě-
né firmou Fritz (Německo).

Medomet 4 rámkový, nerez, 46 × 29 DR-M

Ideální pro rámky s mezer-
níky, které si téměř vždy na-
jdou cestu mezi kulantika-
mi a tím plást sedí tzv. těsně 
u koše. Koš je vylepšený o 
„packy“. Medomet určený 
pro většinu rámků jako 39 
× 24, 39 × 27,5 cm. Možnost 
až do výšky 28,5 cm a šířky 
LANGSTROTH..

Medomet 4 rámkový, nerez, 46 × 36 DF-V

Velmi kvalitní tangenciální 
medomet, profesionálního 
provedení s novinkou: mož-
nost obracení plástů do šířky 
40 cm přímo v medometu. 
Nemusejí se vytahovat ven. 
Provedení vyráběné firmou 
Fritz (Německo).

výška po hranu bubnu: 99 cm
Ø bubnu medometu: 53 cm

výška uzávěru od země:  36 cm
příkon: 110 W, 230 V

výška po hranu bubnu: 99 cm
Ø bubnu medometu: 53 cm

výška uzávěru od země:  36 cm
příkon: 110 W, 230 V

výška po hranu bubnu: 101 cm
Ø bubnu medometu: 57 cm

výška uzávěru od země:  36,5 cm
příkon: 110 W, 230 V

výška po hranu bubnu: 101 cm
Ø bubnu medometu: 65 cm

výška uzávěru od země:  36,5 cm
příkon: 110 W, 230 V

Prodejna Bučovice: Mírová 199, 685 01. Otevírací doba: út-pá 8-12 a 13-18 hod., so 8-12 hod. 

Prodejna Brno: Koliště 25, 602 00. Otevírací doba: po 9-18, út 9-12.30 a 13-16 , st 9-18, čt 9-12.30 a 13-16, pá 9-17 hod.


