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Získávání
vosku

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

...více medu z Vašeho medometu!

... rodinná tradice

kód: 6218Tavidlo sluneční velké se zrcadlem

Sluneční tavidla jsou ideální 
pomocník pro začínající 
včelaře, kdy na „pár„ souší 
a rok to stačí. Větší včelaři  je po-
užívají na všechny odřezky, divo-
činu, trubčí plásty aj.

kód: 4577
Tavidlo vosku a medu z odvíčkovanců

= separátor medu a vosku

Zařízení slouží k oddě-
lení medu od vosku z 
„odvíčkovanců“. Díky 
tomu získáte čistý med 
a vosk. Ideální pomoc-
ník i při melecitózní 
snůšce! Tento separátor 
jednoznačně doporučuje-
me všem jež obhospoda-
řují více než 30 včelstev ať 
už odvíčkovávají jakkoliv.

kód: 4275Tavidlo vosku-sluneční, polykarbonát

Tác ze slitiny hliníku, 
polykarbonátové „sklo“, 
na dva + dva rámky
39 × 24 apod.

Od                   r. 1934

• nabízíme širokou škálu vařáků
   a tavidel
• vždy je lepší a ekonomičtější si vosk 
   vyvařit sám doma

Rozměry plátu: 50 × 53 cm
Vnější rozměry: 60 × 77 cm

Rozměry plátu: 63 × 50 cm
Vnější rozměry: 78 × 73 cm

kód: 4683Kotel na vyvařování vosku

Vhodný i na parafínování. 
Nerez vana je vyrobena  
v ČR z 2 mm tlustého nerez 
plechu a plášť je vyroben  
s klasického plechu 2,5 mm 
tloušťky.

Vnitřní rozměy: 
66 × 53 × 80 cm
Vnější rozměry: 

82 × 69 × 120 cm
Příkon: 2000 W, 230 V

Kapacita 40 Kg
Ø kotle 55 cm, výška
nádoby vč. větracího

motoru asi 90 cm

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.
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Vařáky s „otevřeným“ oběhem vody

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

• vyvařování mokrou „cestou“ = párou je šetrnější k vosku
• u těchto vařáků chladnoucí pára
   unáší vosk a s ním vytéká ven
• vždy je samozřejmě vařím celé rámky
  a tak ODPADÁ opětovné drátkování

kód: 4471Tavidlo vosku parní - sada vyvíječ + buben

Buben se používá k párové-
mu generátoru pro umístění 
rámků. Je vyroben z tepel-
ně odolného plastu. Lze do 
něj umístit cca 12-15 plástů 
39x24 nebo okolo 20 polo-
rámků. Vyhovuje pro max. 
výšku rámku 44,8 cm - tedy 
Langstroth.

Příkon: 1800-1950 W,
220-240 V

Doba tavení: 35-45 min.

kód: 4621
Tavidlo na vosk střední CZ 
se dvěma vyvíječi v ceně

Absolutní novinka - sami jsme vyvi-
nuli a vyrábíme. Díky dvěma vyvíje-
čům úžasná výtěžnost. Vyvíječe jsou 
již v ceně. Opravdu doporučujeme. 
Tloušťka plechu je 2 mm. 
                  Vyráběno u nás na Moravě. 

Příkon: 2 x 2000 W, 230 V
Doba tavení: 35-45 min.

Náklady cca 20 Kč
/ hodinu  provozu

Rozměry: 57 × 40 × 55 cm

kód: 4727Tavidlo-vařák na vosk-nerezová nádoba DF

Ideální k tavení celých rámků 
uvnitř válce. Součástí je i nerezo-
vé síto a párový vyvíječ. Obsah 
cca 12 souší nebo cca 20 nízkých. 
Cena včetně vyvíječe. Vyvařování 
párou je šetrné k vosku.

Příkon: 2000 W, 230 V
Doba tavení: 35-45 min. 

Ø nádoby 40 cm

Vařáky s „uzavřeným“ oběhem vody
• vyvařování mokrou „cestou“  = párou je šetrnější  k vosku, 
  vždy je samozřejmě vařím celé rámky  a tak ODPADÁ 
   opětovné drátkování
• díky uzavřenému oběhu vody je malá spotřeba energie,  
  čistý vosk defacto vytéká bez vody do připravené nádoby 
• jako zdroj energie slouží buď elektrická spirála  nebo plynový 
  propan  - butanový hořák nebo lze vařák  postavit přímo 
  na kamna
• nejlevnější provoz vyjde u vařáku přímo s ohništěm

kód: 4757

kód: 6280

Tavidlo vosku parní velkokapacitní
celonerez+spirála

Součástí je i síto k zadržení 
košilek a v ceně je i pěcho-
vač. Tavidlo s propanbu-
tanovým hořákem 8 kW s 
ručním pěchovačem v ceně 
(kód: XXXX).

Tavidlo vosku CZ malé s 1ks vyvíječe páry

Kapacita kolem 12 ks rámků 
39x24, menších více. Velikost 
samozřejmě i pro Langstroth
(i výška 285). Vyvíječ je již 
v ceně. Vyráběno v Čechách, 
svařováno ručně.

Výkon: 3 kW, 230 V
Doba tavení: 60 min.

Rozměry: Ø 64 cm,
výška 97 cm

Rozměry: šířka 34 cm,
výška 57 cm, délka 40 cm


