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№ п/п Торгове позначення Найменування Ціна грн.

1 М2Н.РКЗ.н нержавіюча РКЗ (з обручем з кутника) (деталі ротора, касета зварна – нерж.) 2.680

2 М2Н.РКЗ.н-К нерж. РКЗ (з обручем з кутника) (деталі ротора, касета зварна – нержавіюча) з кришкою 3.040

3 М2Н.РКЗ.н-П нерж. РКЗ (з обручем з кутника) (деталі ротора, касета зварна – нержавіюча) з підставкою 3.016

4 М2Н.РКЗ.н-КП
нерж. РКЗ (з обручем з кутника) (деталі ротора, касета зварна – нержавіюча) з кришкою і 
підставкою 

3.376

5 нерж. РКЗ кран н/ж (з обручем з кутника) (деталі ротора, касета зварна – нержавіюча) 2.800

Бак - алюмоцинковий, касети - оцинковані:
6 М2А алюмоцинкова 1.900

7 М2А-П алюмоцинкова  з підставкою 2.350

8 М2А-КП алюмоцинкова  з кришкою і підставкою 2.890

Бак - нержавіючий, касети - оцинковані:
9 М2Н нержавіюча (з обручем з кутника) 3.210

10 М2Н-П нержавіюча (з обручем з кутника) з підставкою 3.660

11 М2Н-КП нержавіюча (з обручем з кутника) з кришкою і підставкою 4.200

Бак - нержавіючий, касети зварні нержавіючі:
12 М2Н.КЗ нержавіюча КЗ (з обручем з кутника) (касета зварна нержавіюча) 4.010

13 М2Н.КЗ.N нержавіюча КЗ (з відбортовкою) (касета зварна нержавіюча) 4.010

14 М2Н.КЗ-П нержавіюча КЗ (з обручем з кутника) (касета зварна нержавіюча) з підставкою 4.460

15 М2Н.КЗ-П.N нержавіюча КЗ (з відбортовкою) (касета зварна нержавіюча) з підставкою 4.460

16 М2Н.КЗ-КП нержавіюча КЗ (з обручем з кутника) (касета зварна нержавіюча) з кришкою і підставкою 5.000

17 М2Н.КЗ-КП.N нержавіюча КЗ (з відбортовкою) (касета зварна нержавіюча) з кришкою і підставкою 5.000

Бак, деталі ротора і касети  – із нержавіючої сталі:
18 М2Н.РКЗ нержавіюча РКЗ (з обручем з кутника) (деталі ротора, касета зварна – нержавіюча) 4.970

19 М2Н.РКЗ-П
нержавіюча РКЗ (з обручем з кутника) (деталі ротора, касета зварна – нержавіюча) з 
підставкою 

5.420

20 М2Н.РКЗ-КП
нержавіюча РКЗ (з обручем з кутника) (деталі ротора, касета зварна – нержавіюча) з 
кришкою і підставкою 

5.960

21
нержавіюча РКЗ кран н/ж (з обручем з кутника) (деталі ротора, касета зварна – 
нержавіюча)

5.080

22 М3А.н алюмоцинкова 1.750

23 М3Н.РКЗ.н нержавіюча РКЗ (з обручем з кутника) (деталі ротора, касета зварна – нержавіюча) 3.440

24 М3Н.РКЗ.н-К
нержавіюча РКЗ (з обручем з кутника) (деталі ротора, касета зварна – нержавіюча) з 
кришкою 

3.900

25 М3Н.РКЗ.н-П
нержавіюча РКЗ (з обручем з кутника) (деталі ротора, касета зварна – нержавіюча) з 
підставкою 

3.890

26 М3Н.РКЗ.н-КП
нержавіюча РКЗ (з обручем з кутника) (деталі ротора, касета зварна – нержавіюча) з 
кришкою і підставкою 

4.350

27
нержавіюча РКЗ кран н/ж (з обручем з кутника) (деталі ротора, касета зварна – 
нержавіюча)

3.550

Прайс-лист на медогонки виробництва Україна.
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Медогонка 2-х рамкова неповоротна
(діаметр бака - 397 мм)

Медогонка з поворотом касет 2-х рамкова
(діаметр бака -540 мм)

Медогонка 3-х рамкова неповоротна
(діаметр бака - 465 мм)
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28 нержавіюча РКЗ з кришкою та підставкою (діаметр бака 540 мм) 7.080

Бак - алюмоцинковий, касети - оцинковані:
29 М3А алюмоцинкова 2.300

30 М3А-П алюмоцинкова  з підставкою 2.750

31 М3А-КП алюмоцинкова  з кришкою і підставкою 3.470

Бак - нержавіючий, касети - оцинковані:
32 М3Н нержавіюча (з обручем з кутника) 3.590

33 М3Н-П нержавіюча (з обручем з кутника) з підставкою 4.040

34 М3Н-КП нержавіюча (з обручем з кутника) з кришкою і підставкою 4.760

Бак - нержавіючий, касети нержавіючі:
35 М3Н.КЗ нержавіюча КЗ (з обручем з кутника) (касета зварна нержавіюча) 4.940

36 М3Н.КЗ-П нержавіюча КЗ (з обручем з кутника) (касета зварна нержавіюча) з підставкою 5.390

37 М3Н.КЗ-КП нержавіюча КЗ (з обручем з кутника) (касета зварна нержавіюча) з кришкою і підставкою 6.110

Бак, деталі ротора і касети – з нержавіючої сталі:
38 М3Н.РКЗ нержавіюча РКЗ (з обручем з кутника) (деталі ротора, касета зварна – нержавіюча) 5.630

39 М3Н.РКЗ-П
нержавіюча РКЗ (з обручем з кутника) (деталі ротора, касета зварна – нержавіюча) з 
підставкою 

6.080

40 М3Н.РКЗ-КП
нержавіюча РКЗ (з обручем з кутника) (деталі ротора, касета зварна – нержавіюча) з 
кришкою і підставкою 

6.800

41
нержавіюча РКЗ кран н/ж (з обручем з кутника) (деталі ротора, касета зварна – 
нержавіюча)

5.750

42 нержавіюча РКЗ з кришкою і підставкою (діаметр бака 536 мм) 4.760

43 нержавіюча РКЗ з кришкою і підставкою (діаметр бака 540 мм) 4.760

44 нержавіюча РКЗ з кришкою і підставкою (діаметр бака 625 мм) 4.760

45 нержавіюча РКЗ з кришкою і підставкою (діаметр бака 625 мм, без осі) 4.760

Бак - алюмоцинковий, касети - оцинковані:
46 М4А алюмоцинкова 2.620

47 М4А-П алюмоцинкова  з підставкою 3.070

48 М4А-КП алюмоцинкова  з кришкою і підставкою 3.790

Бак - нержавіючий, касети - оцинковані:
49 М4Н нержавіюча (з обручем з кутника) 3.890

50 М4Н.N нержавіюча (з відбортовкою) 3.890

51 М4Н-П нержавіюча (з обручем з кутника) з підставкою 4.340

52 М4Н-П.N нержавіюча (з відбортовкою) з підставкою 4.340

53 М4Н-КП нержавіюча (з обручем з кутника) з кришкою і підставкою 5.060

54 М4Н-КП.N нержавіюча (з відбортовкою) з кришкою і підставкою 5.060

55 М4Н-П.Е-1
нержавіюча (з обручем з кутника) з підставкою і черв'ячним ел.приводом з алюмінієвим 
корпусом 12В (Модель 1) 

7.240

56 М4Н-П.Е-1.N
нержавіюча (з відбортовкою) з підставкою і черв'ячним ел.приводом з алюмінієвим 
корпусом 12В (Модель 1) 

7.240

57 М4Н-П.Е-2
нержавіюча (з обручем з кутника) з підставкою і черв'ячним ел.приводом з алюмінієвим 
корпусом 12В (Модель 2) 

7.240

58 М4Н-П.Е-2.N
нержавіюча (з відбортовкою) з підставкою і черв'ячним ел.приводом з алюмінієвим 
корпусом 12В (Модель 2) 

7.240

59 М4Н-К.Е-1
нержавіюча (з обручем з кутника) з кришкою і черв'ячним ел.приводом з алюмінієвим 
корпусом 12В (Модель 1) 

7.240

60 М4Н-К.Е-1.N
нержавіюча (з відбортовкою) з кришкою і черв'ячним ел.приводом з алюмінієвим 
корпусом 12В (Модель 1) 

7.240

61 М4Н-К.Е-2
нержавіюча (з обручем з кутника) з кришкою і черв'ячним ел.приводом з алюмінієвим 
корпусом 12В (Модель 2) 

7.240

62 М4Н-К.Е-2.N
нержавіюча (з відбортовкою) з кришкою і черв'ячним ел.приводом з алюмінієвим 
корпусом 12В (Модель 2) 

7.240

63 М4Н-КП.Е-1
нержавіюча (з обручем з кутника) з кришкою, підставкою і черв'ячним ел.приводом з 
алюмінієвим корпусом 12В (Модель 1) 

7.960

Медогонка з поворотом касет 3-х рамкова
(діаметр бака - 625 мм)

Медогонка з поворотом касет 4-х рамкова (діаметр бака - 625 мм)

Медогонка 4-х рамкова неповоротна
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64 М4Н-КП.Е-1.N
нержавіюча (з відбортовкою) з кришкою, підставкою і черв'ячним ел.приводом з 
алюмінієвим корпусом 12В (Модель 1) 

7.960

65 М4Н-КП.Е-2
нержавіюча (з обручем з кутника) з кришкою, підставкою і черв'ячним ел.приводом з 
алюмінієвим корпусом 12В (Модель 2) 

7.960

66 М4Н-КП.Е-2.N
нержавіюча (з відбортовкою) з кришкою, підставкою і черв'ячним ел.приводом з 
алюмінієвим корпусом 12В (Модель 2) 

7.960

Бак - нержавіючий, касети зварні нержавіючі:
67 М4Н.КЗ нержавіюча КЗ (з обручем з кутника) (касета зварна нержавіюча) 5.650

68 М4Н.КЗ.N нержавіюча КЗ (з відбортовкою)  (касета зварна нержавіюча) 5.650

69 М4Н.КЗ-П нержавіюча КЗ (з обручем з кутника) (касета зварна нержавіюча) з підставкою 6.100

70 М4Н.КЗ-П.N нержавіюча КЗ (з відбортовкою) (касета зварна нержавіюча) з підставкою 6.100

71 М4Н.КЗ-КП нержавіюча КЗ (з обручем з кутника) (касета зварна нержавіюча) з кришкою і підставкою 6.820

72 М4Н.КЗ-КП.N нержавіюча КЗ (з відбортовкою) (касета зварна нержавіюча) з кришкою і підставкою 6.820

73 М4Н.КЗ-П.Е-1
нержавіюча КЗ (з обручем з кутника) (касета зварна нержавіюча) з підставкою і черв'ячним 
ел.приводом з алюмінієвим корпусом 12В (Модель 1)

9.000

74 М4Н.КЗ-П.Е-1.N
нержавіюча КЗ (з відбортовкою) (касета зварна нержавіюча) з підставкою і черв'ячним 
ел.приводом з алюмінієвим корпусом 12В (Модель 1)

9.000

75 М4Н.КЗ-П.Е-2
нержавіюча КЗ (з обручем з кутника) (касета зварна нержавіюча) з підставкою і черв'ячним 
ел.приводом з алюмінієвим корпусом 12В (Модель 2)

9.000

76 М4Н.КЗ-П.Е-2.N
нержавіюча КЗ (з відбортовкою) (касета зварна нержавіюча) з підставкою і черв'ячним 
ел.приводом з алюмінієвим корпусом 12В (Модель 2)

9.000

77 М4Н.КЗ-К.Е-1
нержавіюча КЗ (з обручем з кутника) (касета зварна нержавіюча) з кришкою і черв'ячним 
ел.приводом з алюмінієвим корпусом 12В (Модель 1)

9.270

78 М4Н.КЗ-К.Е-1.N
нержавіюча КЗ (з відбортовкою) (касета зварна нержавіюча) з кришкою і черв'ячним 
ел.приводом з алюмінієвим корпусом 12В (Модель 1)

9.270

79 М4Н.КЗ-К.Е-2
нержавіюча КЗ (з обручем з кутника) (касета зварна нержавіюча) з кришкою і черв'ячним 
ел.приводом з алюмінієвим корпусом 12В (Модель 2)

9.270

80 М4Н.КЗ-К.Е-2.N
нержавіюча КЗ (з відбортовкою) (касета зварна нержавіюча) з кришкою і черв'ячним 
ел.приводом з алюмінієвим корпусом 12В (Модель 2)

9.270

81 М4Н.КЗ-КП.Е-1
нержавіюча КЗ (з обручем з кутника) (касета зварна нержавіюча) з кришкою, підставкою і 
черв'ячним ел.приводом з алюмінієвим корпусом 12В (Модель 1)

9.720

82 М4Н.КЗ-КП.Е-1.N
нержавіюча КЗ (з відбортовкою) (касета зварна нержавіюча) з кришкою, підставкою і 
черв'ячним ел.приводом з алюмінієвим корпусом 12В (Модель 1)

9.720

83 М4Н.КЗ-КП.Е-2
нержавіюча КЗ (з обручем з кутника) (касета зварна нержавіюча) з кришкою, підставкою і 
черв'ячним ел.приводом з алюмінієвим корпусом 12В (Модель 2)

9.720

84 М4Н.КЗ-КП.Е-2.N
нержавіюча КЗ (з відбортовкою) (касета зварна нержавіюча) з кришкою, підставкою і 
черв'ячним ел.приводом з алюмінієвим корпусом 12В (Модель 2)

9.720

Бак, деталі ротора і касети зварні – з нержавіючої сталі:
85 М4Н.РКЗ нержавіюча РКЗ (з обручем з кутника) (деталі ротора, касета зварна – нержавіюча) 6.490

86 М4Н.РКЗ.N нержавіюча РКЗ (з відбортовкою) (деталі ротора, касета зварна – нержавіюча) 6.490

87 М4Н.РКЗ-П
нержавіюча РКЗ (з обручем з кутника) (деталі ротора, касета зварна – нержавіюча) з 
підставкою 

6.940

88 М4Н.РКЗ-П.N нержавіюча РКЗ (з відбортовкою) (деталі ротора, касета зварна – нержавіюча) з підставкою 6.940

89 М4Н.РКЗ-КП
нержавіюча РКЗ (з обручем з кутника) (деталі ротора, касета зварна – нержавіюча) з 
кришкою і підставкою 

7.660

90 М4Н.РКЗ-КП.N
нержавіюча РКЗ (з відбортовкою) (деталі ротора, касета зварна – нержавіюча) з кришкою і 
підставкою 

7.660

91 М4Н.РКЗ.Е-1
нержавіюча РКЗ (з обручем з кутника) (деталі ротора, касета зварна – нержавіюча) з 
черв'ячним ел.приводом з алюмінієвим корпусом 12В (Модель 1)

9.390

92 М4Н.РКЗ.Е-1.N
нержавіюча РКЗ (з відбортовкою) (деталі ротора, касета зварна – нержавіюча) з черв'ячним 
ел.приводом з алюмінієвим корпусом 12В (Модель 1)

9.390

93 М4Н.РКЗ.Е-2
нержавіюча РКЗ (з обручем з кутника) (деталі ротора, касета зварна – нержавіюча) з 
черв'ячним ел.приводом з алюмінієвим корпусом 12В (Модель 2)

9.390

94 М4Н.РКЗ.Е-2.N
нержавіюча РКЗ (з відбортовкою) (деталі ротора, касета зварна – нержавіюча) з черв'ячним 
ел.приводом з алюмінієвим корпусом 12В (Модель 2)

9.390

95 М4Н.РКЗ-П.Е-1
нержавіюча РКЗ (з обручем з кутника) (деталі ротора, касета зварна – нержавіюча) з 
підставкою і червяч. ел.приводом з алюмінієвим корпусом 12В (Модель 1) 

9.840

96 М4Н.РКЗ-П.Е-1.N
нержавіюча РКЗ (з відбортовкою) (деталі ротора, касета зварна – нержавіюча) з підставкою 
і червяч. ел.приводом з алюмінієвим корпусом 12В (Модель 1) 

9.840

97 М4Н.РКЗ-П.Е-2
нержавіюча РКЗ (з обручем з кутника) (деталі ротора, касета зварна – нержавіюча) з 
підставкою і черв'ячним ел.приводом з алюмінієвим корпусом 12В (Модель 2) 

9.840

98 М4Н.РКЗ-П.Е-2.N
нержавіюча РКЗ (з відбортовкою) (деталі ротора, касета зварна – нержавіюча) з підставкою 
і черв'ячним ел.приводом з алюмінієвим корпусом 12В (Модель 2) 

9.840

99 М4Н.РКЗ-К.Е-1
нержавіюча РКЗ (з обручем з кутника) (деталі ротора, касета зварна – нержавіюча) з 
кришкою і черв'ячним ел.приводом з алюмінієвим корпусом 12В (Модель 1) 

10.110

100 М4Н.РКЗ-К.Е-1.N
нержавіюча РКЗ ) (з відбортовкою) (деталі ротора, касета зварна – нержавіюча) з кришкою і 
черв'ячним ел.приводом з алюмінієвим корпусом 12В (Модель 1

10.110

101 М4Н.РКЗ-К.Е-2
нержавіюча РКЗ (з обручем з кутника) (деталі ротора, касета зварна – нержавіюча) з 
кришкою і черв'ячним ел.приводом з алюмінієвим корпусом 12В (Модель 2) 

10.110
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102 М4Н.РКЗ-К.Е-2.N
нержавіюча РКЗ (з відбортовкою) (деталі ротора, касета зварна – нержавіюча) з кришкою і 
черв'ячним ел.приводом з алюмінієвим корпусом 12В (Модель 2) 

10.110

103 М4Н.РКЗ-КП.Е-1
нержавіюча РКЗ (з обручем з кутника) (деталі ротора, касета зварна – нержавіюча) з 
кришкою, підставкою і ел.приводом черв'ячним з алюмінієвим корпусом 12В (Модель 1) 

10.560

104 М4Н.РКЗ-КП.Е-1.N
нержавіюча РКЗ (з відбортовкою) (деталі ротора, касета зварна – нержавіюча) з кришкою, 
підставкою і ел.приводом черв'ячним з алюмінієвим корпусом 12В (Модель 1) 

10.560

105 М4Н.РКЗ-КП.Е-2
нержавіюча РКЗ (з обручем з кутника) (деталі ротора, касета зварна – нержавіюча) з 
кришкою, подст. і ел.приводом черв'ячним з алюмін. профілю. корпусом 12В (Модель 2)

10.560

106 М4Н.РКЗ-КП.Е-2.N
нержавіюча РКЗ (з відбортовкою) (деталі ротора, касета зварна – нержавіюча) з кришкою, 
подст. і ел.приводом черв'ячним з алюмін. профілю. корпусом 12В (Модель 2) 

10.560

107 М4А.Рут алюмоцинкова                                                2.140

108 М4Н.Рут нержавіюча (з обручем з кутника) 3.410

109 М4Н.КЗ.Рут.N нержавіюча КЗ (з обручем з кутника) (касета зварна – нержавіюча) 4.730

110 М4Н.КЗ.Рут.N нержавіюча КЗ (з відбортовкою) (касета зварна – нержавіюча) 4.730

111 М4Н.РКЗ.Рут нержавіюча РКЗ (з обручем з кутника) (деталі ротора, касета зварна – нержавіюча) 6.040

112 М4Н.РКЗ.Рут-П
нержавіюча РКЗ (з обручем з кутника) (деталі ротора, касета зварна – нержавіюча) з 
підставкою 

6.490

113 М4Н.РКЗ.Рут-КП
нержавіюча РКЗ (з обручем з кутника) (деталі ротора, касета зварна – нержавіюча) з 
кришкою і підставкою 

7.210

114
нержавіюча РКЗ кран н/ж (з обручем з кутника) (деталі ротора, касета зварна – 
нержавіюча)

6.160

115
М4Н.РКЗ-Ав

автомат нержавіюча РКЗ (ротор, касета зварна - нержавіюча, з кришкою) («Модель 2» - з 
сенсорним блоком упр-я)

12.600

116 М6Н.РКЗ-Ав-1 нержавіюча РКЗ (ротор, касета зварна - нержавіюча, з кришкою) («Модель 1») 16.280

117 М6Н.РКЗ-Ав-2
нержавіюча РКЗ (ротор, касета зварна - нержавіюча, з кришкою) («Модель 2» - з сенсорним 
блоком упр-я)

16.280

118 М6Н.РКЗ-Ав-2РЕМ
нержавіюча РКЗ (ротор, касета зварна - нержавіюча, з кришкою) («Модель 2» - з сенсорним 
блоком упр-я)

15.860

Медогонка 4-х рамкова  автоматична під рамку «Дадан» (діаметр бака - 800 мм)

Медогонка 6-ти рамкова автоматична під рамку «Дадан» (діаметр бака - 900 мм)

Медогонка 6-ти рамкова автоматична під рамку «Дадан» (ремінний привід)
(діаметр бака - 900 мм)

Медогонка з поворотом касет 4-х рамкова під рамку «Рут» (діаметр бака-515 мм)

стор 4 із 5 UkrBee.ua



119 нержавіюча (під 2 магазинні болгарські рамки 470х160 мм) ремінний привід (Модель 2) 17.268

120 нержавіюча (під 2 магазинні болгарські рамки 470х160 мм) редуктор (Модель 2) 17.892

121 нержавіюча (під рамку типу "Леанс" 395х365 мм) редуктор (Модель 2) 24.000

122 нержавіюча (під рамку типу "Леанс" 395х365 мм) ремінний привід (Модель 2) 23.400

123 М8Н.РКЗ.Рут.Ав-1 нержавіюча РКЗ (ротор, касета зварна - нержавіюча, з кришкою) («Модель 1») 17.750

124 М8Н.РКЗ.Рут.Ав-2
нержавіюча РКЗ (ротор, касета зварна - нержавіюча, з кришкою) («Модель 2» - з сенсорним 
блоком упр-я)

17.750

125 М8Н.РКЗ.Рут.Ав-2РЕМ
нержавіюча РКЗ (ротор, касета зварна - нержавіюча, з кришкою) («Модель 2» - з сенсорним 
блоком упр-я)

17.330

126 М8Н.РКЗ.Дадан.Ав нержавіюча РКЗ (ротор, касета зварна - нержавіюча, з кришкою) з сенсорним блоком упр-я 24.050

127
М8Н.РКЗ.Дадан.Ав 

РЕМ
нержавіюча РКЗ (ротор, касета зварна - нержавіюча, з кришкою) з сенсорним блоком упр-я 
(ремінний привід) 23.310

128 М14Н.РКЗ.Рут.Ав нержавіюча з електроприводом, з сенсорним блоком упр-я 24.150

129 М14Н.РКЗ.Рут.Ав РЕМ нержавіюча з електроприводом, з сенсорним блоком упр-я 23.310

130 М16Н.РКЗ.Рут.Ав нержавіюча з електроприводом, з сенсорним блоком упр-я 32.550

131 М16Н.РКЗ.Рут.Ав РЕМ нержавіюча з електроприводом, з сенсорним блоком упр-я (ремінний привід) 32.030

132 М16Н.РКЗ.Дадан.Ав
нержавіюча РКЗ (ротор, касета зварна - нержавіюча, з кришкою) («Модель 2» - з сенсорним 
блоком упр-я)

33.500

133
М16Н.РКЗ.Дадан.АвРЕ

М
нержавіюча РКЗ (ротор, касета зварна - нержавіюча, з кришкою) («Модель 2» - з сенсорним 
блоком упр-я) (ремінний привід) 32.870

134 М20Н.РКЗ.Дадан.Ав
нержавіюча РКЗ (ротор, касета зварна - нержавіюча, з кришкою) («Модель 2» - з сенсорним 
блоком упр-я)

39.800

135
М20Н.РКЗ.Дадан.Ав 

РЕМ
нержавіюча РКЗ (ротор, касета зварна - нержавіюча, з кришкою) («Модель 2» - з сенсорним 
блоком упр-я) (ремінний привід) 39.270

136 М28Н.РКЗ.Рут.Ав нержавіюча з електроприводом, з сенсорним блоком упр-я 39.900

137 М28Н.РКЗ.Рут.Ав РЕМ нержавіюча з електроприводом, з сенсорним блоком упр-я (ремінний привід) 39.270

Медогонка 8-ми рамкова автоматична під рамку «Рут»                                                                      (діаметр 
бака - 900 мм)

Медогонка 8-ми рамкова автоматична під рамку «Рут» (ремінний привід)
(діаметр бака - 900 мм)

Медогонки з нестандартними параметрами

Медогонка 20-ти рамкова автоматична під рамку «Дадан» (діаметр бака - 1200 мм)

Медогонка 28-ми рамкова автоматична
напівповоротна під рамку «Рут» (діаметр бака - 1200 мм)

Медогонка 8-ми рамкова автоматична
напівповоротна під рамку "Дадан" (діаметр бака - 900 мм)

Медогонка 14-ти рамкова автоматична
напівповоротна під рамки "Рут" (діаметр бака - 900 мм)

Медогонка 16-ти рамкова автоматична під рамку «Рут» (діаметр бака - 900 мм)

Медогонка 16-ти рамкова
автоматична під рамку «Дадан» (діаметр бака - 1200 мм)
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