




O FIRMIE

KONTAKT

Spomasz-Nakło Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem dzia-
łającym na rynku nieprzerwanie od 1945 roku.

Posiadając bogatą i wieloletnią tradycję w branży ga-
stronomicznej, produkujemy urządzenia do mechanicz-
nej a także termicznej obróbki żywności.

Na naszych urządzeniach pracują już kolejne pokolenia 
zadowolonych gastronomików, w tym roku wprowa-
dzamy na rynek unikatowe i trwałe urządzenia pszcze-
larskie mając nadzieję na osiągnięcie kolejnego sukcesu 
sprzedażowego oraz na zadowolenie klientów.

Nasi specjaliści nieustannie pracują nad wdrażaniem  
nowych rozwiązań w oparciu o nowe technologie, ofe-
rując profesjonalne urządzenia, które cechuje jakość 
i funkcjonalność. 

Producent:
Spomasz Nakło Sp. z o.o.
ul.Potulicka1
89-100 Nakło nad Notecią

Generalny dystrybutor:
4 Masz-Gastro

dział handlowy tel.574 784 581
dział handlowy tel.537 335 572
e-mail: apis@4masz-gastro.pl
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3DK miodarka diagonalna 3- plastrowa napęd ręczny

Powstałe w naszej firmie miodarki dzięki zastosowaniu naj-
wyższej  jakości blachy, tłoczeniach na bębnie oraz precy-
zyjnym wykonaniu przez naszych specjalistów cechują się 
wytrzymałością i niezawodnością. Stożkowe dno oraz kranik 
w nim osadzony ułatwia spływanie miodu. Miodarka posiada 
regulację wysokości. Dzięki swoim kompaktowym wymiarom 
sprawdzi się w idealnie w pasiekach hobbystycznych.

Miodarka diagonalna 3-plastrowa uniwersalna w standardzie 
z napędem ręcznym z możliwością dokupienia napędu elek-
trycznego, umożliwia wirowanie każdego typu ramek.

Dane techniczne:
• Średnica bębna 560mm
• Wysokość bębna  635 mm+ 110mm napęd
• Wysokość całkowita w zakresie 1140mm -1200mm
• Wymiary plastra wysokość 450mm
• Szerokość 320mm
• Głębokość 53mm
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miodarka 3- plastrowa heksagonalna napęd ręczny3DH
Powstałe w naszej firmie miodarki o innowacyjnym kształcie 
heksagonu, dzięki zastosowaniu najwyższej  jakości blachy, 
oraz precyzyjnym wykonaniu przez naszych specjalistów ce-
chują się wytrzymałością i niezawodnością. Nasi technolo-
dzy zainspirowani naturą zastosowali specjalne gięcia bębna, 
które powodują, że jest bardziej wytrzymały na uszkodzenia. 
Spadowe dno oraz kranik w nim osadzony,  ułatwia spływanie 
miodu.  Miodarka posiada regulację wysokości jak i uchwyty 
ułatwiające transport .Dzięki swoim kompaktowym wymia-
rom sprawdzi się w idealnie w pasiekach hobbystycznych.

Miodarka diagonalna 3-plastrowa uniwersalna w standardzie 
z napędem ręcznym z możliwością dokupienia napędu elek-
trycznego, umożliwia wirowanie każdego typu ramek.

Dane techniczne:
• Średnica bębna 525 mm
• Wysokość bębna 580mm +110mm napęd
• Wysokość całkowita w zakresie 940mm-955 mm
• Wymiary plastra wysokość 450mm
• Szerokość 320mm
• Głębokość 53mm
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3KK miodarka 3-kasetowa na bazie koła

Powstałe w naszej firmie miodarki dzięki zastosowaniu naj-
wyższej  jakości blachy, tłoczeniach na bębnie oraz precy-
zyjnym wykonaniu przez naszych specjalistów cechują się 
wytrzymałością i niezawodnością. Stożkowe dno oraz kranik 
w nim osadzony ułatwia spływanie miodu. Miodarka posiada 
regulację wysokości. Dzięki swoim kompaktowym wymiarom 
sprawdzi się w idealnie w pasiekach hobbystycznych.

Miodarka 3-kasetowa uniwersalna w standardzie z napędem 
ręcznym z możliwością dokupienia napędu elektrycznego, 
umożliwia wirowanie każdego typu ramek.

Dane techniczne:
• Średnica bębna 560mm
• Wysokość bębna  635 mm+ 110mm napęd
• Wysokość całkowita w zakresie 1140mm -1200mm
• Wymiary plastra wysokość 450mm
• Szerokość 320mm
• Głębokość 53mm
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miodarka 3- kasetowa heksagonalna napęd ręczny3KH
Powstałe w naszej firmie miodarki sześciokątne dzięki za-
stosowaniu najwyższej  jakości blachy, oraz precyzyjnym 
wykonaniu przez naszych specjalistów cechują się wytrzy-
małością. Specjalne gięcia bębna powodują, że jest bardziej 
wytrzymały na uszkodzenia. Spadowe dno oraz kranik w nim 
osadzony,  ułatwia spływanie miodu. Miodarka posiada regu-
lację wysokości jak i uchwyty ułatwiające transport, zalecana 
jest do małych i średnich pasiek . 

Miodarka 3-kasetowa uniwersalna w standardzie z napędem 
ręcznym z możliwością dokupienia napędu elektrycznego, 
umożliwia wirowanie każdego typu ramek.

Dane techniczne:
• Średnica bębna 525 mm
• Wysokość bębna 580mm +110mm napęd
• Wysokość całkowita w zakresie 940mm-955 mm
• Wymiary plastra wysokość 450mm
• Szerokość 320mm
• Głębokość 53mm
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4KK miodarka 4 kasetowa na bazie koła

Powstałe w naszej firmie miodarki dzięki zastosowaniu naj-
wyższej  jakości blachy, tłoczeniach na bębnie oraz precy-
zyjnym wykonaniu przez naszych specjalistów cechują się 
wytrzymałością i niezawodnością. Stożkowe dno oraz kranik 
w nim osadzony ułatwia spływanie miodu. Miodarka posiada 
regulację wysokości. Dzięki swoim kompaktowym wymiarom 
sprawdzi się w idealnie w pasiekach hobbystycznych.

Miodarka 4-kasetowa uniwersalna w standardzie z napędem 
ręcznym z możliwością dokupienia napędu elektrycznego, 
umożliwia wirowanie każdego typu ramek.

Dane techniczne:
• Średnica bębna 560mm
• Wysokość bębna  635 mm+ 110mm napęd
• Wysokość całkowita w zakresie 1140mm -1200mm
• Wymiary plastra wysokość 450mm
• Szerokość 320mm
• Głębokość 53mm
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miodarka 4- kasetowa heksagonalna napęd ręczny4KH
Powstałe w naszej firmie miodarki o innowacyjnym kształcie 
heksagonu, dzięki zastosowaniu najwyższej  jakości blachy, 
oraz precyzyjnym wykonaniu przez naszych specjalistów ce-
chują się wytrzymałością i niezawodnością. Nasi technolo-
dzy zainspirowani naturą zastosowali specjalne gięcia bębna,  
które powodują, że jest bardziej wytrzymały na uszkodzenia. 
Spadowe dno oraz kranik w nim osadzony,  ułatwia spływanie 
miodu.  Miodarka posiada regulację wysokości jak i uchwyty 
ułatwiające transport .Dzięki swoim kompaktowym wymia-
rom sprawdzi się w idealnie w pasiekach hobbystycznych.

Miodarka 4-kasetowa uniwersalna w standardzie z napędem 
ręcznym z możliwością dokupienia napędu elektrycznego, 
umożliwia wirowanie każdego typu ramek.

Dane techniczne:
• Średnica bębna 662mm
• Wysokość bębna 705mm +110mm napęd
• Wysokość całkowita w zakresie 1222mm-1235mm
• Wymiary kasety wysokość 410mm
• Szerokość 310mm
• Głębokość 45mm
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4AK miodarka 4-kasetowa automatyczna

Powstałe w naszej firmie miodarki dzięki zastosowaniu naj-
wyższej  jakości blachy, tłoczeniach na bębnie oraz precy-
zyjnym wykonaniu przez naszych specjalistów cechują się 
wytrzymałością. Stożkowe dno oraz kranik w nim osadzony 
ułatwia spływanie miodu. Miodarka posiada pełną automa-
tyzację procesu wirowania miodu, za co odpowiada w pełni 
profesjonalny sterownik, silnik montowany od dołu. Zalecana 
do średnich i dużych pasiek.

Miodarka 4-kasetowa uniwersalna z napędem elektrycznym 
-pełny automat,  wirowanie każdego typu ramek.

Dane techniczne:
• Średnica bębna 830mm
• Wysokość bębna 800mm
• Wysokość całkowita  1116mm
• Wymiary kasety wysokość 410mm
• Szerokość 310mm
• Głębokość 45mm
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miodarka 6-kasetowa automatyczna6AK
Powstałe w naszej firmie miodarki dzięki zastosowaniu naj-
wyższej  jakości blachy, tłoczeniach na bębnie oraz precy-
zyjnym wykonaniu przez naszych specjalistów cechują się 
wytrzymałością. Stożkowe dno oraz kranik w nim osadzony 
ułatwia spływanie miodu. Miodarka posiada pełną automa-
tyzację procesu wirowania miodu, za co odpowiada w pełni 
profesjonalny sterownik, silnik montowany od dołu. Zalecana 
do średnich i dużych pasiek.

Miodarka 6-kasetowa uniwersalna z napędem elektrycznym 
-pełny automat,  wirowanie każdego typu ramek.

Dane techniczne:
• Średnica bębna 910mm
• Wysokość bębna 780mm
• Wysokość całkowita 1116mm
• Wymiary kasety wysokość 410mm
• Szerokość 310mm
• Głębokość 45mm
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STÓŁ 1 m stół do odsklepiania

Powstałe w naszej fabryce stoły do odsklepiania cechują się 
najwyższą klasą wykonania oraz dużą wytrzymałością. Zo-
stały opracowane tak aby zapewnić Państwu jak największą 
ergonomię pracy. Odpowiednio wyprofilowane dno oraz 
kranik, który jest w nim umieszczony, praktyczna podstaw-
ka do odsklepiania, płyta perforowana, solidność i stabilność 
wykonania sprawią, że praca z naszym produktem stanie się 
przyjemnością. Prezentowany stół jest wykonany w wersji 
(1m) ,który w standardzie posiada jedno stanowisko pracy-
-opcjonalnie istnieje również możliwość dokupienia pod-
stawki do odsklepiania dzięki czemu stół można rozbudować 
do dwóch miejsc. 

Dane techniczne:
• wymiary (dł. x szer. x wys.):1000x437x835 mm
• głębokość robocza wanny 372 mm
• stal kwasoodpornej (AISI 304)
• dostosowany do ramek : wielkopolskich /ostrowskich
• stojak do odsklepiania ramek wys. 335 mm  
• adaptery dzięki którym jest możliwość stosowania go 

do ramek dadant/langstrot

Opcje dodatkowe:
• drugie  stanowisko podstawka do ramek
• zamiast tacki kosz na odsklepiny
• pokrywa
• teleskopowe nóżki
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Opcje dodatkowe:
• drugie  stanowisko podstawka do ramek
• zamiast tacki kosz na odsklepiny
• pokrywa
• teleskopowe nóżki

STÓŁ 1,5 m stół do odsklepiania

Powstałe w naszej fabryce stoły do odsklepiania cechują się 
najwyższą klasą wykonania oraz dużą wytrzymałością. Zo-
stały opracowane tak aby zapewnić Państwu jak największą 
ergonomię pracy. Odpowiednio wyprofilowane dno oraz 
kranik, który jest w nim umieszczony, praktyczna podstaw-
ka do odsklepiania, płyta perforowana, solidność i stabilność 
wykonania sprawią, że praca z naszym produktem stanie się 
przyjemnością. Prezentowany stół jest wykonany w wersji 
(1,5m) ,który w standardzie posiada jedno stanowisko pra-
cy-opcjonalnie istnieje również możliwość dokupienia pod-
stawki do odsklepiania dzięki czemu stół można rozbudować 
do dwóch miejsc. 

Dane techniczne:
• wymiary (dł. x szer. x wys.):1500x437x835 mm
• głębokość robocza wanny 372 mm
• stal kwasoodpornej (AISI 304)
• dostosowany do ramek: wielkopolskich /ostrowskich
• stojak do odsklepiania ramek wys. 335 mm 
• adaptery dzięki którym jest możliwość stosowania go 

do ramek dadant/langstrot
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WANIENKA wanienka do odsklepiania

Wanienka do odsklepiania jest małym ,kompaktowym pro-
duktem do odsklepiania ramek, który umożliwia odsklepia-
nie ramek, szczególnie polecana pszczelarzom mającym 
ograniczone pomieszczenie użytkowe. Stojak dostosowany 
do wszystkich typów ramek. Wykonana z najwyższej jakości 
stali.

Dane techniczne:
• wymiary zewnętrzne wanienki: 490x490x60
• wymiary wewnętrzne wanienki: 454x454x59
• stal kwasoodporna AISI 304
• grubość ścianki 0.8mm
• wymiary kratki: 440x410
• kratka z drutu nierdzewnego Ø3mm
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TOPIARKA topiarka parowa do wosku

Nasza topiarka parowa do wosku została skonstruowana tak 
aby umożliwić topienie całych ramek bez potrzeby wycinania 
z nich plastrów wosku. Wystarczy wlać wody do głównego 
zbiornika, zawiesić ramki w koszu i odpalić palnik. Dodatko-
wo topiarka może służyć do dezynfekcji ramek parą. Przedni 
wskaźnik poziomu wody umożliwia monitorowanie sytuacji 
w dowolnej chwili podczas długich godzin pracy, dzięki cze-
mu nigdy nie wystąpi problem braku cieczy w zbiorniku. To-
piarka została wykonana z solidnej jakości stali, a to pozwala 
zapewnić użytkownikowi pewność, że nie powstaną przepa-
lenia czy inne uszkodzenia. Istnieje możliwość zamówienia 
topiarki razem z dedykowanym do niej taboretem gazowym.

Dane techniczne:
• wymiary 835x550x520 mm
• waga 23kg
• pojemność zbiornika wewnętrznego 60l
• stal kwasoodporna AISI 304 
• produkt dostosowany do ramek wielkopolskich, dadant, 

langstroth oraz ostrowskiej
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ODSTOJNIK

30 L 50 L

odstojnik do miodu kwasoodporny nierdzewny

70 L 100 L
Odstojniki naszej produkcji wykonane są z blachy o grubości 
0,8 mm, co wyróżnia nas na tle innych producentów. Posia-
dają solidny , osadzony przy samym dnie kranik spustowy. 
Produkt posiada solidne uchwyty na obręczy odstojnika oraz 
pokrywę.

Dane techniczne:
• 30 l- średnica 400 mm, wysokość 320mm
• 50 l- średnica 400 mm, wysokość 490mm
• 70 l- średnica 550mm, wysokość 380mm
• 100 l- średnica 550 mm, wysokość 510mm
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STOŁY ROBOCZE
Stoły do pracy zabudowane i nie zabudowane w 
wielu wersjach z uzupełniającym wyposażeniem 
w postaci szafek z półkami, szufladami itp.

Wykonane są z materiałów kwasoodpornych.

Produkowane są w trzech wersjach:
• bez wzmocnień
• ze wzmocnieniami
• z półkami

Na życzenie klienta półka może być gretingowa.
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STOŁY ROBOCZE
ZE ZLEWEM

Stoły ze zlewem wykonane są w sposób umoż-
liwiający ich dowolną konfigurację: jedno i dwu 
komorowe, z komorą z lewej lub prawej strony, 
dla baterii stojącej i przyściennej.

Wykonane są z materiałów kwasoodpornych.

Produkowane są w trzech wersjach:
• bez wzmocnień
• ze wzmocnieniami
• z półkami

Na życzenie klienta półka może być gretingowa.





SPOMASZ Nakło Sp. z o.o.
ul. Potulicka 1. 89-100 Nakło nad Notecią

www.spomasz-naklo.com.pl
e-mail: bee@spomasz-naklo.com.pl


