
 

 

 

 

 

 

 

 
Produkty i rozwiązania 

dla szkółek leśnych 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rampa nawadniająca firmy BCC do namiotów foliowych 

 

 

 

 
 

Plant the Planet 



 

 

 

 

 

 

Aby zapewnić optymalny wzrost i równomierny rozwój roślin niezbędne jest dla każdej indywidualnej rośliny 
dostarczenie odpowiedniej ilości wody przez cały cykl rozwojowy w namiotach foliowych. Bardzo ważna jest 
precyzyjna wielkość dawki wody z tego względu, że pola powierzchni każdej kasety są bardzo małe.  Na dodatek 
limitowana ilość wody jest naniesiona na małe kasety, co oznacza, że rośliny narażone są na nacisk wody. 

Rampa nawadniające do namiotów firmy BCC pełni funkcje nawadniające w kontenerowych szkółkach leśnych 
gwarantując elastyczne i niezawodne funkcjonowanie. 

PROCES  
Projekt ramp nawadniających do namiotów oparty jest na koncepcji modułowej. W zależności od wymagań uprawy 
można zmieniać i dodawać poszczególne cechy ramp. 

Ramiona rampy z linią nawadniającą i dyszami: 
Ramiona rampy mogą być wyposażone w dodatkową linię nawadniającą wyposażoną w dysze o niskim stopniu 
przepływu do środków chemicznych. Główna linia, wyposażona w większe dysze używana jest do nawadniania                    
i nawożenia. Alternatywnie do dodatkowej linii z dyszami mogą być zastosowane potrójne dysze umieszczone na 
głównej linii zasilającej pozwalające na stosowanie różnych stopni przepływu dla określonych zastosowań, np. 
nawadniania, nawożenia, stosowania chemikaliów (fungicydy i środki owadobójcze). W zależności od przeznaczenia 
stosuje się całą gamę różnych dysz stosownie do wymagań fizycznych w namiotach, np. dysze strukturalne, dysze 
narożne, dysze o określonym stopniu przepływu i wielkości kropel. Dostępne są także dysze krańcowe zapobiegające 
wysychaniu substratu wzdłuż krawędzi i chodników. Te dodatkowe dysze posiadają większy stopień przepływu. 

Szyna pojedyncza lub podwójna: 
Typ systemu szynowego, wysokość rampy i szerokość jej ramion narzucone są przez wymiary namiotu. Dla wąskich 
mniejszych namiotów o szerokości do 16 m odpowiedni jest pojedynczy system szynowy. Większe i szersze namioty do 
25 m szerokości wymagają bardziej stabilnej konstrukcji. Dla nich opracowano podwójny system szynowy. 
Maksymalna efektywna długość szyn jest ograniczona do 100m, zarówno dla systemu pojedynczego jak i podwójnego. 

Dozownik środków chemicznych: 
Wózek rampy nawadniającej może być wyposażony w dozownik środków chemicznych do bezpośredniego nawożenia 
lub aplikowania środków chemicznych. Dawka tych środków jest regulowana na dozowniku w zakresie od 0,2% do 2%. 
Na wózku jest montowany także zbiornik na te środki o pojemności 35 l. Dostępne są także większe zbiorniki. 

Bezpośredni wtrysk środków chemicznych w linię nawadniającą zapewnia odpowiednią aplikację nawozów, 
fungicydów i środków owadobójczych wprost na sadzonki.  

 

 

    Rampa nawadniająca BCC do namiotów foliowych 

      Rampa nawadniająca BCC do namiotów foliowych 

Szyna montowana na dachu Nowa elastyczna tablica 
kontrolna 

Wózek na wąż Fluorescencyjne oświetlenie 
montowane na rampie 



Elastyczna tablica kontrolna: 
Praca rampy może być nastawiona na tryb działania ciągłego lub tryb wcześniej zaprogramowany. W czasie działania  
w trybie zaprogramowanym można wybrać liczbę cyklów za pomocą klawiszy wyboru.  

Doprowadzenie wody do rampy może być zdalnie regulowane z tablicy kontrolnej poprzez elektrozawór umieszczony 
na głównej linii zasilającej. Jeśli ramiona rampy wyposażone są w wiele linii nawadniających, to także mogą być one 
regulowane  pomocą elektrozaworów za tablicy kontrolnej. 

Dostępna jest także kontrola częstotliwości dla zapewnienia różnych prędkości rampy i dawki wody. 

Tablica kontrolna występuje w 3 różnych wariantach. Typ 1 (ręczny), typ 2 (automatyczny) i typ 3 (zasięg). 

Typ 1 – Ręczny 
Wyposażenie zawiera funkcje: 
Start 
stop,  
cofanie wózka do poz. startowej, 
nawadnianie/nawożenie, 
liczba cykli,  
wybór prędkości rampy itp. 

Typ 2 – Automatyczny 
Wyposażenie zawiera: to samo co typ 1, a także: 
Możliwość zaprogramowania 24 różnych operacji w 
10 programach,  
Zegarowe programowanie początku operacji, 
Programowanie ilości cykli dla każdej operacji,  
Programowanie prędkości dla danej operacji, 
Programowanie nawadniania/nawożenia w drodze 
od początku do końca dla każdej operacji, 
Możliwość zdalnej kontroli ww. czynności 

Typ 3 – Zasięg 
Wyposażenie zawiera: to samo co typ 1 i 2 oraz 
dodatkowo programowalny zasięg działania od 
pozycji początkowej i selektywne nawadnianie/ 
/nawożenie na wydzielonych odcinkach. 

Uwaga! Korzyść z zastosowania 2 elektrozaworów występuje TYLKO jeśli klient używa centralnego systemu nawożenia kontrolowanego przez 
elektrozawór. Nie ma możliwości kontrolowania elektrozaworu z wtryskiwaczem i osobnym zbiornikiem. 

 

Uruchomienie i zatrzymanie rampy może być uruchamiane ręcznie lub aktywowane poprzez wbudowany zegar. Zegar 
ten jest programowany w reżimie dziennym. Istnieje możliwość zdalnej kontroli pracy rampy także z zewnętrznego 
źródła. 

 

KORZYŚCI I KLUCZOWE FUNKCJE 
 
 Pojedyncze lub podwójne systemy szyn montowane do kratownicy namiotów o szerokości do 25 m.  
 Wysoko zawieszone systemy szyn zapewniające optymalne wykorzystanie przestrzeni w namiotach. 
 Obrabiane na gorąco galwanizowane systemy szyn. 
 Porządnie galwanizowany wózek. 
 Podwieszane przewody i węże montowane do szyny za pomocą rolek. 
 Galwanizowany lekki wózek zawierający silnik napędowy. 
 Powlekane nylonem linki napinające łączące wózek z ramionami zapewniają stabilność. 
 Lekkie aluminiowe ramiona rampy z regulacją wysokości nad sadzonkami. 
 Pojedyncza linia nawadniająca z PCW wyposażona jest w jednolity równy rząd dysz (2,3 l / min. Przy 1,5 bar) 

montowany na ramionach rampy w odstępach 600 mm aby zapewnić odpowiednie pokrycie strumienia wody. 
 Bezpośrednia aplikacja wody na rośliny zapewnia odpowiednie warunki do prawidłowego wzrostu i rozwoju. 
 Centralny panel sterujący zapewniający łatwe sterowanie. 
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DANE TECHNICZNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKCESORIA I DODATKOWE WYPOSAŻENIE  

 

 Zestaw fluorescencyjnego oświetlenia montowany na rampie i sterowany przez tablicę 
kontrolną dla zapewnienia funkcjonowania podczas ciemnych pór roku.  

 Jako opcja istnieje wybór dodatkowego oprzyrządowania jak regulatory ciśnienia, filtry 
wody, manometry i wielu funkcji bezpieczeństwa jak awaryjne zatrzymanie, czujniki 
spadku ciśnienia wykrywające załamywanie się węży. 

 
Pojedynczy system szyn:  Długość efektywna – 100 m (długość namiotu 94 m) 

szerokość – 12-16 m  

Podwójny system szyn: Długość efektywna – 100 m (długość namiotu 97 m) 

szerokość – 25 m  

 

Źródło zasilania: 1x230 V, 50 Hz (zależy od wymagań) 

Pobór mocy: 0,5 kW 

Ciśnienie pracy: 2-3 bar – zalecane na linii nawadniającej 

Ciśnienie wody na źródle zasilania: 5-6 bar – zalecane w punkcie przyłączenia 

Regulacja prędkości: 0-10 m/min 

 

* Urządzenia mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb 

Zastrzeżenie – Sprzęt produkcji BCC AB jest stale rozwijany i udoskonalany, konstrukcja i wydajność mogą różnić się 

od danych przedstawionych w prospekcie. 

BCC AB, Profilgatan 15, 261 35, Landskrona, Szwecja, www.bccab.com, bcc@bccab.com 
Tel.: +46 418 449920 Fax: +46 418 449922  


