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              Tunel zraszający BCC

PROCES

W typowej linii produkcyjnej tunel zraszający 
znajduje się za modułem przykrywającym, na 
końcu ciągu technologicznego.

Zraszanie

Oprysk uruchamia się automatycznie po wejś-
ciu kasety do tunelu. Uruchamiany jest przez 
fotokomórkę, która wykrywa przychodzące 
kasety i aktywuje zawór elektromagnetyczny. 

Ciśnienie wody w tunelu jest regulowane.  
Stosuje się dwa rodzaje dysz: zamgławiające -
używane do zrzezów i dysze nawadniające – 
w celu zapewnienia właściwego nawilżenia 
substratu i nasion.
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ZALETY I GŁÓWNE CECHY

• Nawodnienie substratu i nasion niezbędne w procesie kiełkowania
• Zabezpieczenie przed wywiewaniem warstwy przykrywającej nasiona
• Dwa rodzaje dysz
• Możliwość zamgławiania i nawadniania
• Optymalne dawkowanie wody
• Możliwość stosowania środków ochrony roślin
• Odprowadzenie nadmiaru wody

AKCESORIA I DODATKOWE WYPOSAŻENIE

•	 Dozownik	do	dawkowania	środków	ochrony	roślin

Elementy tunelu wykonane są ze stali nierdzewnej

Łatwy w obsłudze panel 
sterowania

Dysze do precyzyjnego 
dawkowania wody 

Dozownik do preparatów 
chemicznych

Regulowana ilość wody

Prędkość przesuwu wewnątrz tunelu jest reglo-
wana, co sprzyja optymalnemu dawkowaniu wody. 
Preparaty grzybobójcze i inne dodatki miesza się 
z wodą za pomocą zintegrowanego dozownika 
chemicznego. Nadmiar wody spływa do dolnej 
części zbiornika skąd odprowadzany jest przez 
drenaż do kanału odpływowego. 

Po zakończeniu procesu nawadniania, kasety są 
gotowe do odbioru i dalszego przeniesienia do 
namiotu lub na pola hodowlane.

Tunel zraszający może służyć do wstępnego nawadniania, 
zamgławiania, chłodzenia, jak i stosowania fungicydów 

Do rozpoczęcia procesu kiełkowania wymagane jest nawilżenie podłoża.  Tunel zraszający służy do delikatnego 
podlania  substratu (często pokrytego perlitem lub werikulitem) w celu wstępnego nawilżenia oraz ochrony 
przed wywiewaniem podczas transportu i na polach zraszania. Zabieg może być wykonywany bezpośrednio po 
siewie i wzbogacony poprzez dodanie preparatów grzybobójczych. 



Wymiary (dł. x szer. x wys.):   1,4 x 1,0 x 1,5 m

Wydajność:      w zależności od typu podajnika i pożądanej ilości wody

Zasilanie:      3x400 V, 50 Hz

Pobór mocy:      0,2 kW

Zużycie wody:    13,5 l / min

Ciśnienie wody:    200 kPa

Waga       165 kg

* 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.

DANE TECHNICZNE

BCC AB, Profilgatan 15, 261 35, Landskrona, Szwecja, www.bccab.com, bcc@bccab.com

Tel.: +46 418 449920 Fax: +46 418 449922 

Przedstawiciel w Polsce: ForTech Sysytem Technologie dla leśnictwa, Nowy Bedoń, ul. Wiejska 14, 95-020 Andrespol

www.fortechsystem.pl, fortechsystem@fortechsystem.pl, tel. 607 543 738, 535 543 738


