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MOBILNA CZYSZCZARKO 
ZAPRAWIARKA

Wysokiej jakości materiał siewny z Twoich zbiorów!

Wysoka 
jakość

Oszczędność 
czasu

Mały 
nakład 
pracy



Stawiamy na wysoką jakość
Proces czyszczenia skutecznie odizolowuje zanieczyszczenia i pozostawia nasiona pełnowartościowe.  
W związku z tym nie zaprawiamy zanieczyszczeń, w wyniku czego nie są ponoszone dodatkowe koszty. 
Następnie oczyszczone ziarno zostaje zaprawione poprzez równomierne i dokładne pokrycie materiału.

Szybkość wykonania usługi
Proces czyszczenia i zaprawiania charakteryzuje się wysoką wydajnością do 12t/h. Pozwala to na szybką 
obróbkę dużych partii materiału w krótkim czasie.

Małe nakłady pracy
Wystarczy, że przygotujesz i dostarczysz materiał do obróbki, a następnie odbierzesz gotowy materiał 
siewny! Nasi wykwalifikowani operatorzy zajmą się procesem czyszczenia i zaprawiania.

Łatwy załadunek i rozładunek
Materiał przeznaczony do obróbki można załadować na kilka sposobów. Rozładunek przygotowanego 
materiału siewnego następuje bezpośrednio na przyczepę lub w worki typu BIG-BAG.

Możliwość zaprawienia ziarna nawet 3 zaprawami
Unikatowa technologia Soufflet pozwala na użycie 3 zapraw jednocześnie.

Odpad użyteczny 
Korzystając z naszej usługi zyskujesz nie tylko wysokiej jakości materiał 
siewny, ale również odpad, który można wykorzystać w skarmianiu
inwentarza żywego.
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CZYM CHARAKTERYZUJE SIĘ MOBILNA 
USŁUGA CZYSZCZENIA I ZAPRAWIANIA?



Jak przygotować ziarno do obróbki?

• na przyczepie z możliwością wysypu 
 (najszybsze rozwiązanie)
• za pomocą ładowarki teleskopowej/ładowacza czołowego

Na co zwrócić uwagę przed wykonaniem usługi?

•   sprawdź energię kiełkowania ziarna przeznaczonego do czyszczenia  
     i zaprawiania
•   upewnij się, że posiadasz wystarczającą przestrzeń do wykonania usługi  
     (minimum 3m z każdej strony maszyny)
•   wybierz miejsce z dostępnością energii elektrycznej

TECHNOLOGIA ZAPRAWIANIA 
SOUFFLET AGRO

Dbamy o jakość wykonywanych usług, dlatego korzystamy 
z sprawdzonych rozwiązań i produktów. Nasza technologia  
zaprawiania polega na równomiernym pokryciu ziarna zaprawą, 
aż do 3 zapraw jednocześnie w czasie jednego cyklu. Poniżej 
znajdą Państwo zaprawy, które oferujemy w pakiecie z usługą 

czyszczenia i zaprawiania.
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Systiva® 333 FS
lub

ZN Premium 333 FS

OptiSEED Biostymulator do 
zaprawiania nasion.

Zaprawa nasienna przeciwko 
najważniejszym chorobom 

odnasiennym i odglebowym. 
Ma pozytywny wpływ na 

masę korzeniową.

Zaprawa nasienna o sile fungicydu 
nalistnego. Pozytywnie wpływa na 

fizjologię roślin.

PROSTE PRZYGOTOWANIE I SZYBKA OBSŁUGA



Masz pytania? Jesteś zainteresowany usługą? Zadzwoń!

Elewatory

Centrala

Zespół SOUFFLET AGRO
EC  Ewa Chociłowicz 606 907 526  echocilowicz@soufflet.com
OB  Oskar Białkowski  660 037 689  obialkowski@soufflet.com
MM  Marek Michaliszyn  600 009 911  mmichaliszyn@soufflet.com
MO  Monika Okoń  696 803 130  mokon@soufflet.com
PB  Paweł Bobowski  696 738 854  pbobowski@soufflet.com
JC Jakub Cabała 539 010 686 jcabala@soufflet.com
AD Adrian Dudziak 539 699 513 adudziak@soufflet.com
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• oszczędność cennego czasu
• minimalizacja nakładów pracy
• mniejsze koszty przygotowania nasion do siewu, niż przy  
 zakupie materiału kwalifikowanego
• możliwość zaprawienia ziarna, aż 3 zaprawami w jednym cyklu
• dokładnie oczyszczony i równomiernie zaprawiony materiał,  
 przygotowany bezpośrednio do siewu
• wysoka wydajność usługi czyszczenia i zaprawiania - nawet 12 t/h
• odpad uzyskany z czyszczenia może być wykorzystany jako pasza  
 dla zwierząt




