
OFERTA NA WYPOSAŻENIE CHŁODNI DO 

PRZECHOWYWANIA SADZONEK I NASION 
 

 

Chłodnie występujące na terenach szkółek służą do przechowywania sadzonek i nasion, a 

także dodatkowo powinny posiadać wydzielone miejsce na ich sortowanie i 

konfekcjonowanie. Właściwe wyposażenie w odpowiednie urządzenia umożliwia uzyskanie 

maksymalnej powierzchni przechowalniczej pod względem ilości przechowywanych 

sadzonek i nasion jak również zapewnia ich sprawny załadunek i rozładunek.  

Na wyposażenie chłodni składają się m.in.: 

 regały wysokiego składowania 

 wózki widłowe do komisjonowania opakowań 

 materiały do pakowania, przechowywania i transportu nasion oraz siewek, sadzonek, itp. 

- beczki do przechowywania nasion w chłodni HDPE 

- skrzynki do przechowywania i transportu siewek, sadzonek, itp. 

- skrzyniopalety EBG do przechowywania i transportu sadzonek 

- worki typ K 

- pudła specjalistyczne model PP 

- palety z tworzywa sztucznego P 18 

 wiązałki do siewek, sadzonek, sztobrów, zrzezów, itp. 

 stół  S 2015 do sortowania siewek, sadzonek, itp. 

 urządzenie A 2015 do przysposabiania i podkiełkowywania nasion  

Dobór wyposażenia dla chłodni odbywa się na bazie istniejącego projektu budowlanego, 

posiadającego zwymiarowane komory z zaznaczonym rozmieszczeniem urządzeń 

chłodniczych oraz w oparciu o wytyczne inwestora dotyczące ilości i rodzaju 

przechowywanego materiału, warunków chłodniczych w tym wilgotności wewnątrz komór. 

 

 

I. Składowanie sadzonek i nasion w komorach chłodniczych 
 

1. Regały wysokiego składowania 
 

Idea systemu regałowego polega na możliwości tworzenia ciągów regałowych 

składających się z jednego, dwóch i więcej segmentów, z różną liczbą poziomów składowania 

w każdym z nich. Wykorzystanie powtarzających się elementów podstawowych pozwala 

elastycznie podejść do projektowania przestrzeni chłodni.  

Szeroki asortyment produktów i ich zróżnicowanie umożliwia wybranie rozwiązania 

dopasowanego do wymagań i możliwości inwestora. Konfiguracja regału - rozstaw słupów, 

wzajemne położenie ciągów regałowych, ich długość, jest ustalana z uwzględnieniem 

dopuszczalnego obciążenia konstrukcji oraz warunków zapewniających jej stateczność. 

Wszystkie podzespoły konstrukcyjne są zgodne z polskimi normami PN-M-78320 i PN-M-

78321. 



Przykładowe ustawienie regałów w komorach chłodniczych: 

1 - Komora chłodnicza nr 1 przeznaczona na nasiona 

2 - Komora chłodnicza nr 2 przeznaczona na sadzonki 

3 - Nawilżacze 

4 - Agregaty chłodnicze 

5 - Regały 

6 - Składowany materiał w beczkach lub opakowaniach 

7 - Wózek widłowy do komisjonowania 

8 - Linie bezpiecznego poruszania się wózka pomiędzy regałami 

 
Przechowywanie sadzonek na regałach w chłodni 

 

Zastosowania regałów: 

 w komorach chłodniczych i magazynach 

 załadunek i rozładunek towaru na regałach odbywa się za pomocą wózka widłowego do 

komisjonowania 

 składowanie - ładunków na paletach typu EUR (1200 x 800 mm) 

                     - ładunków na paletach przemysłowych (1200 x 1200 mm) 

                     - ładunków niestandardowych np. beczek, worków, pudeł, itp. 
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2. Wózki widłowe do komisjonowania opakowań 
 

Podstawowe parametry techniczne wózka to: wysokość podnoszenia, udźwig oraz 

minimalny promień skrętu. Dobór wielkości wózka, a także rozmieszczenie regałów w 

komorze winno uwzględniać swobodne przemieszczanie się wózka z ładunkiem miedzy 

regałami. Wózek musi spełniać obowiązujące w UE dyrektywy i przepisy prawa oraz być 

dopuszczonym do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

Zalecane typy wózków do użytku wewnątrz pomieszczeń:  

 z dyszlem - sterowany przez operatora za pomocą dyszla i przycisków włączających 

funkcje robocze wózka 

 z siedzeniem i konstrukcją ochronną operatora 

 

Podstawowe parametry brane pod uwagę przy doborze wózka: 

 maksymalny udźwig 

 maksymalna wysokość podnoszenia - bez ładunku i z ładunkiem 

 szerokość korytarza roboczego dostosowana do szerokości alejek transportowych między 

regałami 

 wysokość masztu 

 prędkość jazdy / podnoszenia - z ładunkiem i bez ładunku 

 bezpieczeństwo i ergonomia pracy 

 

                                   
           Wózek z dyszlem sterującym                                       Wózek z siedzeniem i konstrukcją  

                                                                                                           chroniącą operatora 

 

II. Materiały do pakowania, przechowywania i transportu 

nasion, siewek, sadzonek, itp. 
 

1. Beczki do przechowywania nasion w chłodni HDPE 
 

Beczki wykonane są z tworzywa sztucznego HDPE o pojemności: od 35 l do 120 l, i 

przeznaczone są do transportu oraz przechowywania materiałów sypkich, półsypkich i 

ciekłych. 



Przed napełnieniem beczek nasionami oraz przed umieszczeniem ich w chłodni, beczki 

należy przygotować zgodnie z metodą prof. Suszki. Zapewnienie wymiany gazowej dla 

podtrzymania oddychania tlenowego nasion jest jednym z podstawowych warunków 

zachowania ich żywotności. Wymianę gazową pomiędzy nasionami w beczce, a atmosferą 

zapewnia perforowana rura umieszczona centralnie oraz paski tektury umieszczone w 

szczelinie między beczką a pokrywą. Innym rozwiązaniem jest umieszczenie perforowanej 

rury i wykonanie otworów wentylacyjnych w plastikowej pokrywie beczki. 
 

Charakterystyka beczek HDPE: 

 wysokiej jakości wykonanie 

 atest dopuszczenia do stosowania dla żywności 

 przystosowanie do transportu i składowania na paletach 

 uchwyty boczne dla wygodnego przenoszenia 

 zakręcana pokrywa 
 

 

         

 
 

                                                

Beczka HDPE 60 L z zakręcaną pokrywą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Skrzynki 
 

Skrzynki wykonane są z wysokiej jakości tworzywa sztucznego i są przeznaczone do 

składowania oraz transportu: siewek, sadzonek, itp.  

Wielopoziomowe składowanie 

                                                                Składowanie skrzynek pustych                  skrzynek z sadzonkami 
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Przechowywanie nasion metodą prof. Suszki: 

1. Beczka plastikowa 

2. Pokrywa 

3. Perforowana rura wentylacyjna  

4. Nasiona 

5. Suche trociny 

6. Pasek tektury zapewniający powstanie szczeliny  

7. Warstwa włókniny chroniąca nasiona przed wysychaniem 

Skrzynka uniwersalna G 240 

 wymiary: 600 x 400 x 240 mm 

 nośność: 20 kg 

 

Skrzynka szkółkarska 4816: 

 wymiary: 600 x 400x 252 mm 

 nośność: od 20 do 30 kg 

 dwa sposoby składowania skrzynek: pustych (jedna wchodzi 

w drugą), z umieszczonymi sadzonkami (po obrocie o 180 st. 

jednej skrzynki względem drugiej) 
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3. Skrzyniopalety EBG 
 

Skrzyniopalety wykonane są z trwałego tworzywa sztucznego odpornego na uszkodzenia. 

Gładkie ścianki wewnętrzne i zewnętrzne zapewniają łatwe czyszczenie. Skrzyniopalety 

nadają się do przechowywania w warunkach chłodni: siewek, sadzonek, itp. Znormalizowane 

wymiary (1200 x 800 mm i 1200 x 1200 mm) zapewniają funkcjonalność oraz komfort pracy 

w chłodni i/lub transporcie, mogą być ustawiane na regałach lub wielopoziomowo jako 

wolnostojące. 

Charakterystyka skrzyniopalet EBG 1208: 

 wymiarami [mm]: 1200 x 800 oraz 1200 x 1200 

 wysoką jakością wykonania 

 dostępne są ze stopkami lub płozami  

 możliwością sztaplowania 

 doposażeniem w pokrywę zamykającą 

 łatwością utrzymania w czystości 

 

 

Skrzynio paleta EBG 1208 

 

4. Worki typ K 
 

Worki wykonywane są z celulozy siarczynowej charakteryzującej się wysoka odpornością 

na rozrywanie. Wewnętrzna warstwa polietylenu zmniejsza nasiąkliwość worka oraz pozwala 

utrzymywać zapakowany towar w optymalnej wilgotności. 

 

Zastosowania: 

 pakowanie, składowanie i transport również w warunkach chłodniczych: siewek, 

sadzonek, nasion, itp. 

 

Charakterystyka: 

 papier celulozowy, trójwarstwowy o gramaturze 80 g/m
2
 (2 + 1 PE), z naniesioną jedną 

warstwą polietylenu (10 g/m
2
) od strony wewnętrznej. Maksymalna nośność dla worka 

klejonego - 30 kg 

 możliwość zastosowania torfu i/lub hydrożeli dla utrzymywania optymalnej wilgotności 

wewnątrz worka 

 możliwość zamykania worków zszywarką elektryczną na  

napięcie 24 V lub 230 V 

 możliwość nanoszenia nadruków reklamowo - informacyjnych  
 
 

 

             
Wymiary: 

K0-K    60 x 18 x 80 cm 

K1-K    60 x 18 x 100 cm 

K2-K    60 x 18 x 110 cm 

K3-K    60 x 18 x 120 cm 

 



5. Pudła specjalistyczne model PP 
 

 
Pudło specjalistyczne PP - 390 x 285 x 391 mm 

 

Pudło specjalistyczne z tworzywa PP wykonane jest z doskonałego materiału 

konstrukcyjnego i w odróżnieniu  od tradycyjnej tektury falistej jest całkowicie odporne na 

wilgoć i charakteryzuje się: lekkością, wysoką trwałością i wytrzymałością mechaniczną. 

 

Zastosowania: 

 pakowanie, składowanie i transport w warunkach chłodniczych sadzonek z odkrytym i 

zakrytym systemem korzeniowym oraz nasion. 

 

Zalety: 

 lekkość opakowania i jego wysoka wytrzymałość  przy  całkowitej odporności  na wilgoć, 

detergenty, kwasy, zasady i większość rozpuszczalników organicznych. Dla długiego 

przechowywania roślin zaleca się stosowanie hydrożeli. 

 użytkowanie w szerokim zakresie temperatur, z zachowaniem  cyrkulacji  powietrza  oraz 

wymiany  gazowej wymaganej dla organizmow żywych. 

 wielokrotność użytkowania, brak konieczności sklejania, możliwość sztaplowania oraz 

nanoszenia nadruków informacyjno - reklamowych. Po złożeniu opakowania 

oszczędności w kosztach transportu i składowania na małych powierzchniach. 

 łatwe mycie wodą, w tym z zastosowaniem detergentów, wykonane w całości z jednego 

surowca - ułatwia recykling. 

 dostępne kolory (biały, żółty, szary, zielony) oraz grubości i gęstości tworzywa - 

pozwalają zaprojektować i wykonać opakowanie pod oczekiwania i wymagania klienta. 

 wysoka efektywność  logistyczna z dostosowaniem opakowań do palet transportowych 

typu EUR. 

 składowanie sadzonek na palecie typ EUR, wielopoziomowo (do 5 warstw).  

1 warstwa = 8 opakowań. 

 

Charakterystyka pudeł specjalistycznych PP: 

 wymiary wewnętrzne (standard) [dł. x szer. x wys.] - 390 x 285 x 391 mm   

                                                                                      390 x 285 x 900 mm 

 waga - 0,65 kg 

 nośność  maks. - do 20 kg                                 

 



6. Palety z tworzywa sztucznego P 18 
 

Palety przeznaczone są do składowania i transportu: nasion, siewek, sadzonek w beczkach, 

pudłach specjalistycznych, workach, itp. Palety wykonane są z tworzywa sztucznego 

charakteryzującego się wysoką wytrzymałością mechaniczną. 

 

 
     Palety z tworzywa sztucznego P 18 

 

 

III. Sortowanie, pakowanie sadzonek oraz przysposabianie nasion 
 

1. Wiązałki do siewek, sadzonek, sztobrów, zrzezów, itp. RS 312 i C 600                                                 
 

Wiązałki mechaniczne z napędem elektrycznym lub mechanicznym z WOM ciągnika, 

przeznaczone są do wiązania siewek i sadzonek z odkrytym systemem korzeniowym w pęczki 

w trakcie ich sortowania. Do wiązania służy elastyczny sznurek poliestrowy (C 600) lub 

polietylenowy stosowany w prasach do słomy (RS 312). 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Wiązałka C 600 

     Wiązałka Rasspe RS 312 

 

 

 

Charakterystyka palet P 18: 

 wymiary palet [mm]: 1200 x 800 lub 1200 x 1200 

 dopuszczalne obciążenia [kg]: od 600 do 1200 

 

 napęd elektryczny lub z W.O.M ciągnika 

 wiązanie sadzonek w pęczki o średnicy do 25 cm 

 wymiary [cm] - 115 x 100 x 180 

 waga [kg] - 230  

 napęd elektryczny 

 wiązanie w pęczki siewek, sztobrów, zrzezów 

 wymiary [cm] - 82 x 40 x 72 

 waga [kg] - 80 



2. Stół sortowniczy S 2015 
 

Stół sortowniczy przeznaczony jest do ręcznego sortowania i wiązania: siewek, sadzonek, 

sztobrów i innych roślin. 

 

 
 

3. Urządzenie A 2015 do przysposabiania i podkiełkowywania nasion 
 

Urządzenie służy do przysposabiania i/lub podkiełkowywania nasion głównie z grupy tzw. 

ciężkonasiennych, jak również wymagających stratyfikacji. Proces ten przebiega w 

kontrolowanych warunkach, którego celem jest uzyskanie nasion równomiernie kiełkujących. 

Nasiona o wymaganej wilgotności załadowane do beczek, umieszczane są na rolkach 

urządzenia. Sterownik urządzenia cyklicznie uruchamia napędy rolek na których spoczywają 

beczki z nasionami. Właściwa temperatura, wilgotność oraz intensywna wymiana gazowa 

pobudza nasiona do równomiernego kiełkowania na wymagany agrotechnicznie termin 

wysiewu. 
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Wymiary stołu oraz szczeliny w jego 

blacie ułatwiają ręczne sortowanie 

materiału szkółkarskiego na wysokość. 

Dodatkowo stół może być wyposażony 

w szczelinomierz do sortowania roślin 

na średnicę w szyjce korzeniowej. 
 

Opis stołu sortowniczego S 2015: 

1 - szczeliny we blacie stołu 

2 - ręczny mechanizm ściskania 

pęczków roślin do wiązania 

ręcznego. 

3 - pojemnik na sznurek do wiązania  

Opis urządzenia A 2015: 

1 - napęd elektryczny z przekładnią ślimakową 

2 - beczki z nasionami umieszczone na rolkach 

3 - obudowa urządzenia  
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