МОБІЛЬНА
НАСІННЄВА СТАНЦІЯ
Високоякісне насіння з Вашого врожаю!

Заощаджує
час
Висока
якість

Проста
у користуванні

www.soufflet-agro.com.ua

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСЛУГИ
МОБІЛЬНОЇ НАСІННЄВОЇ СТАНЦІЇ

1.

Ми орієнтуємося на високу якість

Процес очищення ефективно видаляє сторонні домішки (пил, насіння бур’янів, камінці),
а також дрібні та биті зерна. У результаті ми обробляємо лише відкаліброване та чисте насіння,
що не призводить до додаткових витрат.

2.

Швидкість обслуговування

Процес очищення та протруювання насіння характеризується високою продуктивністю (до 12
т/год), що дає можливість швидко обробити великі партії насіннєвого матерілу за короткий
проміжок часу.

3.

Простота у користуванні

Все, що потрібно зробити, це - забезпечити доставку насіннєвого матеріалу до мобільної
насіннєвої станції та організувати відвантаження вже обробленого насіння. Про всі інші процеси
(протруювання та очищення) подбають наші оператори.

4.

Легке завантаження та розвантаження

Існує декілька простих способів завнтаження насіннєвого матеріалу для протруювання. Оброленне
насіння можна вивантажувати у біг-беги або причіп.

5.

Можливість протруювання насіння 3-ма різними
препаратами

Унікальна технологія SOUFFLET дозволяє використовувати одночасно 3 різні
продукти. Наш запатентований процес прямої подачі ЗЗР дозволяє уникнути
приготування робочого розчину, а також забезпечує точну та рівномірну
обробку насіння препаратами.

6.

Побічний продукт

Користуючись нашим сервісом, ви отримуєте не тільки якісне насіння,
а й побічний продукт, який можна використовувати для годування
тварин.

ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБКИ НАСІННЯ
ВІД SOUFFLET AGRO
Ми дбаємо про якість надання наших послуг, тому
використовуємо перевірені рішення та продукти. Разом із
послугою протруювання насіння ми пропонуємо ЗЗР, які
дозволяють найкраще розкрити потенціал вашого насіння та
отримати високий врожай.
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Maxim Forte®

Максимальна ефективність
проти офіобольозної і
фузаріозної кореневих гнилей за
рахунок трьох діючих речовин.
Максимальна урожайність
завдяки захисту від хвороб
і фізіологічної стимулюючої дії.
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Systiva®

Забезпечує довготривалий та
комплексний контроль листкових
хвороб одразу після проростання
насіння і до появи прапорцевого
листка.

ПРОСТА ПІДГОТОВКА ТА ШВИДКЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Як підготувати насіннєвий матеріал
до обробки?
• у причепі, з можливістю самовивантажування
• завантажити за допомогою телескопічного
навантажувача
• у біг-бегах

На що звернути увагу перед наданням
послуги?
• перевірити схожість та енергію проростання зерна
• переконатися що у вас достатньо місця для надання послуги
(мінімум 3 м з кожного боку машини)
• вибрати місце з доступом до електроенергії

Замовляйте послугу мобільної насіннєвої
станції та відкрийте переваги у її користуванні
• економія дорогоцінного часу
• мінімізація Ваших зусиль
• зменшення витрат, за рахунок ефективного та якісного
використання насіння власного врожаю, порівняно
з придбанням сертифікованого насіння
• можливість протруювання насіння 3-ма препаратами
• можливість отримати відкаліброване та рівномірно
протруєне насіння відразу готове до посіву
• висока ефективність та продуктивність роботи - до 12 т/год
• відсутність контакту побічного продукта із ЗЗР, завдяки
чому його можна використовувати для годівлі тварин

Маєте запитання? Цікавить обслуговування?
Звертайтесь до наших регіональних представників!

Славута
Жашків

Зв‘яжіться
з представником
Суффле Агро
у своєму регіоні:

