
 

 
 

Nowe pudła do ikry Troutlodge 
Firma Troutlodge  kontynuuje nie kończący się proces poprawy jakości i cech genetycznych ikry wysy-     

łanej do wielu krajów świata, ale nasze innowacje nie kończą się na tym. Teraz ekspediujemy ikrę w nowo   

zaprojektowanych pudłach chroniących ją i zachowujących właściwe warunki  transportu, tak by docie-
rała do odbiorcy w znakomitej kondycji.  

Podstawowe dane 
 Wymiary zewnętrzne (Dł. x Szer. x Wys.)  60 x 45 x 46 cm       

 Zewnętrzne pudło, dla dodatkowego wzmocnienia, wykonane jest z jednego kawałka woskowa-
nego kartonu pomagającego zachować wilgotność.   

 Wewnętrzne pudło styropianowe wykonane jest z gęstej pianki o grubości 5 cm, izolującej i chro- 

niącej ikrę oraz zachowującej niską temperaturę w czasie transportu.  . 

 Pudła zostały zaprojektowane na maksymalnie 5 tacek.    W zależności od temperatury i czasu  

transportu, dla zachowania jak najlepszych warunków, liczba tacek z ikrą będzie modulowana. 

Luźny lód znajduje się zazwyczaj na dwóch/trzech tackach, a stały na tacce dolnej.  

 Pudła są składane przez ten sam personel Troutlodge, który zajmuje się inkubacją i pakowaniem
ikry.  

 Każde pudło mieści 100 do 120 tyś. ziaren, a zależy to od takich czynników jak rozmiar ikry, wyso-    

kość zamówienia, przewidywana temperatura zewnętrzna, ilość dodanego lodu, itd.  

 Dla zachowania optymalnej temperatury, bloki zmrożonego do -30 C lodu układane są na dolnej   

tacce pudła styropianowego poniżej ikry, a luźny lód jest dodawany powyżej. W wyjątkowych   

okolicznościach mogą zostać użyte zamrożone woreczki z żelem . 

 Luźny lód z góry, topiąc się, zapewnia ikrze niską temperaturę oraz wilgotność wspomagającą   

wchłanianie tlenu.    

 Foliowe worki o gubości 0,1 mm wyściełające pudła, eliminują wyciek wody powstającej z topią-  

cego się lodu, szczególnie w przypadkach wywrócenia się pudła na bok. Jest to wymóg linii lotni-  

czych.   

 Duże pudła. W przypadku większych zamówień, dla minimalizacji kosztów wysyłki, Troutlodge 

może użyć większych pudeł starego typu o wymiarach (Dł. x Szer. x Wys.) 57 x 40 x 62 cm 
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