Unik mantelfilm för
ökad ensilagekvalitet!

Tar ditt ensilage till en ny nivå

TAR DITT ENSILAGE TILL EN NY NIVÅ
z 10-30% högre avkastning per rulle jämfört med andra produkter - lägre kostnad per bal!
z Patenterade egenskaper – Möjliggör optimal effektivitet och rivstyrka på bal!
z Ökar ensilagekvaliteten enligt oberoende tester av SLU*

PRODUKTDATA
Dimensioner

Rullar/pall

Färger

Sträckning i
balmaskin*

Specifika fördelar

1280 mm x 0.013 mm x 3000 m

16

Tonad vit

5-13%

Perfekt för stationära maskiner - många balar mellan
rullbytena. 25-30% högre avkastning än andra produkter.

1280 mm x 0.016 mm x 2400 m

16

Tonad vit

15-20%

1400 mm x 0.016 mm x 2200 m

16

Tonad vit

18-30%

1400 mm x 0.016 mm x 4500 m

9

Tonad vit

18-30%

1400 mm x 0.020 mm x 1800 m

16

Tonad vit

25-35%

Bra kombination för både stationära och mobila
maskiner. Kant till kant. 25% ökad avkastning mot andra
produkter.
Överlägsen produkt för mobila maskiner, med möjlighet
till cover edge (över kanten). 20% ökad avkastning mot
andra produkter.
Högsta effektivitet med minsta möjliga stillestånd.
Använd vår produktguide för lämplig maskin, triowrap.
com.
Robust produkt för mobila maskiner som passar
alla typerav användare. Möjliggör cover edge. 10%
högreavkastining än andra produkter.

* Rekommenderad sträckning i balmaskin finns på rulletiketten

*TrioBaleCompressor har testats av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) vilket visade högre ensilagekvalitet med bättre formade balar, bättre
lufttäthet samt mindre mögel jämfört med balar med rundbalsnät.

Testa vår
maskinguide på
triowrap.se

MER HÅLLBARHET? JA TACK!
z

Reducera dina torrsubstansförluster så mycket som möjligt – Det har bevisats att TrioBaleCompressor
ökar ensilagets kvalitet avsevärt

z

Bli effektiv när du balar – TrioBaleCompressor erbjuder den högsta avkastningen i balar per rulle på marknaden. Väljer du
vår 16μ produkt minskar du dessutom din materialanvändning med 20% jämfört med 20μ.

z

Samla in och sortera för korrekt återvinning – TrioBaleCompressor är helt återvinningsbar, inklusive förpackningen och
kan återvinnas i samma fraktion som balplasten!

ENKEL HANTERING

VARFÖR ANVÄNDA MANTELFILM
z

Mantefilm och ensilagesträckfilm kan sorteras i samma fraktion

z

Möjligör effektivare balöppning med automatisk balöppnare

z

Inget fastfruset nät under vintern, filmen lossnar lätt ifrån ensilaget

z

Kompaktare balar blir lättare att hantera med balgripen

z

Mindre risk för punktering av filmlagren vid inplastning

z

Skyddet av mantelytan minskar risken för mögel

TRIOBALECOMPRESSOR &
TRIOWRAP PLUS

ÖVER KANTEN
ELLER KANT TILL KANT

Film på film med våra PlusTech™-produkter
PlusTech är vårt samlingsnamn för flera tekniska innovationer
som kombinerar en mix av råvaror, unik tillverkningssprocess och
över 50 år av expertis inom ensilage i olika processer för att uppnå
produkter med ökad effektivitet för slutanvändaren.

z

Slätare bal – Perfekt förslutning av balen med hög ensilagekvalitet

z

Perfekt balform för säkrare balhantering och förvaring

z

Mindre materialanvändning per bal – Sparar både pengar och miljö

SMART FÖRPACKNING
I ETT STYCKE
Unik patenterad förpackning
z

Kantskydd på gaveln för tåligare hantering vid lastning

z

100% återvinningsbar plast – Kan återvinnas med ensilagesträckfilmen

z

Avrullningsriktning på förpackningen för bekväm lastning

z

Hela förpackningen i ett stycke för effektiva rullbyten

z

Rekommenderad sträckning på rulletiketten

HÖG
ENSILAGEKVALITET
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Effektiv och hållbar
grovfoderproduktion
Vi känner till prövningarna och utmaningarna under skördesäsongen och
vi kan stödja dig med vår mångåriga erfarenhet.
Om du behöver hjälp med din grovfoderproduktion är våra ensilage-experter och
tekniska support där för att stödja dig att förbättra din avkastning, effektivitet och
hållbarhet - över hela världen.

Läs mer på triowrap.se

Följ oss på Facebook och Instagram
@triowrap

Trioworld
Box 143
SE-333 23 Smålandsstenar
+46 371 345 00

APE Europe´s mål är att öka
återvinningen av lantbruksplast
genom införandet av nationella
insamlingssystem (NCS) över
hela Europa.

