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 miljoner gånger!

Originalet



PRODUKTDATA

Dimensioner Rullar/pall Färger Hylsa/Bobin UV-skydd Applikation

500 mm x 0.025 mm x 1800 m 24
Vit, eco-grön, grön, 
svart

Plast (PP) hylsa 12 månader För rund och 
fyrkanstbalar

750 mm x 0.025 mm x 1500 m 15
Vit, eco-grön, grön, 
svart

Plast (PP) hylsa 12 månader För rund och 
fyrkanstbalar

750 mm x 0.025 mm x 1700 m* 15 Vit, eco-grön Plast (PP) hylsa 12 månader För rund och 
fyrkanstbalar

*Contractorwrapförpackning: Utan kartong för en effektivare hantering. Extra meter per rulle för en bättre effektivitet.

TESTAD, PROVAD, BEVISAD
 z Beprövad med hög prestanda och hög ensilagekvalitet 

 z Pålitligt val för alla balmaskiner och alla balformat

 z Flerlagers premiumfilm med upp till 7 lager

 z Fullt återvinningsbar

MER HÅLLBARHET? JA TACK!
 z Reducera dina torrsubstansförluster så mycket som möjligt – Triowrap har bevisats med låga förluster av oberoende 

forskningsinstitut 

 z Bli effektiv när du balar – Triowrap erbjuder en pålitlig prestanda, för ytterligare effektivitet prova vår Triowrap plus! 

 z Använd produkter med återvunnet material – Prova vår Triowrap loop!

 z Samla in och sortera för korrekt återvinning – Triowrap är fullt återvinningsbar inklusive förpackning!

Triowrap uppfyller kraven i SP:s certifieringsregler för P-märkning av Agri-stretch film för rundbalsensilering, SPCR 063 

Testa vår 
maskinguide på 

triowrap.se



ORIGINALET

PÅLITLIG

UTPROVAD I 
DECENNIER

THE STORY
Triowrap introducerades under slutet av 80-talet och är vår mest använda ensilagefilm. Att Triowrap är störst i Europa 

bevisar att lantbrukarna känner sig trygga med sitt val av foderskydd. Vi har noga valt ut råvaror och låtit lantbrukare, 

entreprenörer, maskintillverkare, oberoende forskningsinstitut, samt SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) testa vår film. 

Triowrap® är en premiumfilm som fungerar i alla maskiner och ger välformade balar med hög hållbarhet.

  INSIDA MED KLISTER
 Stark vidhäftning ger lufttäta balar

  UPP TILL 5 FUNTKIONELLA LAGER
 Styrka/Sträckbarhet/Lufttäthet/UV 
 skydd/Riv & Punkteringsstyrka

 GLATT YTSKIKT
 Klisterfri utsida för en säkrare  
 balhantering

De viktigaste funktionerna i vår flerlagersfilm

DITT PÅLITLIGA VAL
 z Global marknadspostion och hög kvalitet gör att lantbrukare i – fler än 60 

länder förlitar sig på Triowrap 

 z Vi utnyttjar de bästa råvarorna för en jämn och hög kvalitet, även under 

extrema förhållanden som höga temperaturer, hög luftfuktighet eller 

blåsiga och dammiga förhållanden 

 z Utmärkt sträckbarhet och elasticitet för lufttäta balar med hög och jämn 

foderkvalitet 

 z Kan användas i alla maskiner och med hög försträckning, upp till 80%

 z Filmens starka vidhäftning förseglar värdefulla grödan hermetiskt för 

bästa ensilagekvalitet 

 z Högt UV-skydd med minst 12 månaders hållbarhet efter inplastning

 z Film, förpackning och hylsa är fullt återvinningsbara

 z Upp till 7 lager av premiumegenskaper! 
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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.

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

Effektiv och hållbar
grovfoderproduktion

Följ oss på Facebook och Instagram
@triowrap


