Återvinning är framtiden
för ett hållbart lantbruk!

Originalet med cirkularitet

DITT PÅLITLIGA OCH HÅLLBARA VAL
z Innehåller minst 30% PCR (återvunnen ensilagesträckfilm)
z Premium ensilagesträckfilm som minskar klimatavtrycket med minst 29% *
z Beprövad produkt gällande inplastning och
ensilagekvalitet
z En sann loop - från agri till agri!
* LCA beräknad 2021 i SimaPro med data från ecoinvents databas. Minskad klimatpåverkan jämfört
Triowrap loop 25μ med Triowrap 25μ virgin

PRODUKTDATA
Dimensioner

Rullar/pall

Färger

Hylsa/Bobin

UV-skydd

Applikation

750 mm x 0.025 mm x 1500 m

15

Eco-grön

Plast (PP) hylsa

12 månader

För rund och
fyrkanstbalar

750 mm x 0.025 mm x 1700 m*

15

Vit

Plast (PP) hylsa

12 månader

För rund och
fyrkanstbalar

*Contractorwrap förpackning utan kartong för en effektivare hantering och mindre avfall. Nu också med fler meter per rulle!

Triowrap loop har testats av SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) gallande ensilagekvalitet och foderforluster (2020).

Triowrap loop är certifierade av RecyClass.

Testa vår
maskinguide på
triowrap.se

MER HÅLLBARHET? JA TACK!
z

Reducera dina torrsubstansförluster så mycket som möjligt – Triowrap loop har bevisats med låga förluster av
oberoende forskningsinstitut

z

Bli effektiv när du balar – Triowrap loop är tillgänglig med 1700 meter per rulle och i Contractorwrap förpackning

z

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

VAD GÖR TRIOWRAP LOOP
SÅ UNIK
z

Första sträckfilmen på marknaden baserad på PCR råvara

z

Samma mekaniska egenskaper som Originalet

z

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

z

Kan användas på alla typer av balmaskiner

z

Hög försträckning, upp till 80%
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VAD ÄR LCA?
Vår livscykelanalys (LCA) är utförd med verktyget SimaPro. Det är en metod för att bedöma övergripande miljöpåverkan av en
produkts livscykel. Våra analyser görs med hänsyn till klimatpåverkan fram till leverans av produkten. LCA för Triowrap loop
jämfört med Triowrap Original resulterar i en minskning med 29% i koldioxidavtryck!

Råmaterial

Materialframställning

Transport

Produkttillverkning

Användning

Avfallshantering
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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.

