
Högsta effektivitet för alla
baltyper i alla maskiner!

En effektiv vardagshjälte

1900 RS
2400 RS



GÖR DIG MER EFFEKTIV!

PRODUKTDATA

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

750 mm x 0.021 mm x 1900 m 152) Vit, eco-grön, grön, 
svart1)

Vattenskyddad 
pappershylsa 
premium 

12 månader För rund och 
fyrkanstbalar

750 mm x 0.021mm x 2400 m   162) Vit, eco-grön
Vattenskyddad 
pappershylsa 
premium 

12 månader För rund och 
fyrkanstbalar

 1) Välgörenhetsfärgerna: Rosa, blå, gul
2) Förpackning: 1900 m- Kartong, sleeve eller Contractorwrap förpackningslösning  
                              2400 m - Endast med Contractorwrap förpackningslösning

Testa vår 
maskinguide på 

triowrap.se

     21% minskat klimatavtryck genom minskat materalutnyttjande*

 

     Bevisat låga näringförluster – TS-förluster ner till 1% **

     Mer meter på rullen – Högre daglig output

MER HÅLLBARHET? JA TACK!
 z Reducera dina torrsubstansförluster så mycket som möjligt – Torrsubstansförluster ner till 1% med Triowrap plus 1900/2400 RS**

 z Bli effektiv när du balar – Med Triowrap plus 1900/2400 kan du öka din effektivitet upp till 60% 

 z Minska din använding av plast när du balar – Med Triowrap plus 1900/2400 RS kan du  reducera materialutnyttjandet med 16% 

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

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

Triowrap plus har testats av SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) gällande ensilagekvalitet och foderförluster.

1900 RS 
2400 RS

*  LCA beräknad i SimaPro med data från ecoinvents databas. Minskad klimatpåverkan med  
    Triowrap plus 1900/2400 RS jämfört mot Triowrap 25μ.
**Studier utförda av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) 2016



FÖR RUND OCH
 FYRKANSTBALAR

UTPROVAD 
PRODUKT

Baserat på: Rundbal 1,20 m, 8 lager film, 55% överlappning, 70% försträckning.
Jämfört med 1500 m/25μ film. 25 balar/timmen och inplastare med dubbelsatellit.

1500 m/25µ
Triowrap plus 

1900 RS
Triowrap plus 

2400 RS
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+400 m/rulle
+6 balar/rullen
-21% rullbyten  

-16% plast

+900 m/rulle
+13 balar/rullen
-38% rullbyten

-16% plast
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Triowrap plus 
1900/2400 RS

Förorinterad film
Triowrap premiumfilm

MINSKAD 
KLIMATPÅVERKAN

Stöd cancer-
forskning med våra 
välgörenhetsfärger

Högre effektivitet - Sparar tid, pengar och miljö!

PLUSTECH™ 
Unik teknikplattform för en perfekt balanserad  
tunn premiumfilm

PlusTech är ett 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 Minskat klimatavtryck 

 z Optimerad balning och 

ensileringsprocess

 z Inga kompromisser på 

foderkvaliteten

 z Bästa och mest 

kostnadseffektiva ensilaget

 z Utmärkt rivstyrka

 z Minimal luftgenomsläpplighet

 z Slät utsida på bal

 z Minskade kostnader för 

avfallhantering tack vare 

tunnare och mer effektiv film

Dina fördelar med PlusTech             
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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


