
WE ARE 
EFFICIENT

Att öka användarens effektivitet är Trioplasts huvudfokus när vi utvecklar nya produkter och koncept!

Med optimerade recept baserat på  råmaterial av högsta kvalité och den senaste produktionsteknologin så kan vi öka antalet meter 
per rulle, detta ger effektivare produkter.
Ett viktigt steg i utvecklingsprocessen är att våra high performance produkter uppnår samma ensilagekvalitét eller bättre än vad 
våra premiumprodukter ger. Våra produkter är noggrant testade i fält på olika inplastare, i tuffa miljöer och för varierande grödor. 
Utöver detta så är alla våra high performance produkter testade av SLU (Sveriges Lantbruks Universitet), med positiva resultat.

Med ökad effektivitet kommer flera fördelar:
Fler balar/timme - Lägre kostnad
Färre rullbyten - Sparar tid 
Färre rullar/mindre plast - Minskad hantering och mindre miljöpåverkan
Hög ensilagekvalité - Ökad lönsamhet

Trioplast sortiment är idag optimerat för alla typer av applikationer och inplastare.

I vårt sortiment kommer du att hitta rätt produkt  
som gör att du kan öka din effektivitet!

1700 m/25µ/750mm 1900 m/21µ/750mm 2100 m/19µ/730mm 2400 m/21µ/750mm 2600 m/19µ/730mm

Rekommenderad för alla 
typer av inplastare och 
baltyper!
Finns endast i Contractor-
wrap® förpackning (utan 
kartong) för att ytterligare 
öka effektiviteten.
Producerat med vårt 
beprövade premiumrecept, 
baserat på råmaterial av hög 
kvalité.

Rekommenderad för alla 
typer av inplastare och 
baltyper!
Finns med kartong eller 
Contractorwrap® förpackning 
(utan kartong) för att ytterli-
gare öka effektiviteten. 
Producerad med vår 
PreTech® teknologi.

Rekommenderad för de 
flesta rundbalsinplastare.
Finns med kartong eller 
Contractorwrap® förpack-
ning (utan kartong) för 
att ytterligare öka 
effektiviteten. 
Producerad med vår 
PreTech® teknologi.

Högst effektivitet för 
fyrkantsbalar! 
Rekommenderad för vissa 
inplastare. 
Finns endast i Contractor-
wrap® förpackning (utan 
kartong) för att ytterligare 
öka effektiviteten. 
Producerad med vår PreTech® 
teknologi. 

Högst effektivitet på mark-
naden!
Rekommenderad för vissa 
rundbalsinplastare.
Finns endast i Contractor-
wrap® förpackning (utan 
kartong) för att ytterligare 
öka effektiviteten.
Producerad med vår 
PreTech® teknologi.

Ökad effektivitet - Sparar tid och pengar!

Baserat på: 1,20 m rundbal, 6 lager, 55% överlapp, 70% försträckning - jämfört med 1500 m produkt

1500 m/25µ 1700 m/25µ 1900 m/21µ 2100 m/19µ 2400 m/21µ 2600 m/19µ
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+ 200 m/rulle
+ 3 balar/rulle
- 12% rullbyten

+ 400 m/rulle
+ 6 balar/rulle
- 21% rullbyten

- 16% PE

+ 600 m/rulle
+ 9 balar/rulle

- 29% rullbyten
- 24% PE

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

- 16% PE

+ 1100 m/rulle
+ 16 balar/rulle
- 42% rullbyten

- 24% PE

*Använd vår produktguide för att hitta din optimala produkt.



TRIOPLAST
Box 143
SE-333 23 Smålandsstenar
+46 371 345 00
trioplast.com

APE Europe objective is to improve ag-
ri-waste recycling rate by the implemen-
tation of national collecting Schemes 
(NCS) all over Europe.

Reliable

Trioplast is an industrial group with a little over 1,000 employees and a turnover of EUR 
430 million. The Group is one of Europe’s leading players in innovative and cost-efficient 
packaging solutions based on polyethylene film. The company’s registered office is in 
Smålandsstenar in Sweden. It operates production facilities in Sweden, Denmark and 

France and sells its products to a global market. The principal owner of  Trioplast is  
Altor Funds.

Long-term

Active

Trioplast – We keep our promises!

WE DESIGN FOR THE FUTURE
As a leading producer of polyethylene film, at Trioplast we take responsibility for the 
environment in everything we do. We strive to reduce the amount of material in our 
products, we recycle and reuse waste materials, and we continuously develop our 

expertise so as to decrease our use of non-renewable raw materials. 
In short: We design sustainable solutions for the future.

Proven | Trustworthy | Efficient | Safe | High Quality Au-
thentic | Economic | Dependable | Supply Capability

Solid | Durable | Experienced Team | Long-term Part-
nerships | Confident | Fair | Care for the Environment

Constant dialogue with Customers & Partners | Leading Innova-
tor | Continuous  Process Development | Silage Service & Support
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