
„Film&Film“ vyniojimo 
sistema pašaro 
kokybei gerinti

www.polycrop.com

„Film&Film“ vyniojimo sistema yra kombinuota 
sistema, naudojanti „Visqueen Croptight“ tinklinę 
plėvelę (augalams suformuoti į ryšulį) su naujos kartos 
„Visqueen PolycropPro“ ryšulių vyniojimo plėvele. 
Tokiu būdu patobulinus silosavimą gaunamas geresnės 
kokybės silosas, kuris mažiau pelija. Taip yra todėl, kad 
ryšuliai yra tankesni ir geresnis deguonies barjeras, 
nes visas ryšulio paviršius apvyniojamas papildomais 
plėvelės sluoksniais.

Papildomi „Film&Film“ vyniojimo sistemos privalumai:

Visqueen Croptight - „Visqueen Croptight“ yra polietileno 
plėvelė, pakeičianti ritinių vyniojimo tinklą. Ji ne tik efektyviai 
suformuoja ritinius, bet taip pat spartina žolės silosavimo procesą, 
nes sudaro geresnį deguonies barjerą, kadangi naudojami 
papildomi plėvelės sluoksniai. „Visqueen Croptight“ galima naudoti 
norint užkonservuoti kelias rūšis, įskaitant žolę, kukurūzus ir cukrinių 
runkelių išspaudas. Naudojant „Visqueen Croptight“ pagaminami 
geresnės kokybės pašarai, kuriuos yra lengviau sušerti ir tvarkyti. 
Kadangi ji taip pat pagaminta iš polietileno, plėvelę „Visqueen 
Croptight“ galima perdirbti kartu su siloso vyniojimo plėvele.

Visqueen PolycropPro - „Visqueen PolycropPro” yra 
technologiškai pažangi penkiasluoksnė plėvelė, gaminama 
naudojant naujovišką Pro technologiją, kurią taikant plėvelė 
ištempiama esant valdomoms gamybos sąlygoms. Šio proceso 
metu pagaminama aukštų eksploatacinių savybių plėvelė, kadangi 
ji yra plonesnė – gaunamas didesnis ilgis, ji yra mažesnio storio, 
todėl našiau vyniojamas ryšulys, mažiau prasiskverbia deguonies, 
plėvelė stipresnė ir atsparesnė plyšimui.

– Lengviau tvarkyti ir 
sandėliuoti,

– Mažesni pašarų nuostoliai,
– Lengviau perdirbti. 
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• Spartesnis vyniojimo procesas,
• Daugiau ryšulių iš rulono
• Geresnė suvyniotų augalų kokybė
• Padidinta derliaus kokybė
• Mažiau plėvelės, kad pakartotinai panaudotumėte

• Geresnis deguonies barjeras
• Spartesnis fermentavimo procesas
• Kompaktiškesni ir stabilesni ryšuliai
• Lengva tvarkyti ir sandėliuoti
• Mažesni pašarų nuostoliai
• Galima automatiškai tiekti pašarų ryšulius
• Lengva perdirbti

„Film&Film“ vyniojimo sistema 
pašaro kokybei gerinti

Techninė specifikacija
Panaudojimas Plotis (mm) Storis  (µm) Ilgis (m)  Ričių skaičius paletėje (#)  Paletės matmenys (cm) Paletės Aukštis (m)

Ne UV Stabilizuotas
Cukriniai runkeliai / 

Kukurūzai/TMR
950 13 2400 20 112 x 130 ± 1.10

Cukriniai runkeliai / 
Kukurūzai/TMR

1280 13 2400 20 112 x 130 ± 1.10

Žolės 1280 16 2000 20 112 x 130 ± 1.10

Žolės 1380 16 2000 20 112 x 147 ± 1.10

Haylage 1380 20 1650 20 114 x 147 ± 1.10

UV Stabilizuotas
Haylage 1280 20 1650 20 112 x 130 ± 1.10

„Visqueen Croptight“ gaminamas ISO 9001 ir ISO 14001 akredituotoje įmonėje.
Visqueen Croptight 13 μm ir 16 μm neturėtų būti naudojami ant šieno ar šiaudų, jie turėtų būti naudojami tik kartu 
su ritinio apvija, pavyzdžiui, Visqueen Polycrop arba Visqueen PolycropPro. Dėl riboto stabilumo UV spinduliuose 
jis nebuvo sukurtas naudoti atskirai.

Techninė specifikacija

Plotis
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Storis
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matmenys (cm)

Ričių skaičius
paletėje (#)

Paletės
Aukštis (m)

750 20 2000 125 x 100 40 ± 1.65


