
„Visqueen Polycrop“ yra aukštos kokybės 5 sluoksnių 
siloso vyniojimo plėvelė, gaminama moderniomis 5 
sluoksnių pučiamosios ekstruzijos linijomis. Iš penkių 
atskirų polietileno sluoksnių suformuojama viena, ypač 
stipri plėvelė. Penkiasluoksnė gamybos technologija 
sudaro galimybes ūkininkams ir darbų rangovams 
išskirtinai kokybiškai suvynioti ritinius sukuriant patvarų 
deguonies barjerą ir apsaugant nuo pradūrimų.

Sukurta naudoti su šiuolaikine sudėtinga rulonų 
vyniojimo įranga, „Visqueen Polycrop“ penkiasluoksnė 
plėvelė apgaubia tolygiai ir patikimai, todėl produkcija 
yra visiškai apsaugota bei tinkamai suformuota.

– Puikiai sandarinanti plėvelė,
– Patikimas deguonies barjeras,
– Didesnis atsparumas pradūrimui ir plėšimui,
– Idealiai tinka vyniojimo darbams dienos ir 

nakties metu,
– Apsaugo nuo UV spindulių visomis klimato 

sąlygomis,
– Visiškai perdirbamas

Garantuota suvyniotų 
ryšulių apsauga
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Garantuota suvyniotų 
ryšulių apsauga
Didelis mechaninis stiprumas  
„Visqueen Polycrop“ naudojama 5 sluoksnių technologija 
optimizuoja plėvelės mechaninį stiprumą ir elastingumą, todėl plėvelė 
gerai priglunda prie apvalių ir kvadratinių rulonų kontūrų. Visqueen 
Polycrop lankstumas taip pat padeda išlaikyti puikią rulono formą. 
„Visqueen Polycrop“ apvynioja apvalius ir kvadratinius rulonus ypač 
gerai ir užtikrina pilną ir saugų kvadratinių rulonų kampų padengimą.

Idealiai tinka greitaeigėms mašinoms
„Visqueen Polycrop“ tinka naudoti su visų rūšių ritinių pakavimo 
įranga, įskaitant šiuolaikinius, sudėtingus greitaeigius įvyniojimus. 
Visqueen Polycrop 5 sluoksnių technologijos elastinė plėvelė padidina 
rulono pralaidumą naudodama paprastumą ir nuosekliai sklandžiai 
pritaikydama ritę. 

Tinka sunkiems, atšiauriems pasėliams
„Visqueen Polycrop 5“ sluoksnių technologijos elastinė plėvelė 
pasižymi tvirtumu ir ilgaamžiškumu, reikalinga atlaikant sunkius 
augalus, tokius kaip kukurūzų ir cukrinių runkelių minkštimas, taip 
pat tradicines žolių kultūras. Puikus „Visqueen Polycrop“ atsparumas 
pradūrimui užtikrina, kad jis gerai tvarkysis vyniojant, vežant ir 
sandėliuojant.

Švedijos SP techninio instituto akreditacija
Visqueen Polycrop yra akredituotas pagal Švedijos SP techninio instituto 
žemės ūkio strijų standartą. Pagrindinės tyrimų institucijos atliekamas 
sertifikavimas apima platų juostų gamybos proceso įvertinimą, be to, 
išsamų galutinio juostos filmo ir jo pakuotės patikrinimą.

Sklandus vyniojimo procesas - dieną ir naktį 
Ekspertas, naudodamas naujausius lipnius priedus, gauna aukštos 
kokybės elastinę plėvelę su puikiu sandarikliu, kuris taip pat žymiai 
sumažina likučius mašinose įtempimo ritiniuose. „Visqueen Polycrop“ 
buvo sukurtas taip, kad užtikrintų nuolatinį gerą vyniojimąsi 24 
valandas per parą: vidurdienį 30 ° C temperatūroje arba vėsią naktį. 

Apsaugotas nuo ultravioletinių spindulių bet kokiam 
klimatui
„Visqueen Polycrop“ gaminamas atsižvelgiant į įvairias klimato sąlygas. 
Iš esmės tai garantuoja rulonų turinio apsaugą ir saugų įvyniotų rulonų 
laikymą visoje kontinentinėje Europoje 12 mėnesių po vyniojimo.

www.polycrop.com

        @polycrop

E: info@polycrop.com
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Techninė specifikacija

Plotis
(mm)

Storis
(µm)

Ilgis
(m)

Paletės
matmenys (cm)

Ričių skaičius
paletėje (#)

Paletės
Aukštis (m)

250* 25 1800 108 x 108 64 ± 1.28

360* 25 1500 108 x 125 80 ± 1.28

500 25 1800 108 x 108 48 ± 1.65

750 25 1500 100 x 125 40 ± 1.65

 *Only available in Green

Visqueen Polycrop gaminamas ISO 9001 ir ISO 14001 akredituotoje įmonėje.

Visqueen Polycrop galima rasti:
  

Juoda Balta
 
Žalias Alyvuogių 

Galimos spalvos

Nelabai tikėtinu atveju iškilus problemoms, 
kiekviena „Visqueen Polycrop“ ritė yra ženklinama 
atskirai, kad būtų užtikrintas 100% atsekamumas.

•Atsparumas UV spinduliams

•Atsparumas pradūrimui

•Atsparumas ašaroms

•elastingumas

•atsakomybė


