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„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.

Plėvelė „Visqueen PolycropPro“ naudinga ūkininkams ir 
darbų rangovams:

– Spartesnis vyniojimo procesas,
– Daugiau ryšulių iš rulono
– Geresnė suvyniotų augalų kokybė,
– Po naudojimo lieka mažiau likučių perdirbti,
– Kompaktiški, geresnės formos ryšuliai,
– Akredituota kaip atitinkanti SP Švedijos technikos 

instituto standartus, SP sertifikato numeris: 14 23 04
– Pirminio plėvelės orientavimo technologija saugoma 

Europos patentu Nr. EP2193026.



Daugiau ritinių
Papildomas „Visqueen PolycropPro“ ilgis reiškia, kad daugiau 
ritinių gali būti suvyniota į ritę, todėl ritės pakeitimo laikas sumažėja. 
Dėl padidėjusio rulono pralaidumo sutaupoma laiko ir išlaidų. 
Kaskart pakeisdami ritę ir išmesdami pakuotę, ritės keitimas gali 
trukti nuo 5 iki 7 minučių. Taigi, jei operatorius per dieną suvyniotų 
250 rulonų, jis galėtų sutaupyti nuo 20 iki 30 minučių kiekvieną 
dieną. Atsižvelgiant į tai, kad ant vyniojamojo popieriaus gali būti 
laikomasi visos dienos filmų poreikio, šis didelis laiko taupymas 
padeda padidinti ūkio produktyvumą.

Sukurtas kombinuotiems įvyniojimams
„Visqueen PolycropPro“ buvo sukurtas naudoti ant ruloninių rulonų 
ir šiuolaikinių kombinuotų vyniotuvų. Ši tvirta elastinė plėvelė lengvai 
atlaiko tokios greitos, sudėtingos technikos reikalavimus. Kaip ir visa 
elastinė siloso plėvelė, maksimalus našumas pasiekiamas naudojant 
vyniojimo mašinas, kurios yra gerai prižiūrimos ir reguliariai prižiūrimos.

Sertifikuota pagal SP standartą
„Visqueen PolycropPro“ buvo įvertintas ir sertifikuotas pagal Švedijos 
SP Technikos Instituto žemės ūkio juostos standartą. Ši akreditacija 
suteikiama kruopščiai įvertinus gamybos procesą ir produkto 
eksploatacines savybes. 

Techninė specifikacija

Plotis
(mm)

Storis
(µm)

Ilgis
(m)

Paletės
matmenys (cm)

Ričių skaičius
paletėje (#)

Paletės
Aukštis (m)

750 20 2000 125 x 100 40 ± 1.65

„Visqueen PolycropPro“ gaminamas ISO 9001 ir ISO 14001 akredituotoje įmonėje.
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Galimos spalvos

Apvyniojimas dieną ir naktį
„Visqueen PolycropPro“ vienodai gerai veikia tiek vyniojant dieną, tiek 
naktį, kad būtų maksimaliai padidintas produktyvumas ir operatoriai 
galėtų padėti naudotis tinkamais oro langais.

Apsauga nuo UV spindulių visam klimatui
„Visqueen PolycropPro“ siūlo UV apsaugos lygius, kad atitiktų skirtingus 
saulės spindulius, esančius visame pasaulyje. Nuo Australazijos iki 
Skandinavijos „Visqueen PolycropPro“ siūlo garantuotą apsaugotą 
silosą 12 mėnesių nuo įvyniojimo.

Sumažintas perdirbimo lygis
Dėl sumažintos plėvelės profilio „Visqueen PolycropPro“ sumažina 
poveikį aplinkai. „Visqueen PoliwrapPro“, kaip iš anksto orientuotas 
filmas, ritiniui suvynioti naudoja mažiau svorio svorio plėvelės. Atitinkamai 
yra mažiau plėvelės, kurią reikia išmesti, kai rulonas išvyniotas. Didesnis 
gaminio ritės ilgis taip pat reiškia, kad yra mažiau pakuočių ir mažiau 
šerdžių, kurias bus galima perdirbti įvyniojus.

Visqueen PolycropPro galima rasti:
  

Balta Žalias

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

• Stabilumas UV
 spinduliuose
• Atsparumas
 pradūrimui
• Atsparumas
 ašaroms
• elastingumas
• Prigludimas

Originali 5 sluoksnių plėvelė
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