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Visqueen PolycropPro ir tehniski uzlabota 5 slāņu elastīgā 
plēve, ko ražo ar inovatīvo Pro tehnoloģiju, nostiepjot 
plēvi kontrolētā ražošanas vidē. Šajā procesā izgatavotai 
elastīgajai plēvei ir augstas ekspluatācijas īpašības, papildu 
garums rullī un mazāks plēves biezums; minētie faktori visi 
kopā nodrošina ātrāku ķīpu iesaiņošanu, mazāku skābekļa 
caurlaidību un izcilu plēves izturību pret plīsumiem.

Visqueen PolycropPro sniedz lauksaimniekiem vairākas 
priekšrocības, tostarp: 

– Uzlabo iesaiņošana procesu
– Vairāk ķīpu ar vienu spoli
– Nodrošina labāku lopbarības kvalitāti
– Samazina izlietotās pārstrādājamās plēves 

daudzumu
– Ļauj presēt kompaktas ķīpas ar labāku formu
– Nodrošina Zviedrijas SP Tehniskās izpētes institūta 

akreditāciju, kas atbilst šīs iestādes augstajiem 
standartiem. SP sertifikāta numurs: 14 23 04

– Iepriekš orientētās plēves tehnoloģija ir aizsargāta 
ar Eiropas patentu Nr. EP2193026.



Vairāk ķīpu uz ruļļa
Visqueen PolycropPro papildu garums nozīmē, ka vienā ruļļos var 
ietīt vairāk ķīpu, tādējādi samazinot ruļļa maiņas laiku. Šī palielinātā 
ķīpu caurlaide rada lietderīgu laika un izmaksu ietaupījumu. Spoles 
nomaiņa var aizņemt no 5 līdz 7 minūtēm katru reizi, kad jūs 
izvēlaties spoles izsaiņot un izmest iepakojumu. Tātad, ja operators 
iesaiņo 250 ķīpu dienā - viņš katru dienu varētu ietaupīt no 20 līdz 
30 minūtēm. Kopā ar faktu, ka uz iesaiņojuma var nēsāt visas dienas 
filmas prasības, šis ievērojamais laika ietaupījums palīdz palielināt 
saimniecības produktivitātes līmeni.

Izstrādāts kombinētajiem iesaiņojumiem
Visqueen PolycropPro ir izstrādāts izmantošanai uz apaļās ķīpas 
un mūsdienu kombinētajiem iesaiņojumiem. Šī izturīgā elastīgā 
plēve viegli iztur šādas ātras, sarežģītas tehnikas prasības. Tāpat 
kā jebkura skābbarības elastīgā plēve, maksimālā veiktspēja tiek 
sasniegta, ja to izmanto iesaiņošanas mašīnām, kuras tiek labi 
uzturētas un regulāri apkoptas.  

Sertificēts atbilstoši SP standartam
Visqueen PolycropPro ir novērtēts un sertificēts saskaņā ar Zviedrijas 
SP Tehniskā institūta lauksaimniecības stretchfilm standartu. Šī 
akreditācija tiek piešķirta pēc rūpīga gan ražošanas procesa, gan 
produkta veiktspējas īpašību novērtēšanas.

Tehniskās specifikācijas

Platums
(mm)

Biezums
(µm)

Garums
(m)

Paletes Izmēri (cm)
Ruļļi uz

Paletes (#)
Paletes

Augstums (m)

750 20 2000 125 x 100 40 ± 1.65

Visqueen PolycropPro tiek ražots ISO 9001 un ISO 14001 akreditētā uzņēmumā.
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Pieejamas krāsas

Iesaiņošana dienā un naktī
Visqueen PolycropPro darbojas vienlīdz labi gan dienas, gan nakts 
iesaiņošanā, lai palielinātu produktivitāti un palīdzētu operatoriem 
izmantot piemērotus laikapstākļu logus.

UV aizsardzība visiem klimatiskajiem apstākļiem
Visqueen PolycropPro piedāvā UV aizsardzības līmeņus, lai tie būtu 
piemēroti atšķirīgajiem saules gaismas līmeņiem, kas atrodami visā 
pasaulē. Sākot no Austrālijas un Skandināvijas, Visqueen PolycropPro 
piedāvā garantētu aizsardzību ķīpveida skābbarībai 12 mēnešus pēc 
iesaiņošanas.

Samazināts pārstrādes līmenis
Visqueen PolycropPro samazina ietekmi uz vidi, pateicoties tā 
nolaidīgajam plēves profilam. Visqueen PoliwrapPro kā iepriekš 
orientēta filma ķīpas ietīšanai izmanto mazāk filmas pēc svara. Attiecīgi 
ir mazāk plēvju, kuras jāiznīcina, kad ķīpa ir iesaiņota. Produkta lielāks 
ruļļa garums nozīmē arī to, ka pēc iesaiņošanas ir mazāk iepakojuma un 
mazāk serdeņu, kas jāpārstrādā.

Visqueen Polycrop ir pieejams:
  

Balts Zaļš

Maz ticamā problēmas gadījumā katra Visqueen 
Polycrop spole ir individuāli marķēta, lai 
nodrošinātu 100% izsekojamību.

•UV stabilitāte
•Pretestība punkcijai
•Izturība pret asarām
•Elastība
•Iespīlēšanas spēja

Oriģināla 5 slāņu plēve
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