
Met Visqueen Croptight, een polytheen folie als 
alternatief voor het wikkelen met een net om ronde 
balen, is het mogelijk om balen effectief te zekeren. 
Daarnaast verbetert de inkuiling van gras door de 
versterkte zuurstofbarrière die wordt gevormd door 
de extra folielagen.

Visqueen Croptight kan worden gebruikt voor 
het conserveren van uiteenlopende gewassen, 
waaronder gras, maïs en suikerbieten. Door het 
gebruik van Visqueen Croptight neemt de kwaliteit 
van het voedergewas toe, terwijl voederen en 
verwerking eenvoudiger verlopen.  Omdat het ook 
van polytheen is gemaakt, kan Visqueen Croptight 
samen met de stretchfolie voor kuilvoer worden 
gerecycleerd.

– Betere zuurstofbarrière 
– Betere fermentatie
– Compactere en stabielere balen 
– Eenvoudige verwerking en opslag
– Minder verspilling van voeder
– Automatische voeding van balen 

mogelijk 
– Gemakkelijk te recycleren 
 

Beter behoud van 
gewassen

www.croptight.com

5



Beter behoud van 
gewassen

Visqueen Croptight wordt geproduceerd in een fabriek die is gecertificeerd volgens ISO 9001 en ISO 14001. 
Visqueen Croptight 13μm en 16μm zijn niet bedoeld voor hooi of stro.  Omwille van zijn beperkte UV stabiliteit is deze 
mantelfolie niet geschikt voor enkel gebruik en dient deze steeds te worden gecombineerd met een wikkelfolie zoals Visqueen 
Polycrop of Visqueen PolycropPro.

www.croptight.com
        @polycrop

E: info@polycrop.com

Ontworpen voor combi-wikkelaars van de 
volgende generatie
Bij de productie van voorgeoriënteerde Visqueen Croptight-folie 
met 5 lagen die het wikkelen met een net vervangt, wordt gebruik 
gemaakt van geavanceerde fabricagemethoden. Dit resulteert in een 
hoogwaardige folie die kan worden gebruikt op combi-wikkelaars 
van de volgende generatie die geschikt zijn voor het Film&Film-
wikkelsysteem.

Verhoogde zuurstofbarrière
Dankzij de extra lagen Visqueen Croptight rond de omtrek van de 
baal ontstaat een verhoogde zuurstofbarrière. Dit levert een betere 
conservering van de gewassen en een betere kuilvoerkwaliteit op en 
helpt schimmel te voorkomen.

Uitstekende doorprikweerstand
Visqueen Croptight is een voorgeoriënteerde folie die is vervaardigd 
met moderne geblazen-folie-extrusie in 5 lagen. Dit levert een 
uitstekende doorprikweerstand op, wat vooral een voordeel is bij 
gewassen met veel stengels.

Betere bescherming van baalranden
Omdat Visqueen Croptight net zo breed is als een baal, worden de 
randen van de baal extra beschermd, wat vooral van belang is bij 
zware of droge gewassen.

Beter gevormde balen
Visqueen Croptight is een folie en geen net. Daarom helpt het balen 
beter in vorm te houden omdat er meer oppervlak wordt bedekt.

Automatische voeding van balen  
Balen die met Visqueen Croptight zijn gewikkeld, kunnen eenvoudig 
en mechanisch worden geopend met moderne voedermachines 
waardoor balen in één bewerking kunnen worden geopend en 
rechtstreeks in de mengwagen kunnen worden ingevoerd.

Glad folie-oppervlak
Dankzij het gladde oppervlak van Visqueen Croptight ontstaat er 
minder verspilling van bruikbaar kuilvoer, omdat er anders dan bij 
netmateriaal geen gewikkeld voeder in blijft steken. Deze eigenschap 
komt vooral van pas op koude winterochtenden wanneer de folie 
probleemloos van het kuilvoer kan worden getrokken.

Gemakkelijk te recycleren  
Visqueen Croptight is van hetzelfde materiaal gemaakt als de 
wikkelfolie en hoeft dus na gebruik niet van de wikkelfolie te worden 
gescheiden.  Omdat Visqueen Croptight en de wikkelfolie samen 
kunnen worden gerecycleerd, worden kostbare tijd en arbeidskosten 
bespaard.

Polytheen verpakkingshoes
Visqueen Croptight wordt geleverd in een volledig recycleerbare 
polytheen hoes die de rol tijdens transport en plaatsing beschermt 
en waarop uitgebreide productinformatie en gebruiksinstructies zijn 
afgedrukt.

Specificatie Croptight
Toepassing Breedte (mm) Dikte (µm) Lengte (m)  Rollen per pallet (pcs) Palletafmetingen (cm) Pallethoogte (m)

Niet UV-gestabiliseerd
Maïs/Suikerbiet/TMR 950 13 2400 20 112 x 130 ± 1.10

Maïs/Suikerbiet/TMR 1280 13 2400 20 112 x 130 ± 1.10

Gras 1280 16 2000 20 112 x 130 ± 1.10

Gras 1380 16 2000 20 112 x 147 ± 1.10

Voordroog 1380 20 1650 20 114 x 147 ± 1.10

UV-Stabilized
Voordroog 1280 20 1650 20 112 x 130 ± 1.10


