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Visqueen PolycropPro - een technisch geavanceerde 5-laags 
stretchfilm - wordt geproduceerd met behulp van innovati-
eve Pro-technologie die de film onder gecontroleerde pro-
ductieomstandigheden uitrekt. Dit proces resulteert in een 
hoogwaardige stretchfilm met extra haspellengte en een 
lagere filmdikte die samen zorgen voor een verbeterde 
doorvoer van balen, verminderde zuurstofdoorlaatbaar-
heid, hoge sterkte en superieure scheurweerstand.

Visqueen PolycropPro biedt boeren en loonwerkers ver-
schillende voordelen, waaronder:

– Een verbeterd balenwikkelproces
– Meer balen per rol
– Verbeterde gewaskwaliteit
– Minder film om na gebruik te recyclen
– Compacte, beter gevormde balen
– Geaccrediteerd volgens strenge normen van het SP 

Technical Institute of Sweden. 
SP Certificaatnummer: 14 23 04

– Pre-georiënteerde filmtechnologie is beschermd 
onder Europees octrooi nr. EP2193026



Meer balen per rol
De extra lengte van Visqueen PolycropPro betekent dat er meer 
balen per rol kunnen worden gewikkeld, waardoor er minder 
stilstand is voor het wisselen van de spoel. Deze verhoogde doorvoer 
van de balen resulteert in nuttige tijd- en kostenbesparingen. Het 
verwisselen van een haspel kan elke keer tussen de 5 en 7 minuten 
duren wanneer u rekening houdt met het uitpakken van de haspel 
en het weggooien van de verpakking. Dus als een operator 250 
balen per dag wikkelt, kan hij elke dag 20 tot 30 minuten besparen. 
Samen met het feit dat een hele dag aan filmvereisten op de wikkel 
kunnen worden gedragen, helpt deze aanzienlijke tijdsbesparing 
om de productiviteit van de boerderij te verhogen.

Ontwikkeld voor combiwikkels
Visqueen PolycropPro is ontwikkeld voor gebruik op ronde balen en 
moderne combiwikkelaars. Deze robuuste stretchfilm is gemakkelijk 
bestand tegen de eisen van zulke snelle, complexe machines. Zoals 
alle silage-rekfolie, worden topprestaties bereikt bij gebruik met 
wikkelmachines die goed worden onderhouden en regelmatig worden 
onderhouden.  

Gecertificeerd volgens de SP-standaard
Visqueen PolycropPro is beoordeeld en gecertificeerd volgens het SP 
Technical Institute van de Zweedse rekfilmnorm voor landbouw. Deze 
accreditatie wordt toegekend na een grondige evaluatie van zowel 
het productieproces als de prestatiekenmerken van het product.

Technische specificatie

Breedte
(mm)

Dikte 
(µm)

Lengte
(m)

Afmetingen pallet 
(cm)

Rollen per 
pallet (#)

Hoogte pallet  
(m)

750 20 2000 125 x 100 40 ± 1.65

Visqueen PolycropPro wordt vervaardigd in een ISO 9001- en ISO 14001-geaccrediteerde faciliteit.
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Beschikbare kleuren

Dag en nacht inpakken
Visqueen PolycropPro werkt zowel overdag als ‘s nachts even goed 
om de productiviteit te maximaliseren en operators te helpen profiteren 
van geschikte weervensters.

UV-bescherming voor alle klimaten
Visqueen PolycropPro biedt UV-beschermingsniveaus die passen bij 
de verschillende zonlichtniveaus die overal ter wereld voorkomen. 
Van Australazië tot Scandinavië, Visqueen PolycropPro biedt 
gegarandeerde bescherming voor perskuilvoer gedurende 12 
maanden na het wikkelen.

Lagere recyclingniveaus
Visqueen PolycropPro vermindert de impact op het milieu dankzij het 
naar beneden gerichte filmprofiel. Als een voorgeoriënteerde film 
gebruikt Visqueen PoliwrapPro minder film per gewicht om een baal 
te wikkelen. Dienovereenkomstig is er minder film om weg te gooien 
wanneer de baal wordt uitgepakt. De grotere haspellengte van het 
product betekent ook dat er minder verpakkingen zijn en minder kernen 
om te recyclen na het verpakken.

Visqueen PolycropPro is verkrijgbaar in:
  

Wit Groen

In het onwaarschijnlijke geval van een probleem wordt elke 
reel van Visqueen PolycropPro individueel gelabeld om 100% 
traceerbaarheid te garanderen.

•UV-stabiliteit
•Punctuurweerstand
•Scheurweerstand
•Elasticiteit
•Houd capaciteit vast

Originele 5 laags film
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