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Film & Film Wrapping är den kombinerade 
användningen av Visqueen Croptight-ersättningsfilm 
(för att binda grödor i ett balformat) tillsammans med 
nästa generations Visqueen PolycropPro balwrap. 
Denna framsteg inom produktion av balerad ensilage 
erbjuder förbättrad ensilakvalitet och reducerad formar 
till följd av högre balktäthet och en förbättrad syrebarriär 
som ges av de extra filmfilmen runt balens omkrets.

Ytterligare fördelar med Film & Film Wrapping-systemet 
inkluderar:

Visqueen Croptight - en polyetenfilm som ersätter netwrap 
på rundbalar, inte bara säkrar balar effektivt utan också hjälper 
gräsensileringsprocessen tack vare den ökade syrebarriären som 
de extra filmskikten ger. Visqueen Croptight kan användas för 
att bevara flera grödor inklusive gräs, majs och sockerbetmassa. 
Användningen av Visqueen Croptight hjälper till att producera en 
bättre kvalitetsfoder samtidigt som det underlättar utfodring och 
hantering. Eftersom det också är tillverkat av polyeten kan Visqueen 
Croptight återvinnas tillsammans med stretchfilm av ensilage. 

Visqueen PolycropPro - är en tekniskt avancerad 
sträckbar ensilagefilm i fem skikt som tillverkas med den 
innovativa Pro-tekniken som sträcker filmen under kontrollerade 
tillverkningsförhållanden. Processen resulterar i en högfunktionell, 
tunnare sträckfilm med ökad rullängd, vilket ger snabbare 
inplastning, minskad syrepermeabilitet, bättre hållfasthet och bättre 
motståndskraft mot revor. 

– Enklare hantering och 
utfodring

– Minskat foderavfall
– Enklare återvinning 
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• Förbättrad inplastningsprocess
• Fler balar per rulle
• Ökad kvalitet på grödan
• Förstärkt grödskvalitet
• Mindre film att återanvända 
 efter användning

•  Förbättrar luftbarriären
•  Förbättrar jäsningsprocessen
•  Mer kompakta och stabila balar
•  Enkel hantering och lagring
•  Minskar foderförluster
•  Tillåter automatisk matning av balar
•  Lätt att återvinna

Film och filmomslag för att 
förbättra foderkvaliteten

Visqueen Croptight tillverkas i en ISO 9001 och ISO 14001 ackrediterad anläggning.
Visqueen Croptight 13μm och 16μm ska inte användas på hö eller halm och ska endast användas tillsammans 
med en balwrap som Visqueen Polycrop eller Visqueen PolycropPro. Det har inte utformats för att användas 
ensamt på grund av begränsad UV-stabilitet.

Tekniska specifikationer

Bredd
(mm)

Tjocklek
(µm)

Längd
(m) Palldimensioner (cm) Rullar per pall (pcs) Pallhöjd (m)

750 20 2000 125 x 97 40 ± 1.7

Tekniska specifikationer

Användning: Bredd (mm) Tjocklek (µm) Längd (m) Palldimensioner (#) Rullar per pall (cm) Pallhöjd (m)

Ej UV-stabiliserad
Majs / sockerbetor / TMR 950 13 2400 20 112 x 130 ± 1.10

Majs / sockerbetor / TMR 1280 13 2400 20 112 x 130 ± 1.10

Ensilage 1280 16 2000 20 112 x 130 ± 1.10

Ensilage 1380 16 2000 20 112 x 147 ± 1.10

Hösilage 1380 20 1650 20 114 x 147 ± 1.10

UV-stabiliserad
Hösilage 1280 20 1650 20 112 x 130 ± 1.10


