
Exceptionell styrka
De avancerade polymer- och extruderingsteknikerna som används 
vid tillverkningen av Visqueen Agri-S Premium Plus-sortimentet ger 
exceptionell styrka och punkteringsmotstånd på dessa lättare men 
starkare ensilageark. 

Premium Plus-ark är lättare att hantera och applicera på ensilaget i alla 
storlekar.  

Dessa högpresterande ensilageark är utformade för att skydda och 
bevara fodergrödor och tillverkas med extruderingsteknologier med 
5 lager och 7 lager. Dessa avancerade tillverkningstekniker möjliggör 
en jämnare mätkontroll för att leverera en jämn filmtjocklek över hela 
arket, vilket i sin tur ger en förbättrad syrebarriär och en mer jämn 
skyddsnivå över lagringsytan.

Visqueen Premium Plus-ark tillverkas som ett tvåfärgat ark med grönt på 
ovansidan för att underlätta temperaturkontrollen.

Hög  Presterande Silage ark

 Hög punkterings styrka

 Starkare men lättare

 Mitt viket - lättare att fälla ut

 Längre livslängd - bättre värde
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De senaste tillverkningsteknikerna
Utvecklingen av vårt sortiment av högpresterande ensilageark  
har möjliggjorts tack vare vår ständiga investering i de senaste 
extruderingsteknologierna med 5 lager och 7 lager. Dessa tekniskt 
avancerade tillverkningsprocesser säkerställer att alla de mekaniska 
aspekterna av filmen maximeras vilket resulterar i ett pålitligt, stabilt, 
högpresterande ensilageark.

För att ge överlägset skydd måste ett ensilageark optimera de 
viktigaste ingredienserna som erbjuder styrka, punkterings- och 
rivhållfasthet och UV-stabilitet. 5-lagers och 7-lagers teknik 
säkerställer att var och en av ovanstående funktioner förstärks 
tack vare den kontrollerade placeringen av dessa element i 
filmblandningen. Som sådan riktas de till den del av filmen där 
de är mest effektiva: överlägsna UV-stabilisatorer på den yttre 
filmytan för att möta vädret med de mekaniska hållfasthets-, riv- och 
punkteringsmotståndselement som bildar kärnan i filmen. Skapandet 
av en effektiv syrebarriär är avgörande för ensileringsprocessen och 
högkvalitativ 5-skikts- och 7-skiktsteknikfilmteknologi ger förbättrad 
motståndskraft mot syreintrång.

7

Grönt / svart lager med:

• UV-skydd

• punkteringsmotstånd

• Styrka

• Slitstyrka

• 125 μm tjocklek
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Bredd (m) Längd (m)

 35 50
400 

(Jumbo Roll)
6  X
7  X
8 X X X
9  X X

10 X X X
11 X
12 X X X
14 X X X
16 X X X
18  X X
20 X

Visqueen Agri-S

Side Sheets

Gravel Bags

Protection Cover

Visqueen Clingseal

Visqueen Agri-S Premium Plus tillverkas i en ISO 9001 och ISO 14001 ackrediterad anläggning.

www.visqueensheeting.com

Region: UK, Ireland, Australasia Europe, MEA, South America North America

Sales Office: Silage Stretchfilm: 
Worcester Road Leominster 
Herefordshire, HR6 0QA, UK

Silage Sheets: Lundholm Rd, 
Stevenston Ayrshire, 
KA20 3LJ, UK

Zevensterrestraat 10 BE-9240 
Zele, Belgium

Box 836 Station Main Edmonton, 
Alberta T5J 2L4, Canada

Telephone: +44 (0)1568 617220  +44 (0)1294 842 000 +32 52 45 75 14 +1 800 661 3606

Email: silage@minsterfilms.com films@bpipoly.com silage@formipac.be info@atfilmsinc.com

Zevensterrestraat 10 BE-9240, Zele, Belgium 
Tel: +32 52 45 75 14  Zele@rpc-bpi.com
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