Technlogia PRO – kiedy więcej znaczy mniej.
SilotitePro,

zaawansowana,

wstępnie

rozciągnięta

5-

wartwowa folia do sianokiszonki pozwalająca na usprawnienie
procesu owijania i lepszą jakość sianokiszonki. Produkowana
przez firmę Formipac folia posiada patent oraz certyfikat SP Szwedzkiego Instytutu Technicznego. Produkt pozwala też na
łatwiejszy recykling dzięki swej unikalnej budowie.
5-warstwowa folia SilotitePro ma

większą długość 1950m

zamiast 1500m tak jak inne standardowe produkty na rynku.
Dodatkowa długość pozwala rolnikom zrobić 30% więcej bel z
jednej rolki. Jeżeli tę wydajność oraz cenę produktu
porównamy z produktami konkurencyjnymi okaże się, że
SilotitePro oferuje najefektywniejsze kosztowo owinięcie beli
folią. Dodatkowo dzięki zwiększonej długość folii rolnik rzadziej
wymienia

rolki

podczas

owijania. Redukuje czas
stracony

na

przestój

maszyny na polu. Rolnicy
owijający bele usługowo i
robiący

około

350

bel

dziennie docenią fakt, że
pełne załadowanie prasoowijarki

rolkami

SilotitePro (około 10-12
rolek) da im możliwość całodniowej pracy bez konieczności dowożenia nowych rolek
na pole.
Folia SilotitePro charakteryzuje się zwiększoną odpornością na przebicie oraz
doskonałym klejem. Pozwala również na pracę w szerokim zakresie temperatur
powietrza, dzięki czemu możliwe jest owijanie dzień i noc w każdym klimacie.

Poza powyższymi korzyściami 5-warstwowa folia SilotitePro oferuje także lepsze
zakiszanie dzięki zwiększonej barierze chroniącej przed dostępem powietrza do
bel. Mniejsza ilość zmarszczek folii na owiniętej beli daje miej szans na wniknięcie
powietrza do środka.

Producent

folii

firma

Formipac

dzięki

swojemu

najnowocześniejszemu parkowi 5-warstowych maszyn z
systemem

wstępnego

rozciągu

oraz

zastosowaniu

najlepszych surowców stworzyła folię o doskonałej
charakterystyce pod względem zakiszania.

System

stałej kontroli grubości folii pozwala cieńszej SilotitePro
na zachowanie stałej grubości 20 mikronów na całej
długości rolki.
SilotitePro jest pakowana w nadający się
w 100% do recyklingu rękaw foliowy. Jest
on zrobiony z tego samego materiału, co
folia (czyli polietylenu LLDPE) i może być
poddawany utylizacji razem z nią. Dzięki
odejściu

od

tradycyjnych

opakowań

kartonowych i dzięki mniejszej ilości rolek
(i rdzeni !) potrzebnych rolnikowi do
owijania folia SilotitePro jest bardziej przyjazna środowisku naturalnemu.
Podsumowując: SilotitePro oferuje
bardziej

produktywne

i

tańsze

owijanie bel folią oraz mniej odpadu
na gospodarstwie. Dzięki temu folia
zyskała

rzeszę

wiernych

użytkowników na całym świecie.

