Triofarm®

Triofarm®
Sprawdzona, Mocna, Niezawodna!

Produkty firmy Trioplast są bardzo często wybierane przez hodowców na całym
świecie. Trioplast ma duże doświadczenie w wyrobach z polietylenu a Triofarm
został dokładnie sprawdzony zarówno przez hodowców, producentów maszyn,
niezależne instytuty badawcze jak i Szwedzki Instytut Nauk Rolniczych (SLU).

• MOCNA
Triofarm to mocna, wytrz ymała folia do
sianokiszonek z wysoką odpornością na rozdarcia
i przebicia. Standardowa folia (25 mikronów)
zapewnia doskonałą ochronę paszy i jest
wytrzymała na uszkodzenia w transporcie bel.
Ponadto, Triofarm charakteryzuje odpowiednia
rozciągliwość i elastyczność przez co łatwiej się z nią
pracuje podczas owijania.
Folia Triofarm jest odpowiednio zabezpieczona
przed promieniowaniem UV, dzięki czemu owinięte
bele z paszą można przechowywać na zewnątrz
przez ponad 12 miesięcy. Warstwy folii ściśle
do siebie przylegają co zapobiega przedostawaniu
się wody i tlenu do wnętrza kiszonki. Zależy od tego
zachowanie wysokiej wartości energetycznej
i właściwości odżywczych paszy w czasie
przechowywania.

• Sprawdzona & Niezawodna
Aby zapewnić wyjątkową jakość folii podczas owijania - a co za tym idzie doskonałą ochronę paszy - Triofarm jest
nieustannie poddawany testom. Folia Triofarm jest produkowana metodą wydmuchu co sprawia, że folia jest doskonała
zarówno do okrągłych jak i do prostokątnych bel.
Triofarm jest prawdopodobnie najlepiej przetestowaną folią na świecie. Testowana przez wykonawców, rolników
(farmerów) niezależne instytuty badawcze i uniwersytety stanowi solidne i silne ogniwo w twoim procesie
produkcyjnym.

• Tworzona z myślą o środowisku
Przy produkcji folii Triofarm używane są wyłącznie wysokiej jakości surowce, a metody produkcyjne są nieustannie
badane i testowane. Przy produkcji folii zwracamy uwagę na środowisko naturalne. Folia Triofarm może zostać poddana
recyklingowi. Użyty w jej produkcji polietylen może być używany wiele razy zanim zostanie poddany kontrolowanemu
procesowi spalania, gdzie produktem jest jedynie energia, dwutlenek węgla i woda. Triofarm jest więc doskonałą folią
rolniczą która jest jednocześnie przyjazna dla środowiska.

PRODUC T DATA
Wymiary

Kolory

Pakowanie

500 mm x 0,025 x 1.800 m

Biały, Zielony Ekologiczny,

500 mm - 24 rolek/paleta

750 mm x 0,025 x 1.500 m

Zielony, Jasny zielony, Czarny

750 mm - 15 rolek/paleta

Uwaga:
Należy zachować ostrożność i unikać uszkodzeń rolki, w szczególności jej krawędzi,
gdyż może to doprowadzić do przerwania folii podczas zawijania. Przechowywać
w ciemnym i chłodnym miejscu.
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