
• Agribale is een mantelfolie ontwikkeld op basis van de 
innovatieve voor-georiënteerde technologie.

• Agribale vervangt het traditionele net bij silage van ronde 
balen. Agribale wordt gebruikt voor silage van gras, maïs en 
suiker bietenpulp.

Innoverend alternatief 
voor het traditionele net



Agribale biedt belangrijke voordelen:
• Strakkere balen met hoge densiteit = stabielere balen = eenvoudigere 

manipulatie en stockage

• Volledige bedekking over de breedte van de baal = betere zuurstofbarrière 
= verbeterde fermentatie = betere kwaliteit van het veevoeder

• Film&Film Systeem = eenvoudig te openen = gemakkelijk te gebruiken in 
de mengwagen

• Glad folie-oppervlak = geen verstrengeld veevoeder = geen verlies van 
veevoeder

• Geproduceerd uit dezelfde grondstoffen als de standaard wikkelfolie = 
gemakkelijker van de baal te verwijderen = gemakkelijker te recycleren

• Kwaliteitsvol veevoeder gemakkelijk te transporteren in de vorm van een 
baal = eenvoudig en flexibel bij het voederen

Agribale wordt geleverd op kartonnen kokers en is verpakt in een beschermende plastic sleeve.
Agribale is niet UV gestabiliseerd en dient altijd gebruikt te worden in combinatie met 
Polybale wikkelfolie.
Agribale kan samen met landbouwwikkelfolie gerecycleerd worden.

Voor een optimaal resultaat raden wij aan om Agribale te combineren met 6 lagen PolybalePro.

Voor alle instructies en garanties, zie www.agribale.com

Technische specificaties
Breedte (mm)
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950 1280 1280 1380

Dikte (µm) 13 13 16 16

Length (m) 2400 2400 2000 2000

Afmetingen Pallet (cm) 112 x 130 112 x 130 112 x 130 112 x 147

Rollen/Pallet 20 20 20 20

Hoogte Pallet (cm) ± 110 ± 110 ± 110 ± 110

Agribale 13µm en 16µm  is niet UV gestabiliseerd en dient altijd gebruikt te worden in combinatie 
met Polybale wikkelfolie.

Agribale: betere kwaliteit van 
het veevoeder en eenvoudiger 
manipuleren en vervoederen. 
Voor een optimaal resultaat 
raden wij aan om Agribale 
te combineren met 6 lagen 

PolybalePro.


