
De 5-sterren 
wikkelfolie voor 
silagebalen

Polybalebiedt de volgende voordelen:

5-lagen technologie
Voor de productie van Polybale worden grondstoffen van de hoogste kwaliteit 
geselecteerd, zoals Dowlex C8. Deze superieure materialen worden naar de 
laag gebracht waar ze het meest nodig zijn en leiden zo tot de productie van 
een geavanceerde stretchfolie met uiterst performante eigenschappen.

100% betrouwbaar, 5-laags geblazen en gecoëxtrudeerd 
productieproces 
Een kwaliteitsbenadering gebaseerd op nultolerantie garandeert de productie 
van een landbouwwikkelfolie die hoogst efficiënt werkt tijdens het wikkelen 
van ronde en vierkante balen, dag en nacht. 

Automatische controle van de dikte
Dankzij een continue, elektronische controle van de foliedikte tijdens het 
productieproces, heeft Polybale een gelijkmatig uitzicht gedurende het hele 
wikkelproces. Deze constante checks leiden tot de productie van een 100% 
betrouwbare folie die 24 uur per dag een zorgeloze wikkeling garandeert.



Polybale is een geblazen, 5-laagse wikkelfolie speciaal ontwikkeld voor landbouwsilage.
Polybale draagt bij tot een beter milieu: recycleerbare kartonnen kokers en dozen.
Polybale wordt volgens de ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001 normen geproduceerd. Elke rol 
is perfect traceerbaar dankzij een uniek identificatienummer in elke koker.

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

Loonwerkers en landbouwers kiezen voor Polybale voor de volgende voordelen:

5-sterren performantie = nauwelijks tijdverlies
De hoge stretchcapaciteit en scheurweerstand van Polybale dragen bij tot een 100% efficiënte 
wikkeling van zowel ronde als vierkante balen voor verschillende soorten gewassen (silage, 
paardenvoeder, luzerne). Polybale is geschikt voor alle types van balenwikkelaars en dit voor wikkeling 
op elk moment van de dag.

Hoge prik- en scheurweerstand
Hoewel moderne machines momenteel uitgerust zijn om balen met uiterste voorzichtigheid te 
behandelen, zijn vele folies op de markt gevoelig voor gaten. Rekening houdend met de eisen waaraan 
wikkelfolie moet voldoen, hebben wij speciaal Polybale ontwikkeld. Deze folie biedt een uitzonderlijke 
prik-en scheurweerstand.

Verhoogde zuurstofbarrière = verbeterde silagekwaliteit
De 5-lagen samenstelling van Polybale verzekert de productie van een folie met hogere densiteit 
waardoor het ontsnappen van gassen over het hele oppervlak van de baal tot een minimum wordt 
herleid. Dit optimaliseert op zijn beurt het proces van silagefermentatie.

Uitgkiende samenstelling van kleefadditieven = wikkeling dag en nacht
De unieke kleefeigenschappen van Polybale zorgen voor een onmiddellijke hechting tussen de lagen 
onderling en terzelfdertijd voor een bijkomende hechting tijdens de stockage van de balen. Ondanks 
de uitstekende kleefkracht van Polybale laat de film geen kleefresten achter op de voorrek-rollen. Zijn 
uitzonderlijke hechting vermijdt bovendien het ontstaan van lange staarten juist omdat de afgesneden 
folie zich heel snel aan de baal vasthecht. Geschikt voor gebruik 24 uur per dag in zowel een warm 
als koud klimaat, garandeert Polybale een optimale bescherming en voorkomt insijpeling van water 
gedurende de lange winterstockage..

Stockage zonder zorgen
Polybale wordt geproduceerd in een waaier aan UV-formaten om stand te houden in verschillende 
klimatologische omstandigheden. Polybale garandeert bescherming tegen UV stralen gedurende 12 
maanden.

Polybale is beschikbaar in 4 kleuren:     Wit      Zwart      Groen      Olijfgroen

Technische specificaties
Breedte (mm) 250 360 500 750

Dikte (µm) 25 25 25 25

Lengte (m) 1800 1500 1800 1500

Afmetingen pallet (cm) 108x108 100x125 108x108 100x125

Rollen / Pallet 64 80 48 40

Hoogte Pallet (cm) ± 128 ± 165 ± 165 ± 165

Polybale wordt volgens de ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001 normen geproduceerd. 


