
5-stjärnig 
förpackningsfilm för 
ensilagebalar

Polybale erbjuder följande fördelar:

Polybale tillverkas av speciellt utvalda högkvalitativa råvaror som t.ex Dowlex C8. 
Dessa överlägsna ingredienser riktas till filmlager där de behövs mest för att säkerställa 
produktionen av en avancerad sträckfilm med överlägsna prestandaegenskaper.

100 % pålitlig 5-lagers blåst co extruderingsprocess  
Vår nolltolerans för kvalitet säkerställer produktionen av ett ensilage sträckfilm som ger 
högeffektiv balinpackning av både runda och fyrkantsbalar dygnet runt. 

Automatisk tjocklekskontroll 
Tack vare kontinuerlig elektronisk övervakning av filmtjockleken genomgående 
tillverkning, Polybale har ett enhetligt utseende i alla skeden av inslagningsprocessen. 
Dessa kontinuerliga kontroller säkerställer produktionen av en genomgående pålitlig film 
som ger problemfri inpackning 24 timmar om dygnet.
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Entreprenörer och lantbrukare som väljer Polybale väljer följande fördelar:

5-stjärnig prestanda = mindre stillestånd
Polybales höghållfasta sträckning och rivhållfasthet hjälper till att säkerställa 100 % effektiv 
inslagning av båda runda och fyrkantiga balar över en mängd olika grödor (ensilage, hösilage, alfalfa, 
lusern) på alla typer av balar omslag gång på gång.

Hög punkterings- och rivmotstånd
Även om moderna maskiner är designade för att hantera balar med försiktighet, är det för 
närvarande många sträckfilmer tillgängliga på marknaden kan vara benägna att punktera. Medveten 
om de krav som ställs på stretchfilm, har vi speciellt formulerat Polybale för att ge enastående 
punkterings- och rivmotstånd.

Förbättrad syrebarriär = förbättrad ensilagekvalitet
Polybales 5-lagers konstruktion säkerställer produktionen av en sträckfilm med högre densitet som 
minimerar gas permeabilitet över hela filmens yta. Detta optimerar jäsningsprocessen 

En skräddarsydd blandning av klibbtillsatser = dag- och 
nattinpackning
Polybales skräddarsydda klibbegenskaper ger omedelbar vidhäftning mellan filmskikten samtidigt 
som den levererar en sekundär klibb som ger en suverän bindning under ballagring. Trots sin utmärkta 
tätning egenskaper Polybale lämnar inga klibbavlagringar på maskinrullar. Det hjälper också till 
att eliminera långa svansar genom att se till att avskurna ändar fäster snabbt vid balen. Lämplig 
för användning 24 timmar om dygnet i både varma och kallt klimat ger Polybale utmärkt skydd och 
förhindrar att vatten tränger in under den långa vintern lagringstid.

Problemfri lagring
Polybale tillverkas i olika UV-format för att motstå olika europeiska klimat.

Polybale finns i:    Vit      Svart     Grön      Olivgrön

Tekniska specifikationer
Bredd (mm) 250 360 500 750

Tjocklek (µm) 25 25 25 25

Längd (m) 1800 1500 1800 1500

Pallmått (cm) 108x108 100x125 108x108 100x125

Rullar/Pall 64 80 48 40

Pallhöjd (cm) ± 128 ± 165 ± 165 ± 165

Polybale tillverkas i en ISO 9001, ISO 14001 och ISO 145001 certifierad organisation. 

 


