Nowy wymiar sianokiszonki
www.silomaster.com
Folia SiloMaster
SiloMaster jest wielowarstwową folią do sianokiszonki produkowaną
na najnowszych maszynach z surowców wysokiej jakości.
SiloMaster to bezpieczny wybór, który zapewnia odpowiednie zakiszenie
i przechowywanie sianokiszonek, przy niskich nakładach finansowych.
Dzięki nowoczesnej technologii produkcji folia, zachowuje takie cechy jak
wysoka wytrzymałość, wysoki stopień rozciągliwości, czy wysoką
odporność na promienie UV. Gwarantuje doskonałe opinanie beli
i skutecznie chroni jej zawartość przed szkodliwym działaniem powietrza
i wody. Folia SiloMaster zawiera w sobie wiele cech, zapewniających
bezproblemowe owijanie bel i produkcję sianokiszonki dobrej jakości.
Pasze zapakowane przy pomocy folii SiloMaster zachowują przez długi
czas swoje naturalne składniki pokarmowe. Proponowana przez nas folia
umożliwia hodowcom przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów
produkcji uzyskanie sianokiszonki o wysokich parametrach
żywieniowych.
Tuba folii SiloMaster wykonana jest z tworzywa, gwarantuje optymalne
owijanie balotów siana. Podlega w całości recyklingowi i jest odporna na
wilgoć.
Rolki z folią są indywidualnie pakowane w kartony dla ich ochrony i
łatwego przewozu.
Zalecamy przygotowawcze czyszczenie i zbieranie używanej folii
przeznaczonej do recyklingu, zgodnie z ustawodawstwem danego
kraju.

Parametry techniczne
Grubość:
0,025mm
Ilość warstw:
3
Filtr UV:
Tak
Rdzeń:
tuba z tworzywa
Wymiary:
500mm x 1800m
750mm x 1500m

Dlaczego SiloMaster?
Folia SiloMaster posiada cechy, dzięki którym spełnia wszystkie
wymogi i oczekiwania odbiorcy.
Przedstawiamy kilka powodów dla których nasi Klienci wybierają
folię SiloMaster:
- skuteczna ochrona zakiszanego materiału
- doskonałe opinanie owijanych bel
- optymalne właściwości klejące
- zapewnia całkowitą szczelność bel
- wysoki współczynnik UV
- duża odporność na zrywanie i dziurawienie
- wysoka elastyczność i wydajność
- niskie nakłady finansowe
- sprawdza się w różnych warunkach atmosferycznych
- gładka powierzchnia zewnętrzna folii ułatwia transport
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Wskazówki i porady
Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek i porad
przydatnych przy produkcji sianokiszonki
z zastosowaniem folii SiloMaster:

Sprawdzone folie do sianokiszonek
Twój sposób na bele z dobrą kiszonką
Doskonała ochrona Twoich beli

- procent suchego siana w sianokiszonce powinien wynosić od 35 do 50%
- owijanie bel sianokiszonki folią powinno nastąpić w ciągu dwóch godzin
od zbelowania, jeśli to możliwe, na miejscu składowania beli
- folia posiada jedną stronę klejącą (strona wewnętrzna), dzięki
jednostronnej kleistości folii baloty nie kleją się do siebie
- belę należy owinąć folią dwu lub trzykrotnie z zakładką 50%
- unikać owijania podczas deszczu
- okrągłe bele można przechowywać na boku lub pionowo. Zaleca się
jednak przechowywanie pionowe, ponieważ na denku beli znajduje się
najwięcej warstw folii
- owinięte bele należy składować na płaskiej powierzchni
- bel sianokiszonki nie należy składować na paletach
- po owinięciu należy unikać przestawiania beli.
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Owijanie bel jest końcową czynnością długiego i drogiego procesu
przygotowywania paszy, gdzie każdy element uprawy i jej konserwacji
odgrywa znaczącą rolę przy robieniu dobrej kiszonki, szczególną
uwagę należy zwrócić więc na folię która jest jednym z ważnych
elementów tego procesu.
Proponujemy Państwu folię SiloMaster, która jest optymalnym
rozwiązaniem jakościowym i finansowym dla produkcji sianokiszonki.
Dzięki silnej współpracy z naszymi dostawcami i klientami mamy
gwarancję, że będą Państwo zadowoleni z dostarczanej przez naszą
firmę folii SiloMaster do owijania sianokiszonki. Folia SiloMaster
znana jest w wielu krajach jako folia o bardzo dobrych parametrach
owijania.
Nasza firma dokłada wszelkich starań aby, proponowany przez nas
towar był zawsze najlepszej jakości, w konkurencyjnych cenach oraz
dostarczony w terminie do klienta. Zapraszamy do zapoznania się
z ofertą naszej firmy.

Importer folii SiloMaster w Polsce:
P.H.U.T.P Rolmako
ul. Gwarna 8
Psary Małe k. Wrześni
62-300 Września
woj. wielkopolskie
Tel. (+48 61) 438 87 35
Fax (+48 61) 437 39 16
Mobile 0608479817

Twój dostawca folii SiloMaster
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