
 En effektiv vardagshjälte

Högsta effektivitet 
för rundbalar!

2100 R 
2600 R



    Optimerad för högsta effektivitet till rundbalar 

    Patenterad försträckt film – Kraftfullare försegling av balar ger högre ensilagekvalitet.* 

    PreTech-film – En tunnare film, men med samma eller bättre prestanda än 25μ premiumfilmer

    Minskad materialåtgång per bal – Sparar både pengar och miljö

    Bevisat låga ensileringsförluster – TS- förluster ner till 1% *

    Mer meter på rullen – Högre daglig output  

UTMÄRKT 
BALTÄTHET

HÖGSTA 
EFFEKTIVITET

Trioplus® 
– Gör dig mer effektiv! 

Trioplus® 2100 R & 2600 R - Testat och beprövat med hög ensilagekvalité!
En del av vår produktutveckling är att säkerställa att våra ensilagesträckfilmer håller en hög ensilagekvalitet. Trioplus 2100 R & 2600 R har tes-
tats av SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) i fält  för utvärdering av ensilagekvaliten jämfört med vår premium 25μ film. Studier visar  
att användning av Trioplus 2100 R & 2600 R ger samma eller ännu bättre ensilagekvalitet som vår premium 25μ film. Exempelvis  
har torrsubstansförluster visat sig vara nere på 1%, medans de generella förlusterna i rundbalar är omkring 3-5%. Detta bevisar  
att de tunnare PreTech-filmerna har samma eller ännu bättre egenskaper än våra premiumfilmer. För mer information om våra  
oberoende SLU-studier besök triowrap.se 

I slutet av dagen är det värdet på ensilaget som räknas!

PRODUK TDATA

Dimensioner Rullar/pall Färger Fördelar

730 mm x 0.019 mm x 2100 m 15
Vit, 

Eco-grön

Med 2100 m film per rulle får du 40% mer film jämfört med en  
standardlängd på 1500 meter!
Detta ger en bättre räckvidd ute i fält och en möjlighet att göra mer 
balar och med 29% färre rullbyten. 

730 mm x 0.019 mm x 2600 m  16 Vit

2600 m per rulle ger dig högsta effektivitet för rundbalar 
på marknaden!
Öka din effektivitet med 73% jämfört med 1500 
meters rullar. Använd vår produktguide online 
för att se passande inplastare.

Alla produkter har vattenskyddad pappershylsa och med 12 månaders UV-skydd

Förpackning: 2100 m- Kartong eller Contractorwrap® förpackningslösning. 2600 m - Endast med Contractorwrap® förpackningslösning.

Produktguid
e

Hitta den bästa och mest 

effektiva filmen för 

din inplastare: 

triowrap.se
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*Studier utförda av Sveriges Lantbruksuniversitet  (SLU) 2016



Mer balar – Mindre jobb 
Hög kvalité på foder utan kompromisser!

Trioplus möjliggör:
• Utmärkt rivstyrka

• Hög lufttäthet

• Klisterfri utsida för en säkrare balhantering

• Hög vidhäftning

• Minimerade avfallskostnader på grund av en  

 tunnare och mer effektiv film

• Bäst prestanda och output

• Specialutvecklad för rundbalar

PreTech® – Unik teknikplattform för en perfekt 
balanserad tunn premiumfilm 
PreTech är ett samlingsnamn för flera tekniska innovationer av Trio plast som kombinerar en mix av rå-
varor, unik tillverkningssprocess och över 50 år av expertis inom ensilage i olika processer för att uppnå 
produkter med ökad effektivitet för slutanvändaren. 

Dina fördelar med PreTech®:

    Optimerad inplastning och ensilerings- 

    egenskaper 

    Ingen kompromiss på foderkvaliten 

    Mindre miljöpåverkan

    Bästa och mest kostnadseffektiva ensilaget 

Triowrap premiumfilm Trioplus 2100 R & 2600 R 
Försträckt film

Trioplasts produkter levereras med följande support:

 Generella frågor kring balensilering 

 Rekommendationer av underhåll i inplastare  

 Hur du ökar din effektivitet 

 Introduktion av produkterna i inplastaren 

 Vägledning i hållbar balning med TrioGreenway

Högre effektivitet - Sparar tid, pengar och miljö!

Baserat på: Rundbal 1,20 m, 8 lager film, 55% överlappning, 70% försträck-
ning. Jämfört mot 1500 m / 25μ film. 
25 balar/timmen och inplastare med dubbelsatellit

1500 m/25µ 2100 m/19µ 2600 m/19µ
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TRIOPLAST

Box 143

SE-333 23 Smålandsstenar

+46 371 345 00

trioplast.com

Bevisad | Driftsäker | Effektiv | Säker | Hög kvalitet
Autentisk | Ekonomisk | Stabil | Leveransprecision

Solid | Hållbar | Erfarenhet | Långsiktiga relationer
| Säker | Rättvis | Med hänsyn för miljön

Aktiv dialog med kunder & partners | Ledande innovatör
Kontinerlig processutveckling | Service & support

Pålitlig

Trioplast är en industrikoncern med drygt 1000 medarbetare och en omsättning på 
4300 miljoner SEK. Koncernen är en av Europas ledande aktörer inom innovativa och 
kostnadseffektiva förpacknings-lösningar baserade på polyetenfilm. Bolaget har hu-
vudkontor i Smålandsstenar, produktion i Sverige, Danmark och Frankrike och säljer 

sina produkter på en global marknad. Trioplasts huvudägare är Altor Funds.

Långsiktig

Aktiv

Trioplast – Vi håller vad vi lovar!

VI DESIGNAR FÖR FRAMTIDEN
Som ledande producent av polyetenfilm tar vi på Trioplast ansvar för miljön i allt 

vi gör. Vi strävar efter att minska mängden material i våra produkter. Vi återvinner 

spillmaterial och vi utvecklar kontinuerligt vår expertis när det gäller att minska vår 

användning av icke förnybara råmaterial. 

Kort sagt: Vi designar för framtiden.


