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TrioBaleCompressor - 17µm blir 16µm!
Vår starka produkt blir ännu starkare!

17μ-produkterna kommer att ersättas helt med nya produkter!

1. 1400x0,017x2000m → 1400x0,016x2200m (+10%)

2. 1400x0,017x4200m → 1400x0,016x4500m (+7%)

3. 1280x0,017x2200m → 1280x0,016x2400m (+9%)

o Mindre materialutnyttjande med bibehållen funktion

o Ökad output genom mer längdmeter per rulle

o Ökad differentiering på marknaden (mer meter än andra)
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TrioBaleCompressor 1750m → blir1800m
Ökad effektivitet på 1400mm x0,020µm

o Ökad output genom ökad längdmeter

o Ökad differentiering på marknaden (mer meter än andra)
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Trioplus 2400 RS  - 21µm/2400m 
Högsta effektivitet för fyrkantsbalar på marknaden!
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Argument:

o Hög output genom ökad rullängd

o Högsta effektivitet på marknaden för fyrkantsbalar

o Bra alternativ för rundbalar också

o Ökad differentiering på marknaden 

Att tänka på

o Begränsad maskinpark pga. av rulldiametern, se guide!

o Högre vikt. Jämförbar med 19/2600m

o Contractorförpackning (utan kartong)

o 16 rullar/pall

o Vit kulör

Dimension: 750x0,021x2400m



Horsewrap – Nu också i 500mm 
Unik produkt som nu täcker fler maskiner på marknaden

Argument:

o Efterfrågan på hösilage växer.

o Mindre små maskiner för 500mm film är ökande.

o Ökad differentiering på marknaden 

- Ingen annan har 500mm ”Hästfilm”

Vit, Eco-grön samt Rosa kulör

Dimension: 500x0,025x1800m
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Vi lyssnar på våra kunder...

o Kunder som har köpt Horsewrap 1700 m under 2019 är 
inte nöjda med viktökningen (+3,5 kg / rulle)

o Hästfoderproducenter har ofta långa arbetsdagar under    
en intensiv period och då blir tunga rullbyten en negativ 
faktor.
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Dimension 750x0,025x1700m → 750x0,025x1500m

Horswrap 1700 m kommer att ersättas av 1500 m igen, varför detta?



• Triogreen - REMOVE

Den miljövänliga ensilagesträckfilmen för ett hållbart och effektivt lantbruk

Trio: Greenway 

SUSTAINABLE SERVICES

Product offering concepts  

• Triolean – REDUCE

• Trioloop - RECYCLE



1. HÅLLBARA PRODUKTER – Triolean, Trioloop, Triogreen 

2. PRODUKTGUIDER 

3. TEKNISK SUPPORT

4. TESTADE PRODUKTER UTIFRÅN ENSILAGEKVALITET  

5. UTBILDNING I ENSILERING 

6. STÖDJER INSAMLING AV PLAST FÖR ÅTERVINNING 

7. TRIOPLAST LCA (LIFE CYCLE ANALYSIS)

Trio:greenway

Våra lösningar till mindre miljöpåverkan



Trioplus®

EFFEKTIV PRODUKT MED MINDRE MATERIAL

Trioplast 2019, comparing Triowrap 100% virgin 25µ against Trioplus 21µ/19µ. 

XX%

Trioplus 21µ

>21% 

Mindre
miljöpåverkan*

Trioplus 19µ

>25% 

Mindre
miljöpåverkan*

o Trioplus minskar tjockleken på produkterna från  
”marknadsstandard” 25μm ner till 21μm eller 19μ.

o Genom att använda Trioplus kan vi minska
materialanvändningen med upp till 24% men ändå uppnå en 
hög ensilagekvalitet.

o Mindre förbrukning av polyeten, förpackningar, hylsor etc.)

o Hög ensilagekvalitet med minskade ts-förluster. Ner till 1% 
enligt studier utförda av SLU

o Ökad effektivitet för användaren - Ger färre stopp för 
rullbyten och lättare transporter med minskad 
bränsleförbrukning som följd.

o Mindre material att hantera och sortera till återvinning

o Alltid 100% återvinningsbart och i samma fraktion. Inget 
barriärmaterial som försvårar återvinningen.



65% mindre wellpapp med kartongfritt

• Genom att ta bort kartongen ifrån rullen så 
sparar man värdefull tid, samtidigt som man 
minskar onödigt emballage för miljöns skull.

• Ett smart val för större förbrukare som vill ha 
mer effektivitet! 

• Snabbare och smidigare hantering vid lasting 
på maskin.

• Finns att tillgå i följande dimensioner:

– 25µ/1700m Triowrap

– 21µ/1900m Trioplus

– 19µ/2100m Trioplus

– 21µ/2400m Trioplus

– 19µ/2600m Trioplus

– 25µ/1500m Horsewrap

XX% CONTRACTORWRAP®

EN HÅLLBAR FÖRPACKNING

CONTRACTORWRAP
Ett smart val!



Triowrap [25µ] Triowrap [25µ] Trioplus [21µ] Trioplus [19µ] Trioplus [21µ] Trioplus [19µ]

Längdmeter 1500 1700 1900 2100 2400 2600

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

+200m

+400m

+600m

+1100m

+4 balar *

+8 balar *

+12 balar *

+22 balar*

* Rundbalar, 8 lager film på balen, två rullar i inplastaren

* *    Extra i körning innan 2st. rullbyten

Effektivitet och tunnare filmer är bra för miljön

+900m

+18 balar *

19 min* * 28 min**
43 min* * 52 min

* *
10 min * *



Produktguiden hjälper dig att optimera
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Tunnare film ger längre rullar- Bra för effektiviteten och miljön



G R Ö N  P O L Y E T E N

Polyeten

Olja

Etanol

= Identiska egenskaper

EtengasNafta

Förnybart råmaterial
(exempel sockerrör)
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Triowrap Bio

Vad menar vi med förnybar råvara?

✓ En film med en andel biobaserad förnybar råvara, som har sitt 
ursprung i biobaserat råmaterial.

✓ Triowrap BIO är baserad på fossilfri grön polyeten (Triogreen) med ett 
mycket lågt kolavtryck. Vår nuvarande gröna polyeten är baserad på 
råmaterial som härrör från sockerrör. 

✓ Samma goda egenskaper och funktionalitet som vår fossilbaserade 
Triowrap.

✓ Ingen annorlunda hantering vid återvinning, då den återvinns precis 
som en fossilbaserad Triowrap.



R E L I A B L E  ·  L O N G T E R M  ·  A C T I V E

Broshyrer/flyers:

o Berättelse bakom produkten

o Rekommenderade applikationer

o Produktinformation

o Kunskap och studier om balensilering

Hemsidor:
o www.triowrap.se (produktguide, maskinguide och kalkylator

o http://www.lantmannenlantbruk.se/sv/Produktkatalog/Plastfilmnat-och-garn/Strackfilm/

Marknadsstöd att tillgå

Tillgängligt marknadsmaterial:

SLU-testerTriowrap Trioplus Trioplus kampanj Contractorwrap

förpackning

TrioBaleCompressor Balhandboken

Kundmöten:

o Besök på Trioplast

o Sambesök tillsammans hos kund

o Vallträffar

o Teknisk utbildning av säljare

o Uppstart av nya produkter hos slutkund

o Problemlösning

o Trygg reklamationshantering

Det där lilla extra:

http://www.triowrap.se/
http://www.lantmannenlantbruk.se/sv/Produktkatalog/Plastfilmnat-och-garn/Strackfilm/

