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ASPLA, Plásticos Españoles s.a.
Avd. Pablo Garnica, 20
E - 39300 Torrelavega / Cantabria / SPAIN
Telf.: (+34) 942 846 100
Fax: (+34) 942 802 358 / 846 267
exp@armandoalvarez.com
www.aspla.com

Distributer:

je proizvod podjetja:

GA-2005/0562

ISO 14001-2004

PRIHRANEK PRI BALIRANJU 

VEČ METROV FOLIJE = VEČJE ŠTEVILO BAL IZ ROLE 

+
Za boljšo fermentacijo 

priporočamo, da vsako balo 
ovijete vsaj s 6 ovoji.

 Layers6

The Professional Choice 

The Professional Choice Slovenia

Hudo 15
8000 Novo mesto, SLOVENIJA
Telefon: 041/392-506; www.virc.si
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Agro-stretch folija ECO PLUS®, ki jo proizvaja 
podjetje ASPLA, je nova generacija 5-slojne 
agro-stretch folije, ki prinaša najvišjo kvaliteto 
po najnižji možni ceni.

ECO PLUS® – več kot samo cenovno ugodna 
folija!

Posebna tehnologija 5-slojne »pihane« 
ekstruzije in uporaba najkvalitetnejših na 
tržišču dostopnih surovin zagotavljata 
vrhunski rezultat – visoko odporno 
agro-stretch folijo, ki je uporabna na vseh tipih 
balirk.

Agro-stretch folija ECO PLUS®, ki je bila 
podvržena intenzivnemu testiranju, bo 
prepričala tudi največje dvomljivce. 

Agro-stretch folija ECO PLUS® ponuja do sedaj 
nedosegljivo razmerje med ceno in kvaliteto.

Inženirji iz našega razvojnega oddelka se 
neprestano trudijo, da bi že v izhodišču dobre 
izdelke še dodatno izboljšali. Ponosni smo, da 
z agro-stretch folijo ECO PLUS® lahko 
ponudimo najboljšo rešitev za visoko 
produktivno kmetijstvo današnjega časa. 

Agro-stretch folija ECO PLUS® je zasnovana z 
upoštevanjem osnovnega cilja vsakega 
kmetovalca: pridelati prvovrstno silažo za 
krmo svoji živini. 

To je tudi razlog, da podjetje ASPLA sodeluje 
s priznanimi znanstvenimi inštituti. Analize 
vpliva folije na kvaliteto krme prinašajo 
dragoceno znanje, ki prispeva k nenehnim 
izboljšavam.

NASVET: za boljšo fermentacijo in večjo 
odpornost priporočamo, da vsako balo ovijete 
vsaj s 6 ovoji.

Eco plus® agro-stretch folijo je mogoče 
v celoti reciklirati. Pri odlaganju 
upoštevajte predpise svoje države glede 
zbiranja kmetijskih odpadkov iz plastike. 

Baliranje silaže z nižjimi stroški 

Širina                  Dolžina             Role/paleti

BARVE: bela ali zelena
PAKIRANJE: 1 rola v škatli

mm
500
750

m
2.000
1.650

Kom

32/48

20/40

OSNOVNE DIMENZIJE

10% več metrov folije iz role   
pomeni cenovno ugodno baliranje:
- več bal v krajšem času
- odlično razmerje med ceno in kvaliteto 
- manj pogosto menjavanje rol
- manj pogosto ustavljanje balirke
- večja zaloga folije na balirki
- zmanjšana količina odpadne folije
- moč oprijemanja na najvišji ravni
- izboljšano ovijanje
- za svoj denar dobite več!

NOVA GENERACIJA AGRO-STRETCH FOLIJE
podjetje aspla je del skupine armando alvarez, ki je vodilna na področju 
proizvodnje visokokvalitetnih folij za industrijo in kmetijstvo.

proizvajamo široko paleto izdelkov iz plastike za različne namene, kot so 
pakiranje prehrambenih izdelkov, ogrodja za rastlinjake in agro-stretch folija. 

naš glavni cilj je oskrbovanje naših strank s proizvodi najvišje kvalitete po 
najnižjih možnih cenah. naši izdelki se uporabljajo po celem svetu. svoj uspeh 
gradimo na zagotavljanju dolgoročnega zadovoljstva naših strank. 

VEČ METROV FOLIJE NA ROLI -> VEČ BAL IZ ROLE -> VEČJI PRIHRANEK

BIG BALE SILAGE WRAP

tehnični podatki*

Debelina folije    
Vzdolžna raztezna trdnost  
Prečna raztezna trdnost   
Vzdolžni raztezek      
Prečni raztezek     
Dinamična udarna odpornost

UV stabilizacija  
Propustnost kisika 

*Povprečne vrednosti Folija ECO PLUS ustreza samostojnim tehničnim normativom, ki ne sledijo standardu EN-UNE 14932 

µm
Mpa
Mpa

%
%
g

Kly
lit/100 h < 6

  25
>28
>25
>400
>600
>120

PARAMETRI (*) ENOTA NORMA 
EN-UNE 14932

  22
  25
  23

  400
  600
>300

ECO-PLUS

Min. 12 mesecev pod izpostavljenostjo 120 KLY/leto

po testni metodi Švedskega državnega inštituta za 
testiranja (SMP)
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