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SiloGrass®

najboljša izbira za zahtevno baliranje
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 Agro-Stretch Folija

The Professional Choice 

The Professional Choice The Professional Choice 
SloveniaSloveniaSloveniaSloveniaSloveniaSloveniaSloveniaSloveniaSlovenia

+
Za boljšo fermentacijo 

priporočamo, da vsako balo 
ovijete vsaj s 6 ovoji.
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Stara resnica, da je veriga močna toliko, 
kolikor je močan njen najšibkejši člen, velja 
tudi za agro-stretch folije.

Zahtevam uporabnikov bo tako zadostila 
samo tista folija, ki dosega visoke tehnične 
standarde na vseh področjih.

Posebna tehnologija večslojne »pihane« 
ekstruzije zagotavlja, da je agro-stretch folija 
SILOGRASS 5 plus ® enako odporna po vsej 
svoji površini. 

Proizvodnja znotraj minimalnih toleranc in 
uporaba najkvalitetnejših na tržišču dostop-
nih surovin zagotavljata končni proizvod 
vrhunske kvalitete. 

Od leta 2007 so zadovoljni uporabniki po 
vsem svetu za baliranje porabili že več kot 1 
milijon rol agro-stretch folije SILOGRASS 5 
plus ®. 

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 SILOGRASS 5 plus ® 
lahko ponudimo najboljšo rešitev za visoko 
produktivno kmetijstvo današnjega časa. 

Agro-stretch folija SILOGRASS 5 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.

Agro-stretch folija SILOGRASS 5 plus ® vam 
zagotavlja nemoteno baliranje in s tem 
konstantno kvaliteto krme.

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

agro-stretch folija 
SILOGRASS 5 plus ® je okolju 
prijazen proizvod, ki ga je 
mogoče v celoti reciklirati.

Najboljša rešitev za baliranje vaše silaže

tehnični podatki

UNE 53213 

UNE-ISO 527-1/3

UNE-ISO 527-1/3

UNE 53220, part.2

UNE 53219, method A

VREDNOSTI TESTNA METODA

Povprečna debelina (my)

Vzdolžna raztezna trdnost (Mpa) 
Prečna raztezna trdnost (Mpa)

Vzdolžni raztezek (%)  
Prečni raztezek (%)

Vzdolžna pretržna trdnost (g) 
Prečna pretržna trdnost (g) 

Odpornost proti udarcem (g) 

UV stabilizacija

Propustnost kisika po testni metodi Švedskega državnega 
inštituta za testiranja (SMP)

Osnovna surovina: 100% LLDPE (linearni polietilen nizke gostote – Dowlex Octene C8)

min. 12 mesecev pod izpostavljenostjo 120 KLY/leto

25 + -5%

>37
>32

>560
>800

>150
>500

>180

<6

      širina              dolžina role/paleta

BARVE: bela ali zelena
PAKIRANJE: 1 rola v škatli

mm
500
750

m
1.800
1.500

Kom
32 ali 48
20 ali 40

osnovne dimenzije

agro-stretch folija SILOGRASS 5 plus ®, ki jo proiz-
vaja podjetje ASPLA, je preizkušen proizvod, ki se 
uporablja v več kot 40 državah po celem svetu. če 
zahtevate visoko kakovost in brezhibno delovan-
je, potem je SILOGRASS 5 plus ® prava izbira, ki vam 
zagotavlja nemoteno baliranje vseh vrst krme v 
okrogle ali kvadratne bale. 
SILOGRASS 5 plus ® je močna in zanesljiva  
agro-stretch folija visoke kvalitete, ki se ponaša z 
odličnim oprijemom in nespremenjenim videzom, 
tako med kot po baliranju. uporabljate jo lahko 
za baliranje silaže, sena, koruze in drugih za 
baliranje primernih posevkov na vseh tipih balirk. 

* Folija  SILOGRASS 5 plus ® ustreza evropskemu standardu UNE-EN 14932 za agro-stretch folije

NAJPOMEMBNEJŠE TEHNIČNE LASTNOSTI AGRO-STRETCH FOLIJ:

AGRO-STRETCH FOLIJA SILOGRASS 5 PLUS ® NIMA NITI ENE ŠIBKE TOČKE – EVROPSKE STANDARDE ZA 
AGRO-STRETCH FOLIJE PRESEGA V VSEH NAJPOMEMBNEJŠIH TEHNIČNIH SPECIFIKACIJAH.

®

 Agro-Stretch Folija

- zunanje in notranje oprijemanje
- visoka neprozornost in barvna prekrivnost
- prožnost
- zračna nepropustnost
- navitje
- odpornost plastične  cevke

- dinamična udarna odpornost
- pretržna trdnost
- elastičnost
- odpornost proti preluknjanju
- vremenska obstojnost
- moč oprijemanja
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