
Patenterad mantelfilm för ökad ensilagekvalitet!

Tar dig till en ny nivå!



TrioBaleCompressor®

TrioBaleCompressor® & Trioplus®  
- En perfekt kombination!

Detta är TrioBaleCompressor®
 10-30% högre avkastning per rulle jämfört med andra produkter - lägre kostnad per bal!

 Hög sträckbarhet – Skapar hög effektivitet och pålitlig balning!

 Patenterade egenskaper – Unik styrka i filmen för oavbruten balning

 Sleeve-förpackning med kantskydd för tåligare hantering

 Ökar ensilagekvalitén enligt oberoende tester på SLU*

*Test utfört av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) 2015 

Slätare bal – Perfekt förslutning av balen med bevisat hög ensilagekvalitet av SLU*

Cylindrisk balform för enkel hantering och lagring av balarna

Mindre plast per bal – Sparar både pengar och miljöpåverkan 

Trioplus med upp till 2600 meter per rulle – Effektiv balning med färre rullbyten

PRODUK TDATA 

Dimensioner Sträcknig i balmaskin* Specifika fördelar

1280 mm x 0.013 mm x 3000 m 5-13%
Perfekt för stationära maskiner - många balar mellan 
rullbytena. 
25-30% högre avkastning än andra produkter. 

1280 mm x 0.016 mm x 2400 m   15-20%
Bra kombination för både stationära och mobila maskiner. 
Edge to egde. 
25% ökad avkastning mot andra produkter. 

1400 mm x 0.016 mm x 2200 m 18-30%
Överlägsen produkt för mobila maskiner, med möjlighet 
till cover edge. 
20% ökad avkastning mot andra produkter. 

1400 mm x 0.016 mm x 4500 m** 18-30%
Högsta effektivitet med minsta möjliga stillestånd. An-
vänd vår produktguide för lämplig maskin, triowrap.com.

1400 mm x 0.020 mm x 1800 m   25-35%
Robust produkt för mobila maskiner som passar alla typer 
av användare. Möjliggör cover edge. 10% högre avkast-
ning än andra produkter. 

Färg Rullar/pall

Tonad vit 16 Rullar/pall

**9 Rullar/pall

Genom att kombinera våra produkter, tillverkade med teknikplattformen PreTech® får varje ensilagebal de bästa tänkbara förutsättningarna för 

effektiv hantering och optimalt ekonomiskt utbyte.

COVER EDGE ELLER EDGE TO EDGE 
SLEEVE-

FÖRPACKNING MED 
KANTSKYDD 

PATENTERAD

EP2516134

Produktguid
e

Hitta den bästa och mest 

effektiva filmen för 

din maskin: 

triowrap.se

* Rekommenderad sträckning i balmaskin finns på rulletiketten



 

Funktionell sleeve-förpackning av TrioBaleCompressor!
Unik patenterad förpackning 

Öka din ensilagekvalité med TrioBaleCompressor® 
Trioplast har gjort ensilagetester i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i många år. I en av studierna, 

testades olika kombinationer av antal lager på bal med ensilagesträckfilm på balar med mantelfilm jämfört 

med balar med nät. Slutsatsen av denna studie visade att genom ersätta nätet med mantelfilm resulterade i 

bätttre balform, högre lufttäthet och mindre förekomst av mögel. Dock så rekomenderas det inte att använda 

mindre än 6 lager ensilagesträckfilm på bal. 

  FÖRDELAR MED MANTELFILM

   Mantelfilm och ensilagesträckfilm kan återvinnas i samma fraktion 

   Möjligör effektivare öppning av balar

   Inget fastfruset nät under vintern. Filmen lossnar lätt ifrån ensilaget

   Kompaktare balar blir lättare att hantera och ger förutsättningar för en bättre ensilagekvalitet

   Mindre risk för punktering av filmlagren vid applicering/hantering

   Skyddet av mantelytan minskar risken för mögel

ENKLARE 
BALHANTERING

HÖG 
ENSILAGEKVALITÉ

• Kantskydd för tåligare hantering vid lastning

• 100% återvinningsbar PE – Kan återvinnas med  
ensilagesträckfilmen

• Avrullningsriktning av filmen 

• Förpackning i ett enda stycke för enklare  
hantering

• Rekommenderad sträckning i maskin finns på 
rulletiketten

PATENTERAD
EP3109182
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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.


