
Ferskleikinn innilokaður

Skilvirkni
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Háþróaðar lausnir til 
gróffóðurverkunar Framúrskarandi þéttleiki Hið upprunalega 

gefur gæðin

Rúlluplast til 
gróffóðurverkunar sem 

gefur betri nýtingu, 
uppskeru og gæði. 
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Tæknilegar upplýsingar - Baletite

Notkun Breidd
(mm)

Þykkt 
(µm)

Lengd
(m)

Rúllur á 
bretti 
 (#)

Stærð
vörubrettis 

(cm) 

Hæð 
vörubrettis  

(m)

Ekki UV Vörn
Maís/ 

Sykurrófur 950 13 2400 20 112 x 130 ± 1.10

Maís/ 
Sykurrófur 1280 13 2400 20 112 x 130 ± 1.10

Gras 1280 16 2000 20 112 x 130 ± 1.10

Gras 1380 16 2000 20 112 x 147 ± 1.10

UV Vörn

Gras og hey 1280 20 1650 20 112 x 130 ± 1.10

Tæknilegar upplýsingar - SilotitePro
Breidd
(mm)

Þykkt 
(µm)

Lengd
(m)

Stærð
vörubrettis (cm) 

Rúllur á 
bretti (#)

Hæð 
vörubrettis (m)

750 20 1950 125 x 100 40 ± 1.65

SilotitePro er fáanlegt í hvítum, svörtum og grænum lit.

Tæknilegar upplýsingar – Silotite 22µm
Breidd
(mm)

Þykkt 
(µm)

Lengd
(m)

Stærð
vörubrettis (cm) 

Rúllur á 
bretti (#)

Hæð 
vörubrettis (m)

750 22 1650 125 x 100 40 ± 1.65

Silotite 22um er fáanlegt í hvítum, svörtum og grænum lit.

Tæknilegar upplýsingar - Silotite

Breidd
(mm)

Þykkt 
(µm)

Lengd
(m)

Stærð
vörubrettis (cm) 

Rúllur á 
bretti (#)

Hæð 
vörubrettis (m)

250 25 1800 108 x 108 64 ± 1.28

360 25 1500 100 x 125 80 ± 1.65

500 25 1800 108 x 108 48 ± 1.65

750 25 1500 100 x 125 40 ± 1.65

Silotite er fáanlegt í hvítum, svörtum og grænum lit.
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www.silotite.com

Fóðurblandan sími: 570 9800  fodur@fodur.is

Vísindin, efnafræðin og þrýstimótunartæknin sem við notum sameinast 
í því að mynda SmartStructure framleiðsluferilinn sem tryggir að allir 

efnislegir þættir filmunnar eru hámarkaðir og gefa áreiðanlega, stöðuga 
hágæðavöru sem búa til kjöraðstæður fyrir votheysverkun og geymslu.



 Betra verkunarferli vegna aukinnar súrefnishindrunar.
 Betri vörn gegn stungum á köntum, vegna þykkara plastlags.
 Einstakt þol gegn stungum og sliti, jafnvel fyrir gróft og trénað 

fóður.
 Baletite veitir þétt grip utan um ummál rúllunnar, sem þéttir 

innihaldið og ýtir súrefni fyrr út.
 Vegna kraftanna sem Baletite notar við vafning rúllu, færðu 

þéttari og rúnnaðri rúllur.
 Auðvelt að fjarlægja, þar sem ekkert fóður festist við eða flækist 

í Baletite eins og þegar net er notað. Því er verður auðveldara 
og fljótlegra að opna rúlluna.

 Baletite er unnið úr sama hráefni og rúlluplastið og því hægt að 
endurvinna það saman.

 Einkaleyfi á framleiðslutækninni, European patent No. 
EP2193026

 100% endurvinnanlegt.

SilotitePro býður bændum og verktökum upp á ýmsa 
kosti, meðal annars aukin afköst (fleiri rúllur per kefli), 
tímasparnað og aukin fóðurgæði. Þetta er rúlluplast af 
næstu kynslóð, þróað til notkunar með rúllusamstæðum 
og hefur þá eiginleika að það er auðveldara í endurvinnslu 
vegna þynnri en jafnframt sterkari hönnunar. Það er framleitt 
í einstöku kerfi stöðugra mælinga og endurstillinga þar sem 
framleiðslukerfið hámarkar byggingu plastfilmunnar til að ýta 
undir einkenni þessarar hágæða plastfilmu.

Baletite er afrakstur nýsköpunar, blásin filma sem kemur í stað 
rúllunets. Hannað fyrir nýjar vélar sem gera ráð fyrir slíkri filmu í 
stað nets. Baletite bætir við aukalagi af súrefnishindrun og býr 
til betra og þéttara lag á rúllunum með því að halda þéttar utan 
um ummál rúllunnar. Baletite eykur nýtingu gróffóðurs á búinu 
þar sem ekkert fóður flækist í og loðir við filmuna. Baletite er 
framleitt úr sama hráefni og rúlluplastið og getur því flokkast á 
sama hátt í endurvinnslu og þarf ekki að aðskilja.

Nýjustu gerðir rúllusamstæðna hafa búnað til að nota 
undirplast í stað rúllunets. Það hefur rutt veginn fyrir F&F 
pökkunartækninni. F&F pökkun er ný aðferð með tvöfaldri 
filmu sem veitir:  

 Fleiri metrar á hverju kefli leiða af sér fleiri rúllur, færri skiptingar 
og minni tími fer til spillis.

 Bætt hindrun súrefnisinnstreymis. Bætir gæði verkunar og eykur 
varðveitingu fóðurgæða.

 Sérstaklega hannað fyrir háhraða vélar og rúllusamstæður.
 Hannað til að standast útfjólublátt ljós í öllum gerðum loftslags.
 Samþykkt af nákvæmum stöðlum SP Technical Institute of 

Sweden, SP certificate number: 14 23 01
 Notar minna af plasti per rúllu, og því minna plast að endurvinna.
 100%  endurvinnanlegt.
 Einkaleyfi á plastfilmutækninni, European patent No. EP2193026

Sameinað er tvöfalt betraSilotite rúlluplastið hefur verið leiðandi á heimsmarkaði í 
áratugi. Á hverju ári verndar Silotite uppskeru gróffóðurs 
í milljónum rúlla og stórbagga um heim allan. Hannað 
fyrir notkun á öllum gerðum pökkunarvéla og er valin af 
verktökum og bændum sem leita að sameiginlegum kostum 
styrks, áreiðanleika og endingar rúlluplasts. Framleitt með 
nýjustu tækni og býður því upp á mikinn styrk, stunguþol, 
teygjanleika, stöðugleika gegn útfjólubláu ljósi og viðloðun.

 Hentar fyrir allar gerðir pökkunarvéla.
 Áreiðanlegt, slitsterkt og vandræðalaust.
 Stunguþolið og slitþolið: Hentar vel fyrir gróft og trénað fóður.
 Útilokar súrefnisinnstreymi
 Sterkt og teygjanlegt, heldur góðri lögun eftir pökkun.
 Verndar gegn útfjólubláu ljósi, viðheldur fóðurgæðum á meðan 

geymslu stendur.
 Prófað og vottað af SP tæknistofnun Svíþjóðar: SP 

vottunarnúmer: 14 23 01
 100% endurvinnanlegt.

Vörn tvöfaldrar plastfilm
u

Þróaðar lausnir í verkun 
gróffóðurs

 Skilvirkara pökkunarferli
 Slitsterkar, þéttar og vel verndaðar rúllur
 Aukin fóðurgæði vegna betri þéttleika
 Hraðari gerjun með minna tapi fóðurgæða.
 Auðvelt að fjarlægja og endurvinna eftir notkun

Skilvirkari
pökkun

Hindrar
súrefnisinnstreymi

Þéttari
rúllur

100%
endurvinnanlegt

Aukin
fóðurgæði

Auðveldari
meðhöndlun og fóðrun.


