
RKW ProAgri®
 Combi Film er den første kombinasjonen av silo-

folie med underfolie og en seks til ti ganger bedre oksygenbar-
riere. Clouet er: Combi Film-Foliekombinasjonen kan legges ut 
i én enkelt arbeidsoperasjon, og er svært stabil og lett å til-
passe. Den «heftende» underfolien løsner seg fra silopressen-
ningen av seg selv etter kort tids bruk.  

Verdensnyhet for lettere arbeid og spart 
tid. Optimal effektivitet og holdbarhet 
satt i system – den nyeste generasjonen 
foliekombinasjon 

Separering av PA-under-
folien fra PE-silofolien 

PA-underfolie (20 µm, transparent) på ny 
PE-silofolie (80 µm, svart). Bildeeksempe-
let viser hvordan PA-underfolien enkelt 
separeres fra PE-silofolien for hånd. Ved 
praktisk bruk løsner folielagene seg hve-
randre av seg selv. 

Håndteringen er stort sett den samme som med vanlige silo-
folier. Brukeren legger den nyutviklede foliekombinasjonen 
RKW ProAgri®

 Combi Film lett og enkelt på fôret som skal en-
sileres. Etter utleggingen, og når gjæringsprosessen er gått i 
gang absorberer underfolien fuktighet fra ensilasjen (se gra-
fikk). Dette øker fastheten, perforeringsfastheten og utvidelsen 
betraktelig. Det anbefales å legge ut et ekstra silobeskyttelses-
gitter og grussekker for å beskytte tildekningen.  

Vanndampgjennomtrengeligheten i PA-folien forserer separe-
ringen av folieslagene: Vanndampen fra ensilasjen diffunderer 
gjennom underfolien og kondenserer på PE-silofolien, som 
sperrer for vanndampen. Etter noen dager er atskillelsen av 
foliekombinasjonen perfekt. Underfolien legger seg tett inntil 
overflaten på ensilasjen. Dette gjør at du effektivt unngår fukt 
og risiko for mugg – et stort pluss i forhold til vanlige under-
folier. 

Slik fungerer den perfekte 
kombinasjonen

En revolusjon  
innenfor  
ensilering 

Mindre er mye mer!
 
RKW ProAgri®

 Combi Film er i en klasse for seg, og produseres 
med en innovativ kombinasjon av silofolie av polyetylen (PE) 
og en underfolie av polyamid (PA). Utseendemessig atskiller 
det nye produktet seg ikke mye fra vanlige silofolier. 

RKW ProAgri® Combi Film RKW ProAgri® Combi Film

RKW ProAgri®

100 µm}

Den grafiske fremstillingen viser et detaljsnitt  
av Combi Film-foliekombinasjonen

Lagtykkelse underfolie: 20 µm
Lagtykkelse silofolie: 80 µm

100 µm}

Silofolie

Underfolie

Fôr Fôr

Underfolie
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Sunne 
utsikter for ensilasjen din

Foliekombinasjonen RKW ProAgri® Combi Film er en bonus for 
miljøet og et pluss for ensilasjen. Både når det gjelder materi-
albesparelse på 40 prosent, mindre emballasjeavfall og mindre 
kostnader i forbindelse med avfallshåndtering, setter Combi 
Film-konseptet nye målestokker. 

RKW ProAgri® Combi Film tilbyr alt 
det profesjonelle brukere trenger: 

 En seks til ti ganger bedre oksygenbarriere (sammenlig-
net med vanlige PE-folier) for bedre ensilasjekvalitet 

 Betydelige reduksjon av tap av næringsstoffer og energi 
ved kanter og overfl ater 

 Betydelig tidsbesparelse når folien legges ut 

 Betydelig lettelse av arbeidet på grunn av redusert 
systemvekt 

 Holdbar produktdesign med ny materialkombinasjon 

Med RKW ProAgri® Combi Film får du et forsprang.

utsikter for ensilasjen din

Tekniske verdier (gjennomsnittsverdier) 

Oversikt over fordelene ved foliekombinasjonen RKW ProAgri® Combi Film

Overlevert av:

RKW SE
Business Unit Michelstadt
Rossbacher Weg 5
64720 Michelstadt | Tyskland

Tlf.: +49 (0) 6061 77-0
Faks: +49 (0) 6061 77-209
www.rkw-group.com

PE-silofolie

Bruddstyrke/rivefasthet På langs / På tvers DIN EN ISO 527 24 N/mm2

Forlengelse ved rivning/brudd På langs
På tvers DIN EN ISO 527 600 %

750 %

UV-stabilisering UV-stabilisert / 8368 MJ∙m-2 (tilsv. 2 år Sentral-Europa)

PA-underfolie

Bruddstyrke/rivefasthet På langs
På tvers DIN EN ISO 527 80 N/mm2

76 N/mm2

Forlengelse ved rivning/brudd På langs
På tvers DIN EN ISO 527 340 %

350 %

UV-stabilisering UV-stabilisert / 5020 MJ∙m-2 (tilsv. 1,2 år Sentral-Europa)

Silo- og underfoliekombinasjon

Dartdrop (brukstilst.)
Overflate
Overflate
Fold

ASTM D1709-62
>> 900 g (metode A)

> 500 g (metode B)
> 300 g (metode A)

Oksygengjennomtrengelighet DIN 53380-3 < 30 cm3/m2 på 24 t

Vanlige tildekninger Polydress® O2 Barrier 2IN1 Fordel Polydress® O2 Barrier 2IN1

Folietykkelse tildekning [µm] 190 (40 + 150) 100 (20 + 80) 40 % materialbesparelse (ressurser) 
40 % vektbesparelse 

Transport, logistikk og lagring 2 enheter 1 enhet 40 % innsparing i hele produktets levetid 

Emballasjematerial 2 enheter 1 enhet 50 % mindre emballasjeavfall 

Arbeidsmengde i forbindelse 
med tildekking av siloen 

To arbeidsoperasjoner nødvendig 
(underfolie og silofolie) Tildekking i én arbeidsoperasjon Lettere håndtering (-40 % rullevekt) 

Redusert tidsforbruk  kostnadsbesparelse

Kvalitetsforbedring på ensilasjen Oksygengjennomtrengelighet
~ 180 cm³ ∙ m-² · dag -1 · 0.2 bar -1

Oksygengjennomtrengelighet 
~ 30 cm³ ∙ m-² · dag -1 · 0.2 bar -1

Bedre oksygenbarriere, bedre ensilasjekvalitet – 
mindre tap på grunn av aerobt stoffskifte

Avfallshåndtering og resirkulering Alt materialet kan resirkuleres Alt materialet kan resirkuleres 40 % materialbesparelse 
40 % besparelse på avfallshåndtering 

Felleskjøpet Agri BA
Tlf. 03520
www.felleskjopet.no
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