
För högre foderkvalitet!

Trioplus gör det möjligt!

En effektiv vardagshjälte



Trioplus är den nya generationens sträckfilm. Vi har nu tagit materialutnyttjandet ett steg längre med vår unika tek-
nikplattform PreTech för att skapa en tunnare film men med samma eller bätre prestanda än premiumfilm 25 µm. Detta 
har bekräftats av ledande institut inom jordbruk och Sveriges Lantbruksuniversitet har gjort oberoende professio-
nella tester på Trioplus under flera år. Produktionstekniken bygger på unika recept med högkvalitativa råvaror. Detta 
gör att Trioplus blir mer effektiv ute i fält och sparar värdefull tid vid balning. Med Trioplus får du mer meter per rulle 
och möjlighet att köra fler balar utan stopp för rullbyten. Du får lägre filmkostnad per bal och lägre hanterings- och 
transportkostnader. 

Trioplus®
– Gör dig mer effektiv!

Det geniala Trioplast-systemet möjliggör:
• Stark rivstyrka

• Hög lufttäthet

• Slät yta på bal

• Hög vidhäftning

• Minimerade hanteringskostnader på grund av  

 tunnare och mer effektiv film

• Bäst prestanda och output

• Produkter för rund- och fyrkantsbalar

PreTech® – Unik teknikplattform för  
effektivare premiumfilm

Trioplus 1900 RS
Rekommenderad för rund- och fyrkantsbalar

Med 1900 m film per rulle får du 27 % mer film jämfört med en 
standardfilm. Du får högre räckvidd ute i fält och kan plasta in fler 
balar med 21 % färre rullbyten! 
 Detta resulterar i lägre film- och transportkostnader, samt gör 
att du sparar värdefull tid genom att effektivisera ditt dagliga 
arbete.  Färre rullbyten förbättrar arbetsmiljön för maskinföraren 
genom färre in- och uthopp ur traktorn, samt mindre stillestånd. 

Trioplus 2100 R • Trioplus 2600 R
Rekommenderad för rundbalar

2100 m film per rulle gör att du kan plasta in 40 % mer balar! Detta 
ger ytterliggare räckvidd i fält och möjlighet att göra fler balar 
med 29 % färre rullbyten. 
 Om du är nöjd med Trioplus 2100 så prova gärna Trioplus 2600 
för att nå högsta effektivitetsnivå! I denna produkt har vi maxi-
merat (antalet) rullmeter och använt vår Contractorwrap förpack-
ningslösning, för att uppnå högsta effektivitet. Om du använder 
en kombimaskin med förvaring av 10 rullar, kan du exemplevis öka 
din prestanda med 73 %! Genom att ha 26 000 m film istället för  
15 000 med dig ut i fält!

PRODUKTDATA

Trioplus® R 
730 x 0,019 mm – 2100 m, 15 rullar/pall*
730 x 0,019 mm – 2600 m, 16 rullar/pall**

Trioplus® RS 
750 x 0,021 mm – 1900 m, 15 reels/pallet*

Färger:
Vit, Eco-grön, Grön, Svart

FÖRDELAR 
 
 • Lägre kostnader 

 • Tidsbesparing

 • Hög foderkvalitet

 • Hög daglig output

 • Lägre transportkostnader

 • Mindre behov av lager

 • Minskad avfallshantering

 • Bättre miljöval

RUND & FYRKANTSBALAR

HÖGSTA 
EFFEKTIVITET

HÖGRE DAGLIG OUTPUT

BÄSTA 
FODERKVALITET

PreTech är ett samlingsnamn för flera tekniska innovationer av Trio-
plast som kombinerar en mix av råvaror, unik produktionsprocess och 
över 50 år av expertis inom ensilage i olika processer för att uppnå 
produkter med ökad effektivitet för slutanvändaren. 

Fördelar med PreTech®:

 Optimerad inplastning och ensilering 

 Ingen kompromiss på foderkvalitet 

 Högsta och mest kostnadseffektiva ensilaget

Mer balar – Mindre jobb 
Utan att kompromissa med foderkvalitet!

*Finns med Contractorwrap förpackningslösning.
**Endast Contractorwrap förpackningslösning.

Triowrap® premiumfilm Trioplus® förorienterad & försträckt film

NY!
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Bevisad | Driftsäker | Effektiv | Säker | Hög kvalitet  
Autentisk | Ekonomisk | Stabil | Leveransprecision

Solid | Hållbar | Erfarenhet | Långsiktiga rela-
tioner | Säker | Rättvis | Med hänsyn för miljön

Aktiv dialog med kunder & partners | Ledande innovatör 
Kontinerlig processutveckling | Service & support

Pålitlig

Trioplast är en Svensk industrigrupp med 1 250 anställda och en omsättning på 
ca 5 miljarder SEK. Trioplast är en av Europas ledande aktörer inom kreativa och 
kostnadseffektiva förpackningslösningar baserade på polyetenfilm. Trioplast ut-
vecklar, tillverkar och distribuerar filmer och förpackningsmaterial för användning 
inom industri, jordbruk, odling, hygien och operationssjukvård, bygg, energi och 
avfallshantering för att nämna några områden. Inom applikationsområdet jord-
bruk är vårt mål att öka effektiviteten och lönsamheten samt minimera inverkan 
på miljön för jordbrukare och entreprenörer som arbetar med våra produkter och 
lösningar. Användare av våra produkter för lagring av värdefullt högkvalitativt fo-
der kan vara lugnt förvissade att vi aldrig kompromissar med kvalitet för dina 
värden är viktiga för oss. 

Långsiktig

Aktiv

Trioplast – Vi håller vad vi lovar!

Produktguid
e:

Hitta den bästa och mest effektiva  

filmen för din inplastare:

triowrap.com

TRIOPLAST
Box 143
SE-333 23 Smålandsstenar
+46 371 345 00
trioplast.com


