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Ensilage med högre kvalitet

Mantelfilmen som underlättar hanteringen och förbättrar
ensilagets kvalitet. Det nya sättet att producera vallfoder med

genomtänkta produktlösningar hela vägen.

Mantelfilm med unika fördelar
Nu är det möjligt att producera ensilerat vallfoder utan 

nät! TrioBaleCompressor är den nya lösningen som, 

tillsammans med högkvalitativ sträckfilm, gör balarna 

enkla och smidiga att hantera, samtidigt som energi 

och näring bevaras bättre.

 Ensilagebalar som komprimeras med TrioBaleCom-

pressor får betydligt bättre densitet och formstabilitet 

än vad som var möjligt med de nät som tidigare an-

vänts.

 TrioBaleCompressor är tillverkad med Trioplasts 

unika teknikplattform PreTech®. Tekniken innebär att 

man genom en unik produktionsmetod kan producera 

tunnare filmer utan att förlora prestanda. Filmens sty-

rka och smidighet gör den lätt att hantera i fält. Filmen 

kan försträckas hårdare på balarna, vilket ger en högre 

densitet och kompaktare balar.

Lättare och säkrare hantering

Samtidigt som mantelfilmen innebär större möjligheter

att bevara ett högt näringsvärde blir de kompakta och 

stabila ensilagebalarna lättare att hantera och trans-

portera.

 Under lagring och utfodring medför mantelfilmen 

flera stora fördelar. Ensilagesträckfilm och mantelfilm 

kan öppnas och avlägsnas i samma moment. Med au-

tomatisk öppnare krävs därför minimal manuell hanter-

ing. Restprodukterna källsorteras i samma fraktion till 

återvinning, vilket sparar mycket tidsödande arbete.



Balar med nät som fryser fast i ensilaget vintertid inne-

bär både merarbete och förlust av värdefullt foder. Nu 

är det slut på dessa bekymmer. Materialegenskaperna 

hos TrioBaleCompressor ger både förbättrad förvaring 

och smidigare hantering.

Med Cover Edge-funktionen, som ger en möjlig över-

lappning på 2–3 cm, minskar risken för skador på 

sträckfilmen när balen plastas in. Mantelfilmen minskar 

även effekten av skador från exempelvis fågelangrepp. 

Filmen håller tätt och risken för att mögel sprids be-

gränsas till området vid skadan.

TrioBaleCompressor® och Trioplus®

– En suverän kombination!

Genom att kombinera våra produkter, tillverkade med 

teknikplattformen PreTech® får varje ensilagebal de 

bästa tänkbara förutsättningarna för effektiv hantering 

och optimalt ekonomiskt utbyte.



Trioplast arbetar nära användarna
På Trioplast har vi ett mycket nära samarbete med 

maskinstationer och entreprenörer. Erfarenhetsutbytet 

mellan våra produktspecialister och de som dagligen 

använder våra produkter har stort värde under vårt ut-

vecklingsarbete.

 När vi lanserar en ny produkt på marknaden har vi 

alltid försäkrat oss om att den verkligen håller vad vi lo-

var. Med hjälp av ett antal utvalda testkunder får vi under 

varje säsong löpande utvärdering och verifiering. Detta 

samarbete ligger hela tiden till grund för vår utveckling 

av nästa generations produkter för ett optimalt skydd av 

foder.

ALLT TALAR FÖR 

TRIOBALECOMPRESSOR

 Lättare att öppna och effektivt använda  

 automatiska balöppnare.

 Inget fastfruset nät under vintern.

 Allt plastavfall kan återvinnas i samma 

 fraktion.

 Lättare att hantera kompakta balar och  

 som ger förutsättningar för en bättre 

 ensilagekvalitet.  

 Säkrare balhantering med balgrip.

 Mindre risk för punktering av filmlagren

 vid inplastning.

PRODUK TDATA

Dimension

1280 mm x 0,013 mm x 3000 m 

1280 mm x 0,017 mm x 2200 m 

1350 mm x 0,020 mm x 1700 m

1400 mm x 0,017 mm x 2000 m

1400 mm x 0,017 mm x 4200 m*

1400 mm x 0,020 mm x 1750 m

Färg

Tinted white

Förpackning

16 rullar/pall
*9 rullar/pall



 

Mantelfilmen håller tätt
Per kör ca 8.000 balar på en säsong och har en klar 

uppfattning om hur mantelfilmen TrioBaleCompressor 

förändrar förutsättningarna för ensilering av vallfoder.

 – Kunderna väljer om jag ska använda nät eller 

mantelfilm, men mycket talar för att gå över till mantel-

film, tycker Per. Min erfarenhet säger att jag får ensilage 

av bättre kvalitet med filmen. Balarna blir kompakta, 

med en form som både ser bra ut och är lätt att han-

tera. Blir det en skada i en bal har jag märkt att jag får 

mindre mögelskador med tät mantelfilm över balen. 

Vid utfodring är det bekvämt att öppna hela balen i ett 

moment utan att behöva sortera olika material.

Per tycker det är bra med alternativa format så att han 

kan välja film med hänsyn till varierande förhållanden.

 – Många gånger är det bra att få överlappning

över kanten, det blir stabila, fina balar på det viset,

menar Per. Men det finns tillfällen då jag kör torrare

foder och den hårda kanten kan skära sönder filmen.

Då passar film utan överlapp bättre.

NU KAN JAG
LEVERERA
MED HÖGRE
KVALITET

Per Jonsson hjälper Trioplast att
testa nya produkter och har stor
erfarenhet av hur olika material
fungerar.

“TRIOBALECOMPRESSOR  

HÅLLER VAD DEN LOVAR”
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