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Patenterad Nätersättningsfilm



 

TenoBaleCompressor®
	 Hög	elasticitet	-	Ger	en	tåligare	produkt	och	ökad	flexibilitet	vid	inplastning	

	 Lägre	kostnad	per	bal	-	10-30%	mer	balar	per	rulle	jämfört	med	andra	tillverkare

	 Sleeve-förpackning	med	kantskydd	för	tåligare	balhantering

	 Oberoende	studier	ger	bevisat	hög	ensilagkvalitet*

	 Unik	styrka	i	filmen	för	säkrare	balning	tack	vare	vårt	patent

*	Test	utfört	av	Sveriges	Lantbruksuniversitet	(SLU)	2015

 

PRODUKTDATA

Dimensioner Sträckning i maskin* Specifika fördelar

1280	mm	x	0.016	mm	x	2400	m			 15-20%
Täcker	balen	kant	till	kant	effektivt	i	både	stationära	och	 
mobila	pressar.	 
25%	mer	balar	jämfört	med	andra	tillverkare.

1400	mm	x	0.016	mm	x	2200	m 18-30%
Mobil	pressning	i	världsklass	kräver	den	bästa	produkten.	 
Cover	edge	effekten	är	möjlig	vid	rätt	förhållanden.	
Upp	till	20%	högre	avkastning	jämfört	med	andra	tillverkare.

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	avkastning	än	andra	tillverkare.

Färg Rullar/pall

Tonad	vit 16	Rullar/pall

TenoBaleCompressor	-	Fälttestad	för	bättre	ensilagekvalitet

Vi har under många år gjort ensilagetester i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). I 

en av studierna testades olika kombinationer av antal lager ensilagesträckfilm på bal tillsammans 

med mantelfilm samt det traditionella sättet ensilagesträckfilm och nät. Slutsatsen av denna studie 

visar genom att ersätta nätet med mantelfilm, resulterar detta i en bättre balformation med högre 

lufttäthet och mindre förekomst av mögel. Att reducera antalet lager ensilagesträckfilm per bal till 4 

lager är emellertid inte rekommenderat.

*	Rekommenderad	sträckning	i	balmaskin	finns	på	rulletiketten

VÅR 
PRODUKTGUIDE!
Hitta	enkelt	den	bästa	
filmen	för	dig	online:
www.tenospin.com

FÖRDELAR MED ANVÄNDNING AV NÄTERSÄTTNINGSFILM
• Kompaktare	balar	-	bättre	ensilagekvalitet,	enklare	hantering
• Extra	punkteringsmotstånd	under	inplastning
• Extra	film	på	mantelytan	ger	mindre	förekomst	av	mögel
• Nätersättningsfilm	och	ensilagesträckfilm	kan	sorteras	i	samma	återvinningsfraktion
• Möjliggör	effektiv	användning	med	balöppnare
• Enklare	att	öppna	frysta	balar	under	vintern	-	inget	fastfruset	nät!



TenoBaleCompressor® & 
Tenospin plus®  
En	perfekt	kombination!

	 Sparar	både	miljö	och	kostnader	med	mindre	materialutnyttjande	 

	 per	bal

	 Enklare	och	säkrare	balahantering	på	grund	av	högre	 

	 balkomprimering	

	 Effektiv	balning	med	färre	rullbyten	–	Tenospin	plus	med	upp	till	 

	 2600	meter	per	rulle

	 Perfekt	försegling	av	balarna	på	grund	av	mindre	veck mellan  

	 filmlagren	-	hög	ensilagekvalitet,	SLU	testad*

*	Test	utfört	av	Sveriges	Lantbruksuniversitet	(SLU)	2015

Med våra PlusTech-produkter får du bäst  
förutsättningar för lägre kostnader med hög  
ensilagekvalitet och effektivitet när du balar.

Premiumförpackning	i	ett	enda	stycke!
Patenterat	kantskydd	för	rullen

Vår patenterade sleeve-förpackning har inte bara en polyetenfilm som 
skyddar rullens yta, den har också ett skyddande polyetenskum ner över 
rullkanten. Detta minskar risken för hanteringsskador som ofta leder till 
uppstartsproblem under inplastningen.

Den unika förpackningskonstruktionen gör att du får med hela 
förpackningen i ett enda stycke vid öppning. Denna lösning sparar tid och 
förenklar också hanteringen vid återvinning! 

Sleeve-förpackningen är tillverkad av 100% polyeten.
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APE Europe´s mål är att öka 
återvinningen	av	lantbruksplast	
genom	införandet	av	nationella	
insamlingssystem	(NCS)	över	
hela	Europa.		

Vi känner till prövningarna och utmaningarna under skördesäsongen och
vi kan stödja dig med vår mångåriga erfarenhet.

Om du behöver hjälp med din grovfoderproduktion är våra ensilage-experter och 
tekniska support där för att stödja

dig att förbättra din avkastning, effektivitet och hållbarhet - över hela världen. 

Läs mer på tenospin.com

Effektiv och hållbar 
grovfoderproduktion

Följ oss på Facebook och Instagram
@tenospin


