
Gör det enkelt – Gör det säkert



Bra foderkvalitet är en av de viktigaste förutsättningarna för djurens välbefinnande och 
prestationsförmåga. Förutom en optimal konservering av grödan, är kombinationen av maskin 
och film mycket viktig för att uppnå en god ensilagekvalitet. Tenospin erbjuder hög driftsäkerhet 
för din inplastning och kan användas för alla balformat. Med hög vidhäftning uppnås täta balar 
vilket är en förutsättning för bra foderkvalitet. Tenospin har utvecklats speciellt för rund och 
fyrkantsbalar och fungerar i alla maskiner.

Premium blåst flerskiktsfilm med de bästa vidhäftnings- och sträckegenskaperna!

Flera års erfarenhet inom balat ensilage och produktion av film samt noggrant utvalda PE-råvaror och tillsatser har gjort 
denna unika blåsta film möjlig. Med den blåsta flerlagerstekniken och en blandning av ett stort antal komponenter så 
säkerställs de viktigaste funktionerna för en premuim ensilagefilm, såsom vidhäftning, sträckning, färg, rivstyrka, UV-
skydd och en slät yta.

Inga kompromisser när det gäller 
foderkvalitet och inplastning!

Blåst flerlagersfilm med god elasticitet och 
sträckegenskap, som lämpar sig för alla inplastare.

Filmens höga vidhäftning ger lufttäta balar med hög 
och jämn foderkvalitet.

Genom att konstruera en film med en klisterfri 
utsida på bal så minskar man risken för skador vid 
balhantering.

Vid korrekt inplastning så är balarna lufttäta och 
väl skyddade för väderpåfrestningar under lagring. 
Filmen har en mycket hög riv- och punkteringsstyrka.

Pålitlig film som tryggar ditt fodervärde i den kritiska 
skördetiden. 

Sträckfilm och bobin är återvinningsbara.

Högt UV-skydd med minst 12 månaders hållbarhet 
efter inplastning.

Noga utvalda råvaror med hög kvalité för en säker 
inplastning även under extrema väderförhållanden, 
såsom höga temperaturer, blåst, damm och hög 
luftfuktighet.

Vi och våra partners erbjuder dig en pålitlig 
försörjning och full service gällande alla frågor 
relaterade till inplastning av balar.

Inga kompromisser! Tenospin har prövats och testats 
globalt i årtionden och kommer alltid att vara ett 
pålitligt val!

»  INSIDA MED KLISTER
 Hög vidhäftning ger lufttäta balar

»  UPP TILL FEM FUNKTIONELLA LAGER
 Styrka / sträckbarhet / lufttäthet / riv- och punkteringsstyrka / 
 UV-skydd

»  GLATT YTSKIKT
 Klisterfri utsida för en säkrare balhantering

De viktigaste funktionerna 
i vår flerlagersfilm
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10 goda skäl för Tenospin®



ANVÄND VÅR 
PRODUKTGUIDE!

Hitta enkelt den bästa 
och mest effektiva filmen 

för din inplastare på:

tenospin.com

PRODUKTDATA

Dimension Förpackning

500 x 0,025 mm x 1800 m 24 rullar/pall

750 x 0,025 mm x 1500 m 15 rullar/pall

750 x 0,025 mm x 1700 m 15 rullar/pall* 

Färger

Vit
Eko-grön
Grön
Svart

TIPS: Ljusare färger reflekterar solljuset bättre vilket resulterar i en lägre och mer 
stabil temperatur inuti balen och möjliggör därför en bättre ensilagekvalitet!*

*Contractorwrap-förpackning (utan kartong)

*Studier av Sveriges Lantbruksuniversitet.
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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


