
Skyddar dina värdefulla rundbalar med  hög effektivitet!

2100 R / 2600 R

25%
lägre 

koldioxidavtryck*



Tenospin plus® – Ger dig många fördelar!

 
    Generella frågor kring balensilering 

    Hur du ökar din effektivitet 

    Rekommendationer av underhåll inplastare 

    Introduktion av produkterna i inplastaren 

    Vägledning i hållbar balning

    PlusTech – En tunnare film, men med samma eller bättre prestanda än vår 25µ premiumfilm

    Minskad materialåtgång per bal – Sparar både pengar och miljö*

    Mer meter på rulle – Högre  output dagligen 

    Bevisat låga ensileringsförluster – TS- förluster ner till 1% **

    Optimerad för hög effektivitet till rundbalar 

    Patenterad försträckt film – Kraftfullare försegling av balar ger en högre ensilagekvalitet.**

Hög prestanda & trygg balning med vår PlusTech®-teknik

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

Dina fördelar med PlusTech®:

  Optimerad inplastning och ensileringsegenskaper 

  Ingen kompromiss på foderkvaliten

  Mindre miljöpåverkan

  Bästa och mest kostnadseffektiva ensilaget

PATENTER ADEP3256319

Tenospin premiumfilm
Tenospin plus 2100 R & 2600 R

Försträckt film

Fördelar: 
 Utmärkt rivstyrka

 Hög lufttäthet

 Klisterfri utsida för en säkrare balhantering

 Hög vidhäftning

 Minimerade avfallskostnader på grund av en  

 tunnare och mer effektiv fillm

 Bäst prestanda och output

 Speciellt utvecklad för rundbalar

Lägre kostnad på kortare tid!

Baserat på: Rundbal 1,20 m, 8 lager film, 55% överlappning, 70% försträck-
ning. Jämfört mot 1500 m/25 film. 25 balar/timmen och inplastare med 
dubbelsatellit
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*   LCA beräknad i SimaPro med data från ecoinvents databas. Minskad  
     miljöpåverkan jämfört Tenospin plus 19µ med Tenospin 25µ.
**Studier utförda av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) 2016

Trioplasts produkter levereras med följande support:



Oberoende studier med bevisat bra resultat:  
Vår Tenospin plus® 2100 R & 2600 R
Sedan start har vår högsta prioritet varit att producera foder av hög kvalitet för dina djur. Därför har Tenospin plus 

2100 R & 2600 R inte bara testats av användare över hela världen utan har också genomgått omfattande oberoende 

studier i fält av SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet). Studieresultaten visar att våra tunnare PlusTech-filmer Tenospin 

plus har utmärkta egenskaper och ger samma eller ännu bättre ensilagekvalitet jämfört med vår 25μ premiumfilm. 

Särskilt när det kommer till torrsubstansförluster kunde Tenospin plus övertyga. Generellt anses torrsubstansförlus-

ter på 3–5% vara det normala. Detta kan nu reduceras ner till 1% i balar som är plastade med Tenospin plus!  

Läs mer om våra SLU-tester på tenospin.com. 

För högsta produktivitet är alltid hög foderkvalitet det bästa!

PRODUKTDATA
Dimensioner Rullar/pall Färger Fördelar

730 mm x 0.019 mm x 2100 m 15 Vit,  
Eco-grön

Med 2100 m film per rulle får du 40% mer film jämfört med en
standardlängd på 1500 meter!
Detta ger en bättre räckvidd ute i fält och en möjlighet att göra 
mer balar och med 29% färre rullbyten.

730 mm x 0.019 mm x 2600 m  16 Vit,  
Eco-grön

2600 m per rulle ger dig högsta effektivitet för rundbalar
på marknaden!
Öka din effektivitet med 73% jämfört med 1500 meters rullar. 
Använd vår produktguide online för att se passande inplastare.

Alla produkter har en vattenskyddad pappershylsa och med 12 månaders UV-skydd

Förpackning: 2100 m- Kartong.  2600 m - Endast med Contractorwrap® förpackningslösning.

ANVÄND VÅR 

PRODUKTGUIDE!

Hitta enkelt den bästa 

och mest effektiva filmen 

för din inplastare på:

tenospin.com
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+46 371 345 00

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


