6 – laags folie
De ervaring
spreekt voor zich

®

❖ Verbetert de ruwvoer kwaliteit
❖ Beperkt verliezen

❖ Meer melk per baal
Silawrap wordt over de

hele wereld gebruikt. Het
weerstaat de wind en

Gemaakt om te conserveren!

regen in Nederland, de

kou in Scandinavië en de
hitte in Nieuw Zeeland.
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ITW CROP PACKAGING SYSTEMS
IDA Industrial Estate, Courtown Road, Gorey, Co Wexford, Ireland.
Phone: IRL 053 9422990 UK: 0800 7317586 Europe: 00353 53 9422990.
Email: sinfo@itwstretch.com Web: www.silawrap.ie
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0523 – 61 55 55
0595 – 42 27 44
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Westerbork
Winschoten
Apeldoorn
Dedemsvaart
Warffum

ri
oting I

s

Wikkeltips van

Silawrap wordt sinds 1996 in Ierland geproduceerd. Er zijn wereldwijd meer
dan 200 miljoen balen mee gewikkeld. Silawrap is beschikbaar in 75 cm, in
de kleuren zwart en groen.

de beste in conserveren
Alleen de allerbeste grondstoffen

worden gebruikt voor de productie van

Silawrap.

Het kwalitatief hoogwaardig geproduceerde product

zorgt ervoor dat de wikkelfolie zowel geschikt is
voor ronde als vierkante balen.

De goede afdichting van balen gewikkeld

in Silawrap is het gevolg van de unieke

formulering. Deze voorkomt dat zuurstof

de baal binnendringt en dat de

ruwvoeders goed geconserveerd blijven.

1.

Voor optimale kwaliteit wikkelen in
6 lagen.

2.

Wikkel een goed product. Het
ideale ds-gehalte van gras ligt
tussen de 30-40%.

3.

Zorg voor goedgevormde stevig
geperste balen.

4.

Wikkel binnen 2 – 3 uur na het
persen.

5.

Zorg ervoor dat de wikkelmachine
goed is afgesteld.

6.

Regelmatig schoonmaken van de
pre-stretch rollen zorgt voor
probleemloos wikkelen.

7.

De overlap van de folie op de baal
moet minimaal 50% zijn.

8.

Zorg ervoor dat over de gehele baal
min. 4 lagen folie zijn aangebracht.

9.

Bij hoge ds-gehaltes en grove
stokkerige gewassen, altijd 6 lagen
gebruiken.

10.

Bij beschadiging de baal direct
repareren.

11. Bescherm balen tegen schade door
vogels en ongedierte.

