
SERWIS MASZYNY WYPOSAŻENIE CZĘŚCI

EXTRA PLUS

DLA PROFESJONALNEJ 
PRODUKCJI SIANOKISZONKI  
W BALOCIE
Coveris Flexibles Austria GmbH jest jednym z wiodą-
cych producentów wysokiej jakości folii do produkcji 
kiszonki w balotach. Proces wytwarzania folii oparty 
jest na innowacyjnej technologii i najwyższej jakości 
komponentach.

Permanentne badania i rozwój umożliwiły nam za-
projektowanie i produkcję dmuchanej folii streczowej. 
Ten wyrób klasy Premium charakteryzuje maksy-
malna siła klejenia, ponadprzeciętna wytrzymałość 
mechaniczna, oraz wysoka odporność na warunki 
atmosferyczne. 

•  Wspaniała ochrona przed wodą i powietrzem dzięki perfekcyjnemu klejeniu•  Ponadprzeciętna wytrzymalość na uszkodzenia mechaniczne zapewnia bezproblemowe manewrowanie balotem•  Najwyższej jakości komponenty wykorzystywane do produkcji folii zapewniają bezawaryjną pracę owijarki• Wysoka wydajność z każdej rolki•  Optymalna bariera dla wnikania tlenu zapewnia idealne procesy kiszonkarskie wewnątrz balotu

ZALETY!

Używana przez profesjonalistów

UNTERLAND



DANE TECHNICZNE

SZEROKOŚĆ ROLKI 500 mm 750 mm

DŁUGOŚĆ ROLKI 1800 m 1500 m

OPAKOWANIE 24 rolek / paletę

ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE 
ULTRAFIOLETOWE

12 miesięcy 110 - 180 kLy / rok* 
*Kilo Langley jednostka miary promieniowania ultrafioletowego,  

wynoszące w Polsce średnio 80–100 kLy / rok

WSPANIAŁA OCHRONA PRZED WODĄ DZIĘKI 
PERFEKCYJNEMU KLEJENIU
Optymalna ochrona balotu przez efekt 
zalakowania. Gładkie krawędzie w miejscu 
łączenia warstw folii na balocie zapobiegają 
przedostawaniu się wody do środka.

BEZPROBLEMOWE MANEWROWANIE BALOTEM
Brak uciążliwego klejenia: specjalna, gładka 
zewnętrzna strona folii ułatwia Państwu 
manewrowanie balotem.

MNIEJ KLEJU NA NAPINACZU
Nowego typu, jednostronny system klejenia 
zapobiega odkładaniu się kleju na napinaczu 
i umożliwia perfekcyjne naciągnięcie folii na 
owijarce.

WYSOKA WYDAJNOŚĆ
Optymalne rozciągliwość folii gwarantuje 
szczególnie dużą wydajność.

OPTYMALNA BARIERA DLA WNIKANIA TLENU
Specjalna produkcja jaką jest proces 
wydmuchu z zastosowaniem wybranych 
typów surowców gwarantuje wysoki 
współczynnik szczelnośći przed wnikaniem 
tlenu do balotu. 

czarny biały trawiastozielony
* jasnozielony i polowo zielony możliwy na zapytanie

DYSTRYBUCJA

Aby nasza innowacyjna folia była tym czym jest, 
jakość znajduje się w centrum naszych zain-
teresowań. W celu zagwarantowania wysokich 
standardów jakościowych dostarczane nam 
materiały oraz nasze wyroby są permanentnie 
kontrolowane w firmowym laboratorium.

W celu zagwarantowania kompleksowego śle-
dzenia partii produktów, na każdej rolce na-
niesiony jest indywidualny numer seryjny. No  
i oczywiście, nasz dział obsługi technicznej 
jest zawsze do Państwa dyspozycji.

JAKOŚĆ I USŁUGI
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