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Swedish Agro AB 
Box 833 
SE-391 28 KALMAR 

UNTERLAND 
CRYSTAL 
SE VAD SOM HÄNDER I DIN BAL! 

Coveris Flexibel Austria GmbH är en av de ledande tillverkarna av 
kvalitetsfilmer för ensilering och erbjuder innovativa och högkvali- 
tativa sträckfilmer för paketering av ensilagebalar. 

Tack vare vår pågående forskning har vi nu möjlighet att erbjuda en 
nyutvecklad film, som på grund av en ny tillverkningsprocess och 
speciella recept gör den transparent så att ni kan se in i era balar. 

FÖRDELAR 

• Perfekt landskap

• Upptäck ensileringsproblem omgående

• Förenklad balhantering

• Bättre kontroll
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 TEKNISK SPECIFIKATION 

 BREDDER 500 mm 750 mm 

 LÄNGDER 1800 m 1500 m 

 RULLAR/PALL 32 st 40 st 

 UV-SKYDD 12 månader, 110 - 180 kly / år 

FÖRDELAR 
 
PERFEKT LANDSKAP 
På grund av den "osynliga" förpackningen passar 
balarna bättre in i landskapet, något som många 
efterfrågar. 
 
UPPTÄCK ENSILERINGSPROBLEM OMGÅENDE 
Potentiella ensileringsproblem kan detekteras 
omedelbart utifrån den färdiga balen. 
 
LÄTT ATT BEDÖMA KVALITET VID HANDEL MED 
BALAR 
Det faktum att ensilaget är synligt genom filmen 
gör att man kan bedöma ensilagets kvalitet vilket 
förenklar försäljning av balar. 
 
SPECIELL TILLVERKNINGSPROCESS 
En ny tillverkningsprocess och ett nytt speciellt 
recept ger en jämförbar foderkvalitet med färgade 
filmer enligt våra tester, trots att filmen är 
genomskinlig. 
 

KVALITET & SERVICE 

Som branschledare, är Coveris Flexibles Austria 
GmbH fokuserade på att tillverka kvalitetsprodukter. 
 
Råvaror och färdiga produkter bedöms löpande i 
vårt eget labb för att säkerställa mycket höga 
kvalitetskrav. 
 
Varje bobin har sitt eget serienummer, för att 
möjliggöra enkel  spårning av tillverkningsprocessen. 
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