
STARK OCH TÄT STRÄCKFILM
FÖR HÄSTFODER
Coveris Flexibles Austria GmbH är en av de ledande producenterna
av högkvalitativ ensilagesträckfilm.
Vi erbjuder dig en sträckfilm baserad på den senaste utvecklingen
vad gäller råmaterial och tillverkningsteknik.

Jämfört med andra djur är hästar mycket krävande vad gäller foder-
kvaliteten . Ensilage är ett högkvalitativt foder som innehåller mycket
lite damm och är därför perfekt för hästar.

FÖRDELAR
∞  Extra stark

∞  Bättre punkteringsstyrka

∞  Vidhäftar bättre

∞  Ökad avkastning
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1500 m

12 månader, 110 - 180 kly / år

250 mm

FÖRDELAR
EXTRA STARK
Hård stubb kan punktera balen. Pegasus är betydligt star-
kare och kan därför böja hårda stjälkar nedåt under in-
plastningen.

BÄTTRE PUNKTERINGSSTYRKA
Gräsets stubb som finns kvar på fältet kan punktera
filmen när balarna läggs på marken.
Pegasus har bättre punkteringsstyrka och därmed blir det
mindre risk att det uppstår hål i balarna.

VIDHÄFTAR BÄTTRE
Ensilagebalar med hösilage är svårare att komprimera, 
därför kommer det mer syre in i balarna.
Pegasus vidhäftar bättre och förhindrar att ytterligare
syre kommer in i balen.

ÖKAD AVKASTNING
Den optimala försträckningen hos Pegasus garanterar
att ni får ut maximalt antal balar per rulle.

1500 m

375 mm

24 st

TEKNISKA DATA

KVALITET & SERVICE

Inplastning av hösilage med torra och träiga stjälkar kan
orsaka problem. 
Coveris Flexibles Austria GmbH erbjuder därför en särskild 
blåst extruderad 3-lagers sträckfilm som uppfyller dessa
krav: 

Starkare, tuffare och tätare.

Råvaror och färdiga produkter bedöms löpande i vårt 
egen labb för att se till att vi uppnår mycket höga kvali-
tetskrav. Varje bobin har sitt egna serienummer, för att
möjliggöra enkel spårning.

FINNS I 
FÄRGERNA: 

VitGräsgrön

Vårt Tips!
Plasta inte in hösilagebalar för hästar i mörka 
färger. Den starka värmeutvecklingen i 
ensilaget ökar produktionen av kondens inne 
i balen. Det obehagliga resultatet är mögel!

LÄNGDER

RULLAR / PALL

UV-SKYDD

BREDDER

Coveris Flexibles Austria GmbH
Kufsteiner Str. 2, A-6336 Langkampfen,
Tel: 0043 5372 601 - 0
kufstein.contact@coveris.com
www.coveris.com
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