
De technologieën voor wetenschap, chemie en 
extrusie die we gebruiken, leveren samen slimme 

productietechnieken van de SmartStructure-technologie 
die ervoor zorgen dat alle mechanische aspecten van 

onze films worden gemaximaliseerd, resulterend in 
betrouwbare, stabiele en hoogwaardige producten die 

ideale inkuil- en opslagomstandigheden creëren.
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Baletite is een innovatief geblazen, gePReOriënteerde 5-lagen-

folie, die het traditionele net bij ronde balen vervangt. Baletite werd 

speciaal ontworpen voor de volgende generatie balenwikkelaars 

die folie in plaats van net kunnen aanbrengen. Deze folie verbetert 

het silageproces en beschermt de inhoud van de balen beter.

Aangezien Baletite een folie is, zorgt ze voor een bijkomende luchtbarrière 

die de groei van witte schimmels helpt vermijden en waardoor het verlies 

van silage gereduceerd wordt. Bovendien houdt deze folie de baal beter 

in vorm door zich strakker om zijn omtrek te wikkelen. Baletite vermindert 

ook het verlies van kostbare silage, omdat, anders dan bij het gebruik 

van netten, er geen voeder in verstrikt raken kan.

Aangezien Baletite uit dezelfde grondstoffen als stretch-folie 

geproduceerd wordt, hoeven gebruikers Baletite achteraf niet van de 

wikkelfolie te scheiden. Baletite en de bijbehorende wikkelfolie kunnen 

dus samen gerecycleerd worden, wat tijd en werk spaart.



Baletite – Het alternatief voor netwikkeling bij ronde balen

 Betere zuurstofbarrière 
Baletite-balen profiteren van een optimaler sileerproces en dus van een 
betere bewaring van het gewas, dankzij de verhoogde zuurstofbarrière 
die door de extra lagen folie rond de baal gevormd wordt. De verbeterde 
zuurstofbarrière, die door het gebruik van Baletite tot stand komt, 
verhindert  de groei van witte schimmel, en dit leidt op zijn beurt tot 
minder verlies van voeder.
 Uitzonderlijke doorsteekweerstand 

Als gepreoriënteerde folie, vervaardigd door moderne 5-laagse geblazen 
folie-extruders, biedt Baletite een uitzonderlijke doorsteekweerstand.

 Extra bescherming aan de randen van de baal 
Baletite kan de baal van de ene tot de andere kant bedekken en biedt 
extra bescherming op de plaats van de baalranden, wat voor een goed 
gevormde baal zeer voordelig werkt.

 Compactere en dichtere balen 
Door de hoge aantrekkracht creëert Baletite strakkere, compactere balen met 
een rondere vorm. Deze compactere balen nemen minder ruimte in beslag 
tijdens vervoer en opslag en zijn bovendien stabieler tijdens de opslag.

 Glad oppervlak 
Door het gladde folie-oppervlak van Baletite kunnen silageresten, 
anders dan bij het gebruik van net, niet verstrikt raken. Ook in de koude 
wintermaanden heeft het gladde oppervlak het voordeel dat de Baletite 
folie zich eenvoudig en snel laat openen. Bij het gebruik van netten, kan 
voeder in het net blijven kleven door vorst. 

 Unieke sleeve-verpakking 
De mouwverpakking van Baletite biedt bescherming van de haspel 
tijdens transport en laden naast het verstrekken van productinformatie 
en gebruiksinstructies. De hoesverpakking van Baletite is ook volledig 
recyclebaar.

 Gemakkelijker te recycleren 
Baletite is 100 % recycleerbaar en wordt van hetzelfde basismateriaal 
gemaakt als landbouwwikkelfolie. Dit betekent dat deze folies samen 
gerecycleerd kunnen worden en dus niet gescheiden hoeven te worden.

www.baletite.com

Baletite wordt gemaakt in productie-sites die gecertificeerd zijn volgens ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001.

Elke rol heeft een afzonderlijk etiket om een volledige traceerbaarheid te waarborgen in het onwaarschijnlijke geval dat zich een 
probleem zou voordoen. 

Technische specificaties - Baletite

Toepassing Breedte (mm) Dikte (µm) Lengte (m) Afmetingen pallet (#) Rollen per pallet (cm) Hoogte pallet (m)

Niet UV-gestabiliseerd

Maïs/Suikerbiet 950 13 2400 20 112 x 130 ± 1.10

Maïs/Suikerbiet 1280 13 2400 20 112 x 130 ± 1.10

Gras 1280 16 2000 20 112 x 130 ± 1.10

Gras 1380 16 2000 20 112 x 147 ± 1.10

UV-gestabiliseerd

Gras, hooi en stro 1280 20 1650 20 112 x 130 ± 1.10
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