
Silotite silage-stretchfolie is al bijna drie decennia wereldwijd marktleider. 
Ieder jaar beschermt Silotite overal ter wereld een brede waaier aan 
voedergewassen in miljoenen balen, zowel ronde als vierkante. Ontwikkeld 
voor probleemloos gebruik op alle balenwikkelaars, is Silotite het uitgelezen 
product voor loonwerkers en landbouwers die voordelen zoals sterkte, 
betrouwbaarheid en duurzaamheid voor hun balenverpakking op prijs stellen. 

Silotite wordt geproduceerd met de nieuwste 5-lagen-extrusietechnologie 
die de mechanische eigenschappen van de stretchfolie optimaliseert om een 
constant betrouwbare en kwaliteitsvolle balenverpakking te verkrijgen. Voor 
optimale sileercondities moet stretchfolie voldoen aan bepaalde belangrijke 
eigenschappen zoals scheurweerstand, doorsteekweerstand, elasticiteit, UV-
stabiliteit en een hoge kleefkracht. Als één van deze elementen ontbreekt, zal de 
folie niet het gewenste resultaat geven.
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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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Silotite – De ideale oplossing om 
probleemloos balen te wikkelen

Silotite is beschikbaar in de kleuren:
  

Zwart Groen
 
Wit Olijf

    

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

 Geschikt voor alle balenwikkelaars  
Silotite 5-laagse geblazen stretchfolie is geschikt voor alle types balenwikkelaars, 
inclusief moderne en complexe machines. Zijn constant betrouwbare, probleemloze 
prestaties verbeteren het balenrendement en de productiviteit. 

 Hoge doorsteek- en scheurweerstand 
Dankzij de uitzonderlijke doorsteek- en scheurweerstand kan Silotite 5-laagse 
geblazen stretchfolie stekelig gras of luzerne verpakken. Silotite is ook een ideale 
wikkelfolie voor de bewaring van paardesilage.  

 Grotere weerstand tegen het binnendringen van zuurstof 
Een optimale zuurstofbarrière is essentieel voor een goede fermentatie van de 
gewassen. Dankzij zijn 5-lagen-constructie biedt Silotite een uiterst doeltreffende 
barrière die het binnendringen van zuurstof verhindert.   

 Constant hoge elasticiteit 
Silotite 5-laagse geblazen stretchfolie biedt stevigheid en flexibiliteit die nodig zijn om 
na het wikkelen een goede balenvorm te bewaren en daarenboven de balendichtheid 
van de perskamer te maximaliseren.    

 Optimale kleefkracht  
De geoptimaliseerde kleefstof van Silotite dicht de baal doeltreffend af om een ideale 
anaerobe omgeving te creëren. De doeltreffende kleefstof maakt het mogelijk dag en 
nacht te wikkelen, zonder afzetting op de voorrekrollen achter te laten.    

 UV-bescherming in alle weersomstandigheden 
Silotite wordt overal ter wereld gebruikt, van Noord-Scandinavië tot het binnenland van 
Australië. Het product is dus leverbaar in verschillende UV-formaten om de balen te 
beschermen in alle klimaat-omstandigheden.   

 Gecertificeerd volgens SP-norm 
Silotite werd beoordeeld en gecertificeerd met het SP-certificaatnummer 
14 23 01, toegekend door het Zweeds SP Technisch Instituut – een vooraanstaand 
internationaal onderzoeksinstituut. In het kader van die certificering werden zowel de 
productieprocessen als het afgewerkte product grondig onderzocht om na te gaan of 
ze aan de strenge productienormen voldoen.    

 Milieuvriendelijker 
Silotite is 100 % recycleerbaar. De folie kan gerecycleerd worden voor gebruik 
in een brede waaier van producten, van vuilniszakken tot straatmeubilair. Waar 
verbrandingsovens beschikbaar zijn, kan de folie bovendien in energie omgezet 
worden.

Technische specificaties

Breedte 
(mm)

Dikte 
(μm)

Lengte (m)
Afmetingen pallet  

(cm)
Rollen per 

pallet (stuks)
Hoogte pallet 

(m)

250 25 1800 112 x 112 64 ± 1.28

360 25 1500 100 x 125 80 ± 1.65

500 25 1800 108 x 108 48 ± 1.65

750 25 1500 100 x 125 40 ± 1.65

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


