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SILNÁ I V  
EXTRÉMNÍCH 
PODMÍNKÁCH

Silotite. Správná volba.

10 ZLATÝCH TYPŮ PRO PERFEKTNÍ SILÁŽ

Skladujte ®Silotite v 
originálním obalu na 
suchém a tmavém místě.

Zacházejte s rolemi 
opatrně, abyste zabránili 
poškození.

Otevřete krabici pomocí 
přiloženého proužku. 
Šipka na krabici a nálepka 
označuje směr odvíjení 
fólie.

Ovíjejte vždy co 
nejpřesněji tvarované a 
stlačené balíky.

Roli na ovíjecím rameni 
baličky umístěte takovým 
způsobem, že střed role 
Silotite je ve stejné výšce 
jako střed balíku.

Fólii ovíjejte kolem 
balíku s průtahem mezi 
55% až 70%.

Je potřeba docilit 
alespoň 50% přesahu 
jednotlivých vrstev při 
4 až 6 vrstvách fólie na 
1 balík.

Uskladněte balíky co 
nejdříve po zabalení.

Se zabalenými balíky 
zacházejte opatrně a 
stohujte je po jejich 
ploché straně  
(max. 3 ks do výšky).

Při skladování balíků 
zabraňte jejich kontaktu 
s chemikáliemi, chraňte 
je před zvířaty a škůdci 
(jako např. krysy, ptáci, 
atd.).

Váš dodavatel:
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE®Silotite je přední značka mezi 
zemědělskými strečovými fóliemi již od 
roku 1987. Tato 5-ti vrstvá strečová fólie 
od firmy Formipac nabízí řadu výhod:

Vyfukovaná 5-ti vrstvá strečová fólie je 
vyráběna na vysoce moderních strojích 
z nadstandartních surovin. Garantuje 
správnou délku, šíři a tloušťku fólie.

Prodává se ve více než 50 zemích po celém 
světě. Nabízí stabilní cenovou politiku 
spolu s včasnými a přesnými dodávkami v 
průběhu celé sezóny.

Použitá fólie ®Silotite může být recy-
klována nebo spálena ve vhodných 
spalovacích pecích, které neznečišťují 
životní prostředí. Neobsahuje těžké kovy.

Každá role má své označení, které 
umožňuje jednoduše ji dohledat v 
databázi  pro kontrolu kvality. V případě 
závažnějších problemů volejte náš tým 
technické podpory (do 48 hodin). V 
případě dotazů či připomínek nás můžete 
kontaktovat po celý den.

Formipac garantuje včasné a spolehlivé 
dodávky.

Náš program pro vývoj produktů je zárukou 
stálého zdokonalování fólie. ®Silotite si tímto 
neustále udržuje vedoucí pozici na trhu.

100 %  KVALITA

100 %  SPOLEHLIVOST

100 % RECYKLOVATELNOST

100 % SERVIS

100% VČASNOST DODÁNÍ

®Silotite je navinuta na papírové dutince a zabalena v 
lepenkové krabici s řádným označením.

®SILOTITE je certifikovaná ISO 9001, ISO 14001  
a ISO 18001.

®SILOTITE  je vyfukovaná 5-ti vrstvá strečová fólie.

®Silotite je k dispozici v následujících barvách: bílá, černá, 
eco zelená a camouflage (tm.zelená). Zvolte barvu eco 
zelenou a zůstaňte v harmonii s krajinou.

ŠÍŘE TLOUŠŤKA DÉLKA ROZMĚRY  
PALETY

ROLE NA 
PALETĚ

VÝŠKA  
PALETY

VYSOCE KVALITNÍ SILÁŽ

®SILOTITE. SPRÁVNÁ VOLBA PRO DOSAŽENÍ VYŠŠÍ NÁVRATNOSTI INVESTIC V KOMBINACI S MAXIMÁLNÍ KVALITOU.

®SILOTITE. VAŠE ZÁRUKA VYSOKÉ KVALITY SILÁŽE I PŘI SKLADOVÁNÍ PO CELOU ZIMU.

MOŽNOST POUŽITÍ NA JAKÉMKOLIV 
TYPU BALÍCÍHO ZAŘÍZENÍ.

OPTIMÁLNÍ PŘILNAVOST FÓLIE

VYSOKÁ ODOLNOST PROTI ROZTRŽENÍ A PRORAŽENÍ

Výhoda: hodí se na kulaté i hranaté balíky pro  
všechny typy balících strojů.

Výhoda:  žádné zbytky pojidla na 
předpínacích válcích. Je možné nepřetržitě 
balit i při vysokých teplotách.

Výhoda:  fólie má vysokou odolnost pokud jde o roztržení při 
balení balíků a manipulaci s nimi. Tím se snižují prostoje a časové 
ztráty v průběhu balení. Fólie představuje výbornou volbu pro 
bezproblémové balení ostré trávy, vojtěšky, apod.

DOBRÁ KONSTANTNÍ ELASTICITA

VYSOKÁ PRŮCHODNOST BALÍKŮ

Výhoda:  konstantní počet balíků, zachování 
správného překrytí i v podmínkách horkého 
počasí. Je tedy možné zabalit maximální 
počet balíků z jedné role.

Výhoda:  fólie bezpečně zabalí balík, dá mu 
dobrý a tvar a rychle z balíků vytlačí vzduch. 
To  umožňuje rychlou manipulaci s vice balíky 
najednou.

VYŠŠÍ NÁVRATNOST INVESTIC

OPTIMÁLNÍ PŘILNAVOST

Výhoda:  Perfektní přilnavost 
vrstev fólie pro eliminování 
nadměrných cípů fólie. 
Zajišťuje vytěsnění vzduchu  
a vody z balíku.

DOBRÉ VLASTNOSTI 
V KAŽDÉM POČASÍ A 
VYSOKÁ OCHRANA 
PŘED UV ZÁŘENÍM

Výhoda:  nezhoršuje své vlast-
nosti ve velmi horkém počasí ani 
v nejslunnějších oblastech Evropy. 
Odolnost proti UV záření je zaručena 
po dobu 12 měsíců od zabalení.

ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Výhoda:  fólie je příznivá z hlediska životního prostředí, 
vhodná pro výrobu siláže. Silotite je navinuta na 
papírových dutinkách – nezatěžuje se tím 

tolik životní prostředí. Silotite neobsa-
huje žádné těžké kovy. Je možné jej 

spalovat ve speciálních spalovnách 
bez produkce škodlivých emisí.


