
Nyprodusert med SUSTANE™ 
Innovativ, bærekraftig, Silotite

LAGET AV 

30%
RESIRKULERT

INNHOLD

Silotite Sustane er en ensilasje-stretchfilm som er 
produsert med 30 % resirkulert materiale. Den 
signifikante andelen av resirkulerbart innhold betyr at 
Silotite Sustane balleinnpakning bidrar til den sirkulære 
økonomien. Under feltstudier demonstrerte Silotite 
Sustane et konsekvent høyt nivå av teknisk ytelse under 
bruk, i tillegg til at etter-innpakking ble godt håndtert.

SILOTITE SUSTANE ™ balewrap er laget med 
resirkulerte polymerer utviklet av Berry bpi, som har 
over 40 års erfaring innen resirkulering av fleksibel 
emballasje etter bruk. I løpet av denne tiden har de 
utviklet en rekke andre livsprodukter nå i utbredt bruk 
på tvers av sektorene konstruksjon, avfallshåndtering 
og landskap. Å kombinere 
fôrkonserveringskompetansen til Berry bpi landbruk 
med resirkuleringskompetansen til Berry bpi har ført til 
utviklingen av SILOTITE SUSTANE ™ 
ensilasjestrekkfilmer med forbedret miljøinformasjon.

Silotite
750 Bredde (mm) 25Tykkelse (µm) 1500 Lengde (m) karting



Da konsekvens av kvalitet er avgjørende for 
ensilasje-stretchfilm, ble tidligere benyttet 
plast møysommelig utvalgt for å produsere 
en balleinnpakning som oppfylte de strenge 
kvalitetsstandardene og fullstendige 
sporbarhetsprosedyrer som er anvendt på 
denne ISO 14001- og ISO 18001-akkrediterte 
produsenten:

I motsetning til biopolymerbaserte 
ensilatestrekkfilmer, er SILOTITE SUSTANE 
™ -produkter laget av resirkulert plast. Berry 
bpi er en av Europas ledende gjenvinnere av 
landbruks- og industriell etterproduksjon og 
etterforbrukerfilmer, og tror at gjenvinning og 
gjenbruk av denne plasten bidrar til å bevare 
naturressursene, redusere plast som går til 

UV-strålingsbeskyttelse
for alle klimaer

Laget av 30 % 
resirkulert innhold

Leveres i en unik 
gråfarge

Egnet for runde og 
firkantede baller

Silotitt stretchfilm er
fullt resirkulerbart

deponi og beskytte våre vannveier og hav.
Silotite Sustane kan hjelpe bønder å gjøre 
miljøakkreditivene sine bedre mens de også sikrer 
at alle avlinger som er ensilert, ikke blir ødelagte 
på grunn av dårlig beskyttelse, som kan resultere 
i betydelig avfall.

Denne alternative balleinnpakningen, som en del 
av den sirkulære økonomien, bidrar til å redusere 
og resirkulere filmavfall.
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