
O filme técnico para silagem Silotite é líder no mercado global há quase 
três décadas. Todos os anos, o Silotite protege uma variedade de culturas 
forrageiras em milhões de fardos, tanto redondos como quadrados, em 
todo o mundo. Desenvolvido para ser usado sem problemas em todas as 
máquinas de empacotamento, o Silotite é o produto escolhido por prestadores 
de serviço e agricultores que procuram os benefícios combinados de 
elevada resistência, confiabilidade e durabilidade em um filme técnico. 

O Silotite é fabricado com as mais modernas tecnologias de co-extrusão de filmes 
soprados multicamadas, que otimiza as características mecânicas do produto para 
entregar um filme técnico de empacotamento altamente confiável e de elevada 
qualidade. De forma a criar o ambiente de ensilagem ideal, o filme técnico de 
silagem deve oferecer elementos importantes como força, resistência à perfuração, 
elasticidade, estabilidade UV e uma excelente aderência. Faltando apenas uma 
destas características, o filme não terá um desempenho eficaz.
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As tecnologias de ciência, química e 
extrusão que empregamos combinam 

para fornecer processos de fabricação de 
tecnologia SmartStructure que garantem 

que todos os aspectos mecânicos de nossos 
filmes sejam maximizados, resultando em 

produtos confiáveis, estáveis e de alto 
desempenho que criam as condições ideais 

de ensilagem e armazenamento.



Silotite – A melhor escolha para 
empacotar fardos

Silotite está disponível em:
  

Preto Verde
 
Branco Verde oliva

    

No improvável caso de ocorrer um 
problema, cada bobina de Silotite
está etiquetada individualmente para 
garantir 100% de rastreabilidade.

www.silotite.com

Download 
the app

 Indicado para todas as máquinas de empacotamento  
O filme técnico com tecnologia multicamadas Silotite é indicado para uso em todos 
os tipos de empacotadoras, incluindo máquinas modernas e complexas. O seu 
desempenho, consistentemente confiável e livre de problemas aumenta a eficiência do 
empacotamento.

 Elevada resistência a perfuração e rasgo
A excepcional resistência a perfurações e rasgos do filme técnico com tecnologia 
multicamadas Silotite permite que o filme aguente bem o impacto de galhos e ramos 
de forrageiras mais taludas utilizada para fenação e ensilagem.  

 Maior resistência à entrada de oxigênio
A necessidade de criar a melhor barreira contra ar possível é crucial para uma boa 
fermentação da silagem. Graças à sua construção em multicamadas, o Silotite 
proporciona uma barreira altamente eficaz que impede a entrada do oxigênio.

 Boa elasticidade e firmeza 
A tecnologia de multicamadas do filme técnico Silotite tem a elevada força e 
flexibilidade necessárias para manter o formato do fardo após o empacotamento e 
durante o período de armazenamento.   

 Ótimo nível de aderência
O adesivo otimizado do Silotite veda o fardo de forma eficiente ajudando a 
proporcionar as condições anaeróbicas ideais. Além de permitir o empacotamento 
diurno e noturno, este adesivo eficaz praticamente não deixa resíduos nos rolos de 
pré-estiramento.  

 Proteção UV em todos os climas 
O Silotite é fabricado para se adequar às diferentes condições climáticas do mundo. 
Garantindo que o Silotite aguente extremos de temperatura e mantendo os fardos 
protegidos durante o armazenamento. 

 Certificado com a Norma SP
O Silotite foi avaliado e creditado com o número do Certificado SP: 14 23 01 pelo 
Instituto Técnico SP da Suécia – um instituto líder na pesquisa internacional. A 
certificação envolve uma análise abrangente dos processos de fabricação e do 
produto final, garantindo padrões de produção rigorosos. 

 Melhor para o ambiente
O Silotite é totalmente reciclávell. Pode ser reciclado para utilização numa vasta 
gama de produtos, desde sacos de lixo a mobiliário externo. Além disso, pode ser 
reprocessado para fins energéticos onde existirem instalações de incineração.

•
100%

 ADEQUADO ÀS NECESSI
DAD

ES
 •

10
0%

 CO
NFIÁVEL • DE QUALIDADE

E: South.America@rpc-bpi.com   T: +55 51 9 9990 5090

Características técnicas - Silotite

Largura
(mm)

Espessura
(µm)

Comprimento
(m)

Pallett 
Dimensions (cm) 

Dimensões 
da palete (cm) 

Rolos por 
palete (#)

Caixa / 
Manga

250* 25 1800 108 x 108 64 ± 1.28 Caixa
360* 25 1500 100 x 125 80 ± 1.65 Caixa
500 25 1800 108 x 108 48 ± 1.65 Caixa
750 25 1500 100 x 125 40 ± 1.65 Caixa
750 25 1650 100 x 165 40 ± 1.65 Manga

Silotite está disponível em: Branco, Preto, Verde, Verde oliva. *Disponível apenas em verde


