
Główna i spodnia folia Główna i spodnia folia 
na jednej rolcena jednej rolce
Główna i spodnia folia Główna i spodnia folia 
na jednej rolcena jednej rolce

silotwin® 
barriere

Podwójnie chroni lepiej!



silotwin® barriere
Folia główna i spodnia silotwin® 
barriere są składane oddzielnie, a 
następnie zwinięte razem na rdzeń. 
silotwin® barriere jest rozkładana 
na silos w zaledwie jednym kroku 
roboczym. W tym celu należy 
chwycić obie folie za rogi lub po 
bokach i jednocześnie je rozwinąć. 

Co potrafi silotwin® barriere: 
•  najpierw utrzymuje gaz fermenta-

cyjny ponieważ jest stabilna 
•   podczas opadania CO2 folia 

spodnia przywiera do kiszonki 
(efekt zasysania)

•   przy 0 - 3 cm3/m2/dzień silotwin® 
barriere przewyższa wartość DLG 
250 cm3/m2/dzień kilkanaście razy

•   podczas przechowywania grzy-
by i drożdże nie dostają tlenu co 
oznacza, że   kiszonka po otwarciu 
pozostaje znacznie stabilniejsza

•   stabilna kiszonka zawiera wię-
cej składników odżywczych i jest 
zdrowsza

•   stabilna kiszonka zawiera mniej 
mykotoksyn

•  elastyczna, giętka, gazoszczelna i 
jednocześnie mocna, doskonała folia 
zapewniająca doskonałą kiszonkę

przy zakupie można bezpłatnie wypożyczyć rozwijacz

 140 µ dla optymalnej ochrony

 ekstremalna bariera tlenowa (0 - 3 cm³/m²/24 godziny)

 zdecydowanie mniej pleśni i drożdży

 bez szwów

 łatwa obsługa (jeden krok roboczy)

 przylega ściśle do kiszonki

 folia wierzchnia czarno-zielona  

 (kolor zielony na zewnątrz) 

 na każdej rolce praktyczne porady

 elastyczna i sprężysta

Dostępna w następujących 
szerokościach: 

8, 10, 12 m

x 75 m
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 m

x 150 m
14, 16, 18, 20, 22 m

x 300 m
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Zakiszacz

 szybkie i pewne obniżenie wartości pH

  możliwość zastosowania na: trawę, koniczynę, kukurydzę  

i GPS od 30 % SM

  redukuje straty suchej 

masy

 przed
łuża stabilność 

tlenową po odkryciu

 łatwo rozpuszczalny
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Zusatzstoff e 

Silierzusatzstoff e:

1k1009 Pediococcus pentosaceus (DSM 14021) 

min. 5 x 1010 KBE/g, 

1k20738 Lenti lactobacillus buchneri 

(vorher Lactobacillus buchneri) (DSM 22501) 

min. 5 x 1010 KBE/g 

Trägerstoff : Maltodextrin

Lagerung/Haltbarkeit 

Lassen Sie den Beutel nicht über einen längeren 

Zeitraum geöff net liegen. Die Haltbarkeit des 

ungeöff neten Beutels beträgt 12 Monate 

bei Lagerung +4 °C, 18 Monate bei -18 °C ab 

Produk� onsdatum (DOM).

Sicherheitshinweise 

Die Verwendung von Mundschutz und 

Handschuhen wird empfohlen.

Zulassungsnr. Hersteller: α CZ800461-01

Gebrauchsanweisung 

Für Gras > 30 % TM, Grünroggen, Mais < 35 % TM, 

Getreide-GPS.

Ein Beutel reicht für 100 Tonnen Siliergut (1,5 g/t). 

Pulver in kaltem Wasser im Verhältnis 1 : 10 

aufl ösen und Lösung gut schü� eln. Je nach 

Dosiergerät mit 0,01 - 2 Liter Wasser dosieren.

Die angemischte Lösung muss innerhalb von 

spätestens 48 Stunden verbraucht werden.

harvest INTERNATIONAL® duo VORMISCHUNG mit Silierzusatzstoff en für alle Tierarten

Chargennr. und DOM (Herstelldatum): 

siehe Beutel

Ne� ogewicht: 150 g

71
82

43

Worki obciążeniowe

 wszyty ściągacz zamykający worek

 wytrzymale obszyty brzeg

 wszyte uchwyty do przenoszenia

 solidna, wysokiej jakości tkanina: monofil

 7 lat gwarancji filtra UV

  poręczny przy luźnym wypełnieniu (2/3)

Siatki ochronne
 7 lat gwarancji filtra UV

 220 g/m²

 uchwyty ułatwiające rozkładanie

 solidne obszycie na krawędziach

 metka rozmiarowa wszyta we wszystkich 4 rogach

silo-safeline

 łatwe w użyciu

 do wszystkich worków, z paskiem nośnym

 bez ryzyka uszkodzenia folii

 lepsza, bezpieczna bariera przeciwko tlenowi

Wąż na worki na silosy
 rolki o długości 50 m

 7 lat gwarancji na filtr UV

  otwór do wkładania wszy- stkich popularnych worków  do obciążania co 2 m
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5. Na powierzchni ułożyć siatki ochronne. 

6. Aby zapobiec wnikaniu tlenu do kiszonki 
silotwin® barriere należy obłożyć ją na brzegach 
workami z piaskiem.

Również teraz nie naciągać  
folii, to nie pomaga, lecz szkodzi  
kiszonce!

8. Na stabilność kiszonki podczas wybierania 
decydujący wpływ ma technika wybierania. 
Dlatego też powierzchnia cięcia powinna być 
gładka, nie uszkodzająca ubicia.

Z worków z piaskiem ułożyć co 3 - 5 m bariery. 
W przeciwieństwie do opon worki z piaskiem, 
mimo swej wagi, przywierają bardzo dobrze do 
powierzchni i zapobiegają przedostawaniu się 
tlenu w głąb kiszonki pod folią po jej odkryciu. 
silo-safeline oraz jbs barriereschlauch węże 
barierowe zapobiegają zsuwaniu się worków ze 
zboczy.

7.

Obie folie, pokładową i wierzchnią, rozciągnąć 
jednocześnie na silosie.

3.

Po ubiciu wyrównać powierzchnię i  
krawędzie. Najszybciej jak to możliwe  
rozpocząć okrywanie.

1.

Jeżeli folia jest rozciągana z podłoża,  
małe kamienie lub inne przedmioty  
o ostrych krawędziach mogą ją  
uszkodzić już przed jej użyciem!

2.

Folię silotwin® barriere rozcią-
gnąć na środku silosu wzdłuż 
całej długości.

Folia spodnia znaj-
duje się pod folią 
wierzchnią.

Instrukcja obsługi

Aby silotwin® barriere optymalnie  
układała się na powierzchni silosu,  
należy ją punktowo mocować tylko  
przy silnym wietrze.

4.

Ziemia, którą się obsypuje folię, ciągnie ją  
w dół przez co folia nie dopasowuje się do 
podłoża. Poza tym może zostać uszkodzona, 
przez co do kiszonki dostaje się tlen.  
Folii nie należy mocno naciągać, musi pozostać 
elastyczna, poddawać się podczas chodzenia 
po niej i mieć możliwość nadęcia  
się w trakcie fermentacji!


