A SILOSTOP HATÁSA:
Kevesebb veszteség, több tápanyag,
optimális egészségű állatállomány

MŰSZAKI CSAPAT
A SILOSTOP fólia támogatását világszintű
elismertséggel rendelkező szilázs- és
takarmányozási tudósok műszaki
szaktanácsadói csapata biztosítja.
A SILOSTOP Műszaki csapatának elérhetősége:
E-mail: techteam@silostop.com

A silótető-veszteség gyakorlatilag
megszűnik, ezáltal pénzt takaríthat meg, mivel
nem kell többé a silóveszteség eltávolításával
vesződni. Mindezek hozzájárulnak az
állatállomány kiváló egészségi állapotához.
Akár 50%-kal kevesebb
szárazanyagtartalom-veszteség a szilázs
felső 1 méteres rétegében, a hagyományos fekete
polietilén fóliával letakart silóval szemben.
Akár 2,5 nappal hosszabb aerob
stabilitás, így a szilázs felületén és a marhák
előtt lévő takarmány tovább marad friss és
tápanyagban gazdag.

ÉRTÉKESÍTÉSI CSAPAT
A SILOSTOP fóliát kiváló felkészültségű
kereskedők terjesztik világszerte. Készséggel
segítenek Önnek a megfelelő SILOSTOP termék
kiválasztásában, méretezésében és árával
kapcsolatos információk tekintetében.
Ha szeretne közvetlenül kapcsolatba lépni SILOSTOPkereskedőjével, tekintse meg az alábbi elérhetőségeket,
vagy írjon e-mailt: sales@silostop.com

Annak ellenére, hogy jelentősen vékonyabb
a hagyományos fekete polietilén fóliánál, a
SILOSTOP erős, tartós és biztonságosan járható
anélkül, hogy elszakadna.
A SILOSTOP fólia vékonyabb és kisebb
helyet foglal, mint a hagyományos fekete
polietilén fólia, ezáltal újrahasznosítása és
hulladékgyűjtőben történő elhelyezése olcsóbb.

OXIGÉNMENTES
LEZÁRÁS,
VESZTESÉGMENTES
TAKARMÁNY

Valamennyi SILOSTOP adat megerősítést
nyert az évek során kiadott tanulmányoknak
köszönhetően. Ha szeretne többet megtudni
a SILOSTOP kutatásokról, küldjön e-mailt a
következő címre: techteam@silostop.com
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A LEGJOBB SZILÁZSVÉDELMI
RENDSZER

Függetlenül attól, hogy a szilázst
bunkerben, falközi silóban vagy
halomban tárolja, a SILOSTOP egyedi
és költséghatékony védelmi rendszert
kínál.
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A LEGJOBB LÉGZÁRÓ
FÓLIA

SILOSTOPVÉDELEM

A SILOSTOP elismerten a világ vezető légzáró technológiája.
Tudományosan bizonyított, hogy a SILOSTOP 100-szor több oxigént
képes kizárni a szilázsból, mint a hagyományos polietilén fólia.

3

A BUNKER VAGY
SZILÁZSHALOM
LEZÁRÁSA
A SILOSTOP vékony, könnyű, és úgy tervezték, hogy
a hagyományos fekete polietilén fóliával megegyező ellenállású
legyen, tehát sokkal erősebb, mint a „folpack“ fólia. A SILOSTOP fólia
védelme és a hatékony légzárás biztosítása érdekében a SILOSTOP
védőhálókat, takaró fóliákat és leterheléseket is kínál.
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SILOSTOP UV-ÁLLÓ VÉDŐFÓLIA
SILOSTOP OPEN NET FÓLIA
SILOSTOP KAVICSZSÁKOK
SILOMAT

LÉPÉS 1

LÉPÉS 2

LÉPÉS 3

LÉPÉS 4

HELYEZZE FEL A SILOSTOP
WALL FILM FALVÉDŐ FÓLIÁT
A BUNKER FALÁRA

FEDJE LE A SZILÁZST
SILOSTOP FÓLIÁVAL

VÉDJE A SILOSTOP
FÓLIÁT SILOSTOP
VÉDŐFÓLIÁKKAL

ZÁRJA LE A SZÉLEKET, ÉS
TERHELJE LE SILOSTOP
KAVICSZSÁKOKKAL

„A beruházás
megtérülése és a
megtakarítás láttán
kétség sem fér hatékonyságához.“
Paul Natze, tehéntartó
gazda, Wisconsin, USA

Vastagság
(mikron)

Oxigénáteresztési arán (cm3/
m2/24hrs @21%
O2)

SILOSTOP Orange vagy
Black fólia

45/ 55

<10

Silostop Wall Film falvédő
fólia

75 / 110

<20

Hagyományos fekete
polietilén fólia

125

>300

Átlátszó „folpack“
fólia 24hrs

40

>1,000

Szilázsfedő fólia

„A fekete fólia helyett használt SILOSTOP
Wall Film falvédő fóliának
köszönhetően 30 cm szilázst
takarítottam meg tároló oldalán és a vállainál. Ez 20-30
tonnának felel meg!“

„A SILOSTOP
könnyen használható, megkönnyíti a
munkát, és rendkívül
hatékony légzárást
biztosít.“
Ian MacAlpine, tehéntartó gazda, Cheshire,
Egyesült Királyság

Stephen Riding, tehéntartó
gazda, Lincolnshire, Egyesült
Királyság

„A tönkrement szilázs
tonnája után mindössze
20 £-os árral számolva is
simán visszahozza az árát
a SILOSTOP.“
Paul Ross, húsmarha
tenyésztő, Orkney, Egyesült
Királyság
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