
AgFlex® säkit edustavat parhaita ratkaisuita peltovarastointiin. 
Tuotteen pääosassa on markkinoiden ensimmäinen 
7-kerroksinen SmartStructure® teknologia ja se tarjoaa valintasi 
mukaiset korkean suorituskyvyn varastointimahdollisuudet 
viljasi ja rehusi suojaksi sekä entistä vahvemman rakenteen, 
paremman pistosuojan ja repäisylujuuden ja äärimmäisen 
mielenrauhan.

• 50 % parempi repäisylujuus ja pistosuojaus verrattuna 
perinteiseen 3-kerrosratkaisuun

• 40 % parempi suoja lysähtämistä vastaan
• Jokasään ratkaisu: testatusti ja todistetusti
• Suorituskyky riittää ankarimmista pakkasista helteisiin 

saakka
• Estää UV-altistuksen 24 kk:n saakka – takuulla
• Parannetut happisuojausominaisuudet viljan ja rehun 

suojana pilaantumista vastaan

Missä vain. Milloin vain. 
Äärimmäinen joustavuus.
Moderneilla korkean kapasitetin tuubipakkainlaitteilla 
AgFlex-säkkiin varastointi säästää aikaa, työvoimaa, 
varastointi- ja polttoainekuluja. Nopeuta sadonkorjuuta 
täyttämällä AgFlex-säkit pellolla sen sijaan, että kuljetat satoa 
pitkiä matkoja varastoitavaksi. Kun puinti on valmis, ota vilja 
ja rehu käyttöön AgFlex-säkistä mielesi mukaan ja kuljeta 
myytäväksi tai pysyvään varastointiin maatilalle.

SmartStructure
SmartStructure-rakenne, jossa yhdistyvät tiede, kemia ja 
ekstruusioteknologia varmistaa, että kalvojemme kaikki 
mekaaniset näkökohdat on maksimoitu ja lopputuloksena on 
luotettava, vakaa, korkean suorituskyvyn tuote ihanteellisten 
säilöntä- ja varastointiolosuhteiden luomiseen.

Luja. Kestävä. Mielenrauhaa.

Maatalouden 
varastointisäkit

yhdistää tieteen
ja teknologian
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Varastovalikoiman lisäksi halkaisijat 2 m / 2,4 m / 2,74 m / 3,4 m / 3,7 m ja 4,3 m saatavilla tilauksesta.

Tuubimuoviteknologian johtajana yhdessä innovaatioiden, kuten automaattisen tuubin taittelun ja sektorin 
ensimmäisen halkaisijaltaan 4,3 metrin kokoisen säkin myötä bpi agriculture on asettanut uuden standardin 
erinomaisuudelle, tuotteen suorituskyvylle ja asiakastyytyväisyydelle 7-kerroksisilla AgFlex-varastosäkeillä. 
AgFlex-säkit ovat myös sopivia korkean kapasiteetin rehumurskaimille. Säkit sopivat sekä ihmisravinnon 
että eläinten rehun säilytykseen ja ne ovat täysin kierrätyskelpoisia. Luota arvokas viljasi ja säilörehusi 
markkinajohtajan, bpi agriculturen säkkivarastointiratkaisuiden haltuun.

Ehdottomasti parhaat varastosäkit viljasi 
ja säilörehusi suojaksi

Alue: UK, Ireland, Australasia Europe, MEA, South America North America

Myyntikonttori: Silage Stretchfilm: 
Worcester Road Leominster 
Herefordshire, HR6 0QA, UK

Silage Sheets: Lundholm Rd, 
Stevenston Ayrshire, 
KA20 3LJ, UK

Zevensterrestraat 10 BE-9240 
Zele, Belgium

Box 836 Station Main Edmonton, 
Alberta T5J 2L4, Canada

Puhelinnumero: +44 (0)1568 617220  +44 (0)1294 842 000 +32 52 45 75 14 +1 800 661 3606

Sähköposti: Leominster@rpc-bpi.com Leominster@rpc-bpi.com Zele@rpc-bpi.com edmonton@rpc-bpi.com

HALKAISIJA PITUUS PAKSUUS SÄKKIÄ/LAVA

5’ (1.52m) 60m 200 16

6.5’ (1.98m) 60m 200 12

8’ (2.44m) 75m 200 8

9’ (2.74m) 60m 225 10

9’ (2.74m) 75m 225 8

10’ (3.05m) 75m 225 6

12’ (3.66m) 75m 238 6
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