
 

Šienainio plėvelė 

AGRIFLEX plėvelė naudojama aukštos kokybės šienainio ritiniams ruošti. Patentuotos technologijos, 

panaudotų aukščiausios kokybės komponentų (tame tarpe UV stabilizatorius) dėka AGRIFLEX 

puikiai apsaugo pašarus nuo oro ir saulės spindulių poveikio. Tai užtikrina teisingą silosavimo procesą 

bei šienainio laikymą laukuose. AGRIFLEX plėvelę galima naudoti visų rūšių vyniotuvuose. 

CHARAKTERISTIKA: 

Ritinio plotis: 500mm / 750mm 

Ritinio ilgis:: 1800m / 1500m 

Ritinio masė: 22kg / 28kg 

Ritinių kiekis vienoje paletėje: 36 vnt. / 24 vnt. 

Plėvelės storis: 25 mikronų 

Spalva: balta arba žalia 

Pirminis įtempimas: 70% 

Našumas: apie 25-30 ritinių 

Silosavimo plėvelė 

SILOFLEX plėvelė skirta silosui gaminti komposto ir siloso duobėse. Trisluoksnės technologijos ir UV 

stabilizatoriaus dėka pasižymi dideliu atsparumu mechaniniams pažeidimams ir atmosferos 

veiksniams. SILOFLEX puikiai apsaugo pašarus nuo oro prasiskverbimo, užtikrindama teisingą 

silosavimo procesą. Dėl optimalaus pločio ritinius patogu transportuoti. 

CHARAKTERISTIKA: 

Plėvelės plotis: 6m/8m/10m/12m/14m/16m 

Ritinio ilgis: 25m/33m/50m 

Plėvelės storis: 120 mikronų 

Spalva: juoda-juoda, juoda-balta 

Ritinio plotis: 0,8m - 1,6m 

Ritinių kiekis vienoje paletėje: 14 - 28 vnt. 

Žemės ūkyje 
naudojamos 

plėvelės 

AUKŠTOS KOKYBĖS ŽEMĖS 

ŪKIO MEDŽIAGŲ NAUDOJIMO 

PRIVALUMAI: 

- geresnė pašarų kokybė 

- bandos pieningumo padidėjimas 

- gyvulių sveikatos būklės 

pagerėjimas 

- geresnis pašarų panaudojimas 

- mažesnės maitinimo išlaidos 

- didesnis vaisių ir daržovių 
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Tinklelis 

AGRINET vyniojimo tinklelis skirtas šienainiui, šienui, šiaudams bei kitoms į ritinius vyniojamoms medžiagoms vynioti. Savo savybių 

dėka tinklelis stipriai suspaudžia augalines medžiagas, sumažina šienapjūtės nuostolius bei laukuose saugo šienapjūtės medžiagas nuo 

sudrėkimo. Šio tinklelio naudojimas užtikrina optimalų žaliųjų pašarų surinkimą – gaunami aukščiausios kokybės pašarai bei 

sutaupomas laikas ir energija. 

CHARAKTERISTIKA: 

Sudėtis: polietilenas 99%, UV stabilizatorius 1% 

Spalva: balta 

Pirminis įtempimas: 15-20% 

Rulono plotis: 1230mm 

Tūtos vidinis skersmuo: 76mm 

Ilginė masė: 9,2g/m 

Ritinio ilgis: 2000m / 3000m 

Ritinio bruto masė: 20kg / 30kg 

Ritinių kiekis vienoje paletėje: 40 vnt. / 36 t. 

Našumas: apie 150-200 ritinių 

Špagatas 
ŠPAGATAS skirtas naudoti žemės ūkyje šiaudų, šieno bei žaliųjų pašarų surišimui arba apvyniojimui. Špagatą galima naudoti visų rūšių 

presuose arba kitose žemės ūkio mašinose. Jis pasižymi dideliu atsparumu plyšimui bei užtikrina 100 % surišimą, todėl vyniojamas 

medžiagas galima teisingai transportuoti ir sandėliuoti. 

CHARAKTERISTIKA: 

Sudėtis: polipropilenas 100 % 

Spalva: balta 

Ilginė masė: 750m/kg / 500m/kg / 400m/kg / 130m/kg 

Tex: 1300 / 2000 / 2500 / 7700 

Ilginė masė: 5kg / 4kg / 4kg / 9kg 

Ilginė masė: 3750m / 2000m / 1600m / 1170m 

Ritinių kiekis vienoje paletėje: 160 vnt. / 240 vnt. / 240 vnt. / 112 vnt. 

Mulčiavimo plėvelės ir geotekstilė 

MULČIAVIMO PLĖVELĖS bei GEOTEKSTILĖ plačiai naudojamos daržininkystėje ir žemdirbystėje. Jos skirtos augalų ir dirvos 

apsaugai nuo žemos ir aukštos temperatūros, stabdo piktžolių augimą, skatina augalų vegetaciją bei leidžia anksčiau pradėti sėją ir 

greičiau rinkti derlių. Panaudotas UV filtras leidžia naudoti kelis sezonus. 

 

CHARAKTERISTIKA: 

Plėvelės / geotekstilės plotis: 1,0m; 1,2m / 3,2m 

Plėvelės / geotekstilės ilgis:           1000m; 1500m; 2000m / 1000m 

Plėvelės storis:                                                               55 mikronų 

Geotekstilės gramatūra: 19-23g/m
2
 

Plėvelės / geotekstilės spalva:   juoda / balta 

Žemės ūkyje naudojamos 
plėvelės ir tinkleliai 
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Manuli Ekobal Sp. z o.o. 
55-040 Bielany Wrocławskie, ul. Logistyczna 1  

tel.: +48 71 3467900-29, fax: +48 71 3467920, +48 71 3416266 

e-mail: info@manuliekobal.pl, www.manuliekobal.pl 

NIP 527-23-49-015, REGON 017334512 

KRS: 0000021830, K.Z. 1.550.000 PLN 
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http://www.manuliekobal.pl/

