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gijs la ndbouwfolies 

Waar kun je op letten bij jouw keuze?

Bij de conservering van het ruwvoer is het 

belangrijk dat de kuil snel stabiel wordt. Hiervoor 

moet zo weinig mogelijk zuurstof aanwezig zijn in 

de kuil. Komt er een zandlaag over de kuil heen? 

Dan volstaat de Megaleen prima. Gebeurt dit niet, 

pas dan extra zuurstofbarriére onderfolie toe.

Wordt de kuil meerdere malen geopend, dan 

speelt trekkracht een grote rol. Sterke, flexibele 

landbouwfolie behoudt zijn waarde.

1. Onderfolie

2. Wandfolie

3. Landbouwfolie

4. Kuilkleden

5. Vastzetten van 

de kuil

Onderfolie
MegaBarrier

De zuurstofbarriére van de kuil

• 200 keer minder zuurstof doorlaatbaarheid dan 

de standaard

• Sterke, elastische onderfolie

• Erg geschikt voor lasagnekuilen

• Ook onder winderige omstandigheden

• Stabiele toplaag

Melkveehouder v.d. Laar:

“Er ligt voor € 80.000,- voer in de sleufsilo, daar 

moet de beste folie op”

Zuurstof doorlaatbaarheid (universiteit Nottingham)

Standaard

5000 cm³/m²/dag 

MegaBarrier

25 cm³/m²/dag
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wan dfolie
Wandfolie 0.12

Extra stevig

• Voorkomt vochtindringing aan de zij kant van de kuil

• Extra laag folie op de hoeken

• Minder kans op scheuren door schuren

lan dbouwfolie
MegaCombi

Dubbel afdekken

• MegaplastPower en MegaBarrier op 1 rol

• Super sterk

• Extreem zuurstofdicht

• 2 folies zij n tegelij kertij d uit te vouwen

• Witte bovenzij de voor koelere kuil

MegaplastPower

5-laagse landbouwfolie

• Extra taai en sterk

• Dunner, lichter in gebruik

• 5 grondstof lagen voor top kwaliteit

• Megaleen

Standaard landbouwfolie

• Goede trekkracht

• De 200 Mu dikte is perfect voor onder zandlaag

Kuilkleden
Meganyl

Bescherm de kuil

• Beschermt tegen vogels, takken, hagel e.d.

• Hoge UV bestendigheid

• Vele jaren gebruik

• Voorkomt kostbare schade aan de kuil

Vastzetten van de kuil
Zandslurven

Snel en hanteerbaar

• Waterdoorlatend

• Hanteerbaar

• Met handvat

• Eenvoudig te vullen met grind of zand

• Hoge UV bestendigheid

“Ik wil smakelij k voer dat fris ruikt. 
Dat willen de koeien ook”
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