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RANI SILAGE
PRODUKTER

BEDRE PRODUKTIVITET MED

RANI PLAST - PRODUKTER
Rani Plast OY er en av verdens ledende produsenter av 
landbruksfilmer. Våre holdbare og brukervennlige filmer 
produseres av de beste miljøvennlige råmaterialene. 
Det gjør dem meget kostnadseffektive og bevarer den 
gode fôrkvaliteten.
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RaniBind egenskaper

Den største fordelen med RaniBind er at den forbedrer 
emballasjens syrebarriere, noe som fører til bedre 
fôrkvalitet.

RaniBind kan resirkuleres tilsammen med 
rundballefilmen, siden begge produktene er produsert 
av samme råmateriale. Filmen finnes i breddene 1 280 
og 1 400 mm.

• Bare ett materiale til resirkulering
• Bedre konserveringsprosess
• Lätt att avlägsna balemballaget

Utmerket kvalitet 
RaniWrap er en klassisk flerlagsfilm for balleemballering, 
som er anerkjent og ettertraktet verden over.

Pakk rundballen med plast 
RaniBind er en film som kan brukes som og erstatter for 
det tradisjonelle rundballenettet.

Teknisk spesifikasjon

Material: LDPE
Farge: Hvit

Teknisk spesifikasjon

Material: LDPE med UV-stabilisator
Farge: Hvit, naturgrønn, svart

BALENSILERING BALENSILERING

RaniWrap egenskaper

Filmens utmerkede emballeringsegenskaper har 
kontinuerlig blitt utviklet helt siden 1980-tallet. Det 
har ført til problemfri bruk for både jordbrukere og 
entreprenører.

Det perfekte produktet oppnås gjennom 
kontrollert produksjon, gjentatte kvalitetskontroller, 
laboratorieanalyser og tester ute på feltet.

• Produsert av de beste tilgjengelige råmaterialene
• Streng kvalitetskontroll
• Forbedret vedheftefunksjon og  UV-beskyttelse
• Høy og jevn kvalitet
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Høgkvalitets rundballefilm som inneholder 30 % resirkul-
ert råmateriale 
RaniWrap EcoL har et redusert klimatavtryck sammenlignet 
med tradisjonell RaniWrap, som kan beregnes til ca. 20 %, på 
grunn av bruken av resirkulert råmateriale.

RaniWrap EcoL Egenskaper

• Har gjenomgått omfattwende tester i flere europeiske land 
• Det resirkulerte materialet stammar fra et sluttet kretsløp
• 20 % mindre klimatavtrykk sammenlignet med tradisjonell 

rundballefilm
• Tillgjengelig i Easy Pack – 20 ruller på en pall uten individuell 

forpakningsesker
• Inneholder 80 % mindre forpakningsmateriale i form av eske

Teknisk spesifikasjon

Material: UV-skyddet LDPE-plast med kartong hylse 
Farge: Grå

Skadedyrsavvisende rundballefilm
RaniRepel er en flerskikts rundballefilm som inneholder 
en giftfri og ekologisk avvisende tilsetning mot fugler og 
smågnagere.

RaniRepel Egenskaper

• Har gjennomgått omfattande prøver i felten fra flere
europeiske land

• Effekten er bevist i reelle forhold
• Skader ikke dyr eller naturen
• Den avvisende effekten er oppnådd gjennom plastens

odør og smak
• Prisbelønt tilsetninger
• Full avvisende effekt opp til 24 måneder etter

produksjonsdato

Teknisk spesifikasjon

Material: LDPE med plast hylse 
Farge: Lys grønn
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BALENSILERING

Produsert for dagens pakkemaskiner
RaniWrapXtra er en miljøvennlig løsning for moderne 
emballering for profesjonelle brukere. Sammenlignet med 
tradisjonelle emballeringsfilmer, har RaniWrapXtra større 
lengde i rullene, flere baller per rull og færre rullbytter.

RaniWrapXtra Egenskaper

• Kostnadseffektiv pakking med 1 700 m per rull
• Færre rullbyter
• Lavere plastkostnad per ball

Teknisk spesifikasjon

Material: LDPE med UV-stabilisator
Farge: Hvit, naturgrønn

BALENSILERING

Teknisk spesifikasjon

Material: LDPE med UV-stabilisator
Farge: Hvit, naturgrønn

RaniWrap Easy Pack Egenskaper

• Mindre søppel
• Enklere å bruke
• 20 stk. per pall

Den økologiske løsningen
RaniWrap og RaniWrapXtra finnes også som Easy Pack, 
pakket som 20 stk. på pall uten eske. Det betyr mindre 
papp, avfall og raskere handtering av rullene.
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BALENSILERING

AgriWrap Egenskaper

• Optimert produksjon og valg av råmateriale
• Høy UV-beskyttelse
• Jevn kvalitet for pålitelig rundballepakking

Høykvalitets strekkfilm 
AgriWrap er en flerlagsfilm som passer for tradisjonell 
rundballepakking.

Teknisk spesifikasjon

Material: LDPE med UV-stabilisator
Farge: Hvit, naturgrønn, svart

BALENSILERING

For de profesjonelle! 
RaniWrap32Pro er utviklet for de mer krevende 
brukerne.

RaniWrap32Pro Egenskaper

Produktet passer for profesjonell pakking av 
høyensilasje og andre typer krevende forhold.

• Tykkere film for mer styrke
• Bedre ballehåndteringsegenskaper
• Kompakte baller
• Høy punkteringsstyrke
• Tidsbesparende

Teknisk spesifikasjon

Material: LDPE med UV-stabilisator
Farge: Hvit og naturgrønn
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TIPS FÖR INPLASTNING

1. Sørg for at filmrullene lagres i stående 
posisjon i original forpakning, tørt og 
ikke i direkte sollys.

2. Den gode forpakningen skaper en 
god beskyttelse av plastrullene. Eskene 
har en perforert åpning som sikrer at 
kartongen holder seg hel og sørger for 
enkel åpning.

3. Ved pakking av baller, er det viktig at 
ballen og filmens midtpunkter er på linje 
med hverandre. Dette er spesielt viktig 
både for rundballer og firkantballer.

4. Forstrekker på maskin skal være ren 
og i god stad. Forstrekk ikke filmen mer 
enn maskinleverandøren anbefaler. 
Dersom filmen forstrekkes for mye, 
påvirker det overlappingen negativ.

5. Kontroller kniven på pakkeren 
regelmessig. Dersom kuttekniven 
fungerer dårlig, blir det ”plastsvanser” 
av filmen. Problemet kan løses med et 
nytt knivblad.

6. Korrekt pressede baller er rette i 
kantene.

7. Seks lag plast er vanligvis nok for 
lagring i ett år ved tørrstoffinnhold opptil 
50 %. Høyere tørrstoffinnhold krever 
flere lag.

8. Vi anbefaler rask pakking av 
gressballene og innen to timer. For sein 
pakking gir dårlig resultat og lavere 
fòrkvalitet.

9. Pakking i regnvær og i fuktig vær 
anbefales ikke. Resulterer i dårlig 
klebeevne mellom  plastlagene.

10. Vi anbefaler ikke å pakke i meget støvete
forhold da det fester seg støv mellom 
plastlagene å forringer tettheten i ballene.

11. For at det ikke skal samles vann mellom 
filmlagene på firkantballer, er det viktig at 
det siste     laget av filmen er på den øvre 
siden av ballen. Dersom det siste filmlaget 
er på siden av ballen, kan det dannes 
vannlommer.

12. Etter pakkingen skal de ferdige ballene 
flyttes til sitt lagringssted umiddelbart, eller 
først etter 72 timer etter at pakkingen er 
avsluttet.

13. For å sikre mot angrep fra fugler og 
andre dyr, bør rundballene tildekkes.

*Ta kontakt dersom du har spørsmål om 
filmene våre.

For mer informasjon bruk 
QR-koden eller besøk: www.
raniplast.com

Bredde (mm) Lengde (m) Tykkelse µm RI/pal Farge

1280 1650 20 25 Hvit

1280 2000 17 25 Hvit

1400 1650 20 25 Hvit

Bredde (mm) Lengde (m) Tykkelse µm RI/pal Farge

750 1500 25 20 Lys grønn

Bredde (mm) Lengde (m) Tykkelse µm RI/pal Farge

750 1500 25 40 Hvit, naturlig grønn og svart

500 1800 25 48 Hvit, naturlig grønn og svart

Bredde (mm) Lengde (m) Tykkelse µm RI/pal Farge

750 1500 25 20 Hvit, naturlig grønn og svart

Bredde (mm) Lengde (m) Tykkelse µm RI/pal Farge

500 1800 25 48 Hvit, naturlig grønn og svart

750 1500 25 40 Hvit, naturlig grønn og svart

Bredde (mm) Lengde (m) Tykkelse µm RI/pal Farge

750 1700 22 20 Hvit og naturlig grønn 

750 1900 21 16 Hvit og naturlig grønn 

Bredde (mm) Lengde (m) Tykkelse µm RI/pal Farge

750 1700 22 40 Hvit og naturlig grønn

Bredde (mm) Lengde (m) Tykkelse µm RI/pal Farge

750 1500 25 20 Grå

Bredde (mm) Lengde (m) Tykkelse µm RI/pal Farge

750 1200 32 40 Hvit og naturlig grønn 
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Den beste beskyttelsen for ditt silofôr
Den største fordelen med en underlagsfilm er minimering 
av luftmengden mellom plansilofilmen og selve ensilasjen.

RaniCover Egenskaper

RaniCover er en flerlagsfilm som er 0,040 mm (40 my) 
tykk, og som er med på å forbedre fôrkvaliteten. Den 
separate filmen former sig lett etter ensilasjen på en 
optimal måte, og eliminerer bort luftlommer. Kvaliteten 
på underlagsfilmen er viktig ettersom den gir en ekstra 
forsikring mot skader på den ytre plansilofilmen.

• Finnes i bredder opptil 22 m
• Produsert med syvlagsteknologi
• Minimerer kvalitetsrisikoen til en lav kostnad
• Minsker skader på ytterlaget
• Motvirker unødig oppvarming

Teknisk spesifikasjon

Material: LDPE med syvlagsteknologi
Farge: Transparent

PLANSILOENSILERING PLANSILOENSILERING

Kvalitets silovegg-beskyttelse 
RaniSide anvendes for å forbedre kvaliteten på 
ensilasjen i plansiloen, og hindre at luft trenger inn 
igjennom silogresset.

RaniSidewall Egenskaper

RaniSide-filmen beskytter også betongveggene fra syrer 
som kan benyttes under ensileringsprosessen.

Bredden på filmen bør være to ganger høyden på 
veggen. Dermed strekker filmen til, og kan vikles inn 
over plansiloen.

• Hindrer at oksygen trenger inn i plansiloen
• Beskytter betongveggene  i siloen mot syre
• Ekstra beskyttelse över kanten på plansiloen

Teknisk spesifikasjon

Material: LDPE
Farge: Svart og transparent
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RaniBel Egenskaper

Siden filmen er produsert av høykvalitets råmaterialer, 
har den noe tynnere filmen utmerkede mekaniske 
egenskaper.

• Finnes i bredder opptil 22 m
• Produsert med syvlagsteknologi
• Kostnadseffektivt pris per m2
• Utmerkede mekaniske egenskaper
• Høgkvalitets råmateriale
• Høye punkteringsegenskaper
• Enkel håndtering siden filmen er tynn og lett

Teknisk spesifikasjon

Material: LDPE med UV-stabilisator
Farge: Grønn og hvit

PLANSILOENSILERING

Høy effektivitet med tynnere film 
RaniBel er en plansilofilm som kombinerer 
kostnadseffektivitet med optimal kvalitet.

Optimal konservering av grovfôr 
RaniSilo er en plansilofilm med utmerkede mekaniske 
egenskaper. Det betyr at den er lett og enkel i bruk, og 
gir en god fôrkvalitet.

RaniSilo Egenskaper

Filmen er UV-stabilisert og beholder egenskapene sine 
gjennom hele sesongen.

• Finnes i bredder på opptil 22 m
• Produsert med syvlagsteknologi
• God og jevn kvalitet
• Dekker de mest krevende behov

Teknisk spesifikasjon

Material: LDPE med UV-stabilisator
Farge: Svart/hvit, svart/grønn, svart

PLANSILOENSILERING
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RaniSilO2 Egenskaper

Materialet EVOH i RaniSilO₂-produktene gir en 
syregassbeskyttelse som er opptil 100 ganger mer effektiv 
enn med tradisjonelle plansilofilmer av polyetylen.

• Finnes i bredder på 10–20 m
• Hjelper fermenteringsprosessen
• Gir besparelser gjennom bedre fôrkvalitet og dyrehelse
• Kan resirkuleres som LDPE

Teknisk spesifikasjon

Material: PE/EVOH/PE med 7-skikts teknologi
Farge: Grønn/grå

En ny underlagsfilm med EVOH-beskyttelse 
En underlagsfilm med ny teknikk som beskytter fôret ditt 
gjennom dobbel påvirkning; filmens beskyttelseslag av 
EVOH hindrer syre fra å trenge inn fra utsiden, mens filmens 
fleksibilitet eliminerer bort luftlommer under plansilofilmen.

RaniPrO2 Egenskaper

RaniPrO₂ med sitt funksjonelle lag av EVOH gir filmen 
en syrebeskyttelse hundre ganger mer effektivt 
enn tradisjonell film av polyetylen. Gjennom sin 
vakuumlignende effekt, fester filmen seg raskt langs 
overflaten av plansiloen og eliminerer bort luftlommer.

• Finnes i bredder på 12–18 m
• Motvirker varmeutvikling i siloen
• Mindre tap langs overflatelaget og kantene
• Besparelser gjennom bedre fôrkvalitet og dyrehelse
• Fungerer som ekstra beskyttelse mot skader på den

ytre plansilofilmen
• Kan gjenvinnes som LDPE

Teknisk spesifikasjon

Material: PE/EVOH/PE med syvlagsteknologi
Farge: Transparent grønn

Den nye generasjonen plansilofilm 
RaniSilo2 inneholder en EVOH-beskyttelse som bidrar til 
bedre fôrkvalitet.

PLANSILOENSILERING PLANSILOENSILERING
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TIPS OM PLANSILOFILM

1. Oppbevar filmrullen i horisontal stilling på et jevnt underlag. Ikke fjern innpakningen 
før rullen skal brukes. Hvis ikke hele rullen brukes på en gang anbefales det at den 
åpnede rullen lagres på et tørt sted og ikke i direkte sollys.
Håndter rullen skånsomt under lagring og transport.

2. Benytt passende utstyr til å rulle ut filmen. Sørg for at ikke filmen ikke blir skadet på 
bakken eller kommer i kontakt med skarpe kanter.

3. Sørg for at underlaget for plansiloen 
er rent. Urenheter påvirker fôrkvaliteten. 
Man kan også benytte RaniSidewall-film 
for å beskytte betongveggene og skape 
bedre grovfôr.

4. Det anbefales at plansiloen fylles 
trinnvis i tynnere lag. Dette for å øke 
komprimeringen. Fyll opp siloen mest ved 
veggene først, opp til sideveggnivå.

5. Når komprimert nivå har nådd 
sideveggnivå, lages en komprimert 
forhøyning inn mot midten slik at vann 
kan renne av.

6. Vi anbefaler også å benytte RaniCover-
underlagsfilm for å øke fôrkvaliteten og 
samtidig gi en ekstra beskyttelse.

7. Legg RaniSidewall-filmen over 
RaniCover-filmen.

8. Dekk plansiloen med egnet Rani-
plansilofilm.

9. For å beskytte plansiloen mot 
fugler og andre dyr, kan det benyttes 
beskyttelsesnett.

10. For optimal kvalitet på din plansilo 
og ditt grovfôr, anbefales de nye 
syregassbeskyttende filmene. Følgende 
alternativer: RaniPro2-beskyttelsesfilm 
pluss en normal plansilofilm,
Eller RaniCover tilsammen med RaniSilo2-
beskyttelsesfilm

Bredde (m) Lengde (m) Tykkelse µm Farge

2, 3, 4, 6 og 8 50 og 100 120 Svart, transparent

Bredde (m) Lengde (m) Tykkelse µm Farge

6 - 14 50, 100, og 500 40 Transparent

16 - 22 100 og 600 40 Transparent

Bredde (m) Lengde (m) Tykkelse µm Farge

6 - 22 50, 300, 400 og 500 120 Lysegrønn/ Hvit

Bredde (m) Lengde (m) Tykkelse µm Farge

6 - 22 50 125 Svart, svart/hvit, svart/
grønn

6 - 22 50, 300, 400 og 500 150 Svart, svart/hvit, svart/
grønn

6 - 20 50, 300 og 400 200 Svart, svart/hvit, svart/
grønn

Bredde (m) Lengde (m) Tykkelse µm Farge

12 - 18 100 50 Transparent grønn

Bredde (m) Lengde (m) Tykkelse µm Farge

10 - 20 50, 300 og 400 120 Grønn/ Grå
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RANI PLAST
Ledende produsent av landbruksfilm 

Rani Plast er blant verdens ledende produsenter 
av landbruksfilmer. Konsernet gjorde en betydelig 
investering i en ny ekstruder-linje i 2017, for produksjon av 
film opptil 22-meters bredde.

Rani Gruppen har ni fabrikker i fem forskjellige land, og 
har en omsetning på over 300 millioner euro.
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